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                    42e jaargang  Nr  14            

  

 

                    

         24 apr 2017 

 

 
 

Van de Voorzitter 

Beste mensen, 

 

Als iemand ooit heeft verklaart, dat de taak van Voorzitter en/of bestuurslid bij een voetbalclub, een rustige 

relaxte vrijwilligersbaan is, heeft die taak waarschijnlijk zelf nog niet eerder op zich genomen. Want wat 

hebben we de afgelopen tijd weer wat privé uren in de club gestoken. Daarom eerst een groot compliment 

voor de medebestuursleden, die allemaal weer de schouders eronder hebben gezet en elke keer weer hun 

inzet lieten blijken. Want een niet geheel verwacht, bijzonder vervelend besluit, was het op non actief zetten 

van een bestuurslid.  

Dit besluit had ook hele grote consequenties, echter dan blijkt de kracht van onze vereniging op zijn sterkst, dat 

anderen opstaan om taken (al dan niet tijdelijk) op zich te nemen. Vandaar een welverdiend en groot 

compliment aan Roland Bontekoning en Afra Appel (samen met Roel op den Kelder), die respectievelijk de 

taken van wedstrijdsecretaris en kantinebeheer meteen op zich hebben genomen. En Anita van Arem gaat dat 

nu meer op de voorgrond doen als penningmeester. En dat allemaal in elk geval tot einde van dit seizoen, 

hulde hiervoor! 

 

Maar ja, hoe nu verder als bestuur, want het gonsde inmiddels in de diverse dorpen van wilde verhalen. Zelfs 

Medemblik Actueel kwam met een persbericht, wat helaas niet helemaal juist was en zij hebben dit inmiddels 

dan ook verwijderd van hun site. In de volgende dorpskrant/ Odessa kan ik u weer wat meer informatie geven, 

maar dat het tot op heden onze groots mogelijke prioriteit heeft, kunt u zich voorstellen. 

 

Los van al die extra vergaderingen, hobbelde de vereniging rustig verder in het jaar 2017 en naderen we zo 

langzaam aan ook de ontknopingen van de competities. Zoals u wellicht eerder had gelezen stopt Ruud 

Wiersma na in totaal een decennia trainer van onze club te zijn geweest. Toch gaat Ruud niet weg, want hij 

heeft namelijk aangegeven dat hij de Voorzittershamer medio oktober van mij over gaat nemen! 

Ondergetekende kan Ruud rustig kunnen “inwerken” als voorzitter, want heb mij voorgenomen om bestuurslid 

Jeugdzaken en scheidsrechters-coördinator te blijven. Bestuursfuncties die dan nog overblijven, zijn 

penningmeester en voetbalzaken, twee niet onbelangrijke taken. We kunnen iedere hulp dan ook nog steeds 

goed gebruiken en u bent altijd welkom om eens te komen praten. 

 

Hetzelfde bestuur treed op Hemelvaartsdag (donderdagmiddag 25 mei) aan tegen de kavelkopers van de 

Dorpsveiling. Uiteraard zijn wij inmiddels in zware mentale voorbereiding (fysiek moet wel lukken) en als de 

kavelkopers nog durven te verschijnen, zij worden om 14:00uur verwacht. Het bestuur zal zorgen voor een 

warme ontvangst, de wedstrijd start omstreeks 15:00uur (belangrijk voor de supporters) en na de wedstrijd 

nodigen wij alle kavelkopers uit om het verdriet weg te drinken.  

 

En namens onze hoofdsponsoren Vriend Flowerbulbs B.V., Groot Assurantiën B.V. en S. Haakma Regiobank B.V. 

willen wij u ook allemaal uitnodigen om mee te doen met de DESS voetbalweek, de officiële afsluiting van het 

seizoen. Vanaf dinsdagavond 30 mei is ons DESS terrein weer het toneel van gezelligheid, saamhorigheid en 

plezier. Aan het eind van elke senioren speelavond is er in de kantine een trekking van de grote DESS LOTERIJ 

met weer prachtige prijzen. Deze loterij wordt mede mogelijk gemaakt door a) sponsoren uit de wijde 

omgeving die de voetbalvereniging DESS een warm hart toedragen , b) de lotenverkopers , c) en U natuurlijk, 

de kopers van onze loten. Allen hiervoor oprecht dank!  
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Voor een overzicht van sponsoren en de door hen beschikbaar gestelde prijzen, verwijs ik U naar de speciale 

Odessa, die huis aan huis wordt verspreid. En wat ik aan prijzen gezien heb is absoluut de moeite waard om 1, 

2, 3 of méér loten aan te schaffen! Op zaterdag 3 juni sluiten we deze feestelijke voetbalweek uiteindelijk af 

met een bargezellige avond. Ik hoop u graag op één van deze bovenstaande activiteiten te ontmoeten! 

 

Johnny Jacobs 

 

 

Programma competitie 2016-2017 

Zie hieronder het zondag programma. (*Veldbezetting door bestuursbesluit; besloten is dat Heren 2 en Dames 1 

om de beurt op het A-veld voetballen, mochten deze elftallen op dezelfde zondag voetballen 

 

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven 

 

 

 

Zondag 30 April 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

Dess mo17-1 – Dynamo mo17-1 167757 11.45u A  

Moc1 – Dess1 5416 14.00u    

Kgb7 – Dess2 64429 14.00u 13.00u  

Kwiek’78 vr1 – Dess vr1 74270 14.00u 13.00u  

Rijp de jo17-1 – Dess jo17-1 166577 10.00u 09.00u max,lucas,sam 

Zondag 7 mei 2017 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

Zeevogels vr1 – Dess vr1 222487 12.30u   !!! beker 1/2 finale !!! 

Dess mo17-1 – Rkedo mo17-1 167772 11.45u B   

Dess2 – Vvs’46 5 61141 11.30u A Jan Kok 

Dess jo17-1 – SV Spartanen jo17-
3 

165671 09.45u A  Roland Bontekoning 

Petten1 – Dess1 5890 14.00u   

     

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:            Roland Bontekoning:  06-57245281 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603           West 1 categorie A standaard elftal 
                                                                          Categorie B overige teams 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek 
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl 
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Agenda 2016/2017 
 
 
 
 

Bestuursvergaderingen zijn er elke 2e dinsdag van de maand omstreeks 
20:00 uur in ons clubgebouw. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BALSPONSORING 
 

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van  de thuiswedstrijden???? 

Wil je DESS 1 bij deze  of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe 

wedstrijdbal? Neem dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-15434318 of mail: 

SPONSORING.DESS@GMAIL.COM . 

 

 

 

Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams. 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit jaar één 

keer opgeroepen voor het schoonmaken van de kleedkamers. Er wordt tijdig in 

de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond in de kantine worden 

verwacht. Hierdoor heeft iedereen de tijd om zijn agenda te blokken of een 

vervanger te zoeken. Indien een speler niet op komt dagen, zullen we deze een 

boete van 20 euro opleggen. Wanneer je aan de beurt bent om de 

kleedkamers schoon te maken, dien je om 19:00 uur aanwezig te zijn.  

Het bestuur. 

 

 

Dinsdag 10 januari 2017 Dinsdag 7 februari Dinsdag 5 maart 

Zie website Zie website Zie website 

 

 

Kantinelijst  

 

 

 

 

14 Mei 2017    Zie website 

 

Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken 

van de DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt, 

dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.00 

uur tot ca. 17:30 uur. 
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Vacatures 

De vereniging s.v. DESS staat of valt bij de hulp van vrijwilligers en we kunnen natuurlijk altijd wat 

extra handjes gebruiken. 

Het gaat soms maar om enkele uurtjes per maand, dat zou toch moeten lukken? Helpt u ons? Wij zijn 

er altijd blij mee! 

Vacatures zijn o.a.: 

• voorzitter (m.i.v. oktober 2017, kennisoverdracht Johnny Jacobs) 

• penningmeester (m.i.v. oktober 2016, kennisoverdracht Afra Appel-Huisman)) 

• bestuurslid Jeugdzaken (m.i.v. oktober 2017, kennisoverdracht Johnny Jacobs) 

• bestuurslid wedstrijdzaken/ voetbalzaken (m.i.v. oktober 2017, kennisoverdracht Tom Beuker)  

• administratief/ financieel ondersteuning afdeling sponsorzaken (m.i.v. oktober   2016,     

kennisoverdracht Afra Appel-Huisman) 

• ondersteunend (2e) website moderator (kennisoverdracht samen met Niek Nijland) 

• scheidsrechters coördinator/ aansteller voor de zondag (m.i.v. oktober 2016, 

kennisoverdrachtdoor Johnny Jacobs) 

Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te 

nemen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Maaike Groenestein via 06-37174305. 

Op de maandagmiddag (oneven weken) worden er vanaf 13:00uur in een kleine, maar gezellige ploeg 

wat klusjes gedaan bij s.v. DESS. 

U bent van harte welkom en uiteraard gaat het ook om de gezelligheid!  

Contactpersoon: Cor Vlaar T. 06-53620206 

 

 

 

Hartelijke groet,                    

 

 Bestuur s.v. DESS 
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Zaterdag  29 April 2017 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

Dess jo11-1 — Always Forward jo11-6 196598 10.00u   Tom Zijp 

Dess mo11-1 — Dindua mo11-1 185901 10.00u  Alexandra Huisman 

Egmondia mo15-1 — Dess mo15-1 206003 13.00u 12.45u Femke,Wies,Alexandra 

     

     

     

     

 

Zaterdag  6 mei 2017 
Wedstrijd Wedstrijdnr Tijd Vertrek Veld/ Scheidsrechter/ Rijders 

Dess jo9-1 – Dindua jo9-2 172256 10.00u   Stijn o/d Kelder 

 Dess jo10-1 – Westfriezen jo10-3 185901 10.00u  Myrthe Vlaar 

 Spartanen mo11-1 – Dess mo11-1 18584 10.00u  09.00u Noelle,Inge,Femke 

 Kgb jo11-4 – Dess jo11-1 197420 11.00u  10.00u Timo,Niek,Nick 

     

     

     

 

 

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven 

 

 

 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
Roland Bontekoning:  06-57245281 

invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder 
zoek op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl 
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DESS MO17 verovert 2e plaats bij internationaal toernooi. 

 

Alweer voor de derde keer deed dit team mee aan een internationaal toernooi. Na 

Denemarken en Berlijn werd deze keer gekozen voor Maastricht. Iets dichterbij, maar wel een 

toernooi waar ploegen uit Duitsland, Denemarken, Zweden, Zwitserland, België, Luxemburg, 

Italië, Frankrijk en Nederland aan meedoen. Helaas kon niet iedereen uit het team mee, maar 

werden we versterkt door Floor, Isabelle, Luna en Nika.  

 

Een voordeel van een toernooi iets dichterbij dan anders, is dat we rustig ’s middags konden 

vertrekken en alle tijd hadden om op de plaats van bestemming te komen. We sliepen dit jaar 

weer in een school: het Sint-Maartenscollege, dat een paar minuten rijden van de velden ligt. 

We kregen met z’n allen 1 lokaal toegewezen, dus sliep de leiding óf in een apart lokaal op 

een andere verdieping óf op de gang. We verdeelden die plekken, waardoor vooral de leiding 

die op de gang sliep, het moeilijk had om in slaap te komen. De wekker voor het ontbijt ging 

iedere dag om 6.30, dus waren het 3 korte nachtjes.  

Op zaterdag hoefden we pas om 14.00 te spelen, dus hebben we de ochtend na het ontbijt in 

Maastricht op het Vrijthof doorgebracht. Na de openingsceremonie, waarbij een freestyle 

voetballer allerlei trucs liet zien en alle landen werden voorgesteld, speelden we de 1e 

wedstrijd tegen VV Hooglanderveen, een Nederlandse ploeg. We pakten meteen ons eerste 

punt en waren door een vrije trap van Karlijn op de lat dichtbij een overwinning. De 2e 

wedstrijd was tegen Skødstrup SF uit Denemarken. We kregen de nodige kansen, maar 

scoorden niet. De Denen deden dit in de laatste minuut wel, dus verloren we. Ook de 3e 

wedstrijd werd verloren, ditmaal tegen FC Oresund 2. Tegen deze Deense ploeg wisten we 

wel te scoren. Irene omspeelde de keeper en schoot binnen, maar het was niet genoeg: 1-2. 

 

Door de resultaten op de eerste dag, streden we op zondag om de Europa League. De 1e 

wedstrijd was tegen het Duitse SC Ilsfeld. Net als zaterdag begonnen we ook nu met een 0-0. 

Daarna hadden we 3 uur rust, waarin we werden verrast door supporters die ons kwamen 

steunen. Jan en Janneke, Merel, Minke en Bauke en Jan-Peter waren allemaal overgekomen 

en dat werd zeer gewaardeerd door de hele groep. Na de Paaslunch van Jolanda gingen we de 

2e wedstrijd goed van start. Nadat Karlijn onderuit was gehaald, schoot ze zelf de penalty 

binnen. Helaas scoorde het Duitse TSG Salach na de rust ook een keer. De laatste wedstrijd 

gingen we vol voor de winst, maar kwamen we tegen FC Oresund 1 toch op 0-1 achter door 

een misverstandje achterin. Wel moet er even plaats gemaakt worden in dit stukje voor een 

compliment aan Bente. Ze keepte erg goed het hele toernooi en zorgde ervoor dat we tot het 

laatste moment nog kans maakten op de eerste plaats. Valerie maakte er nog wel 1-1 van, 

maar winnen zat er niet meer in. Door deze 3 gelijke spelen werden we 2e in de Europa 

League, wat ons een mooie, grote beker opleverde.  

 

Na een gezellige zondagavond in het schoolgebouw reden we maandag via het Amsterdamse 

Bos en een rondleiding door de Amsterdam Arena weer terug naar huis, waar iedereen erg toe 

was aan een goede nacht slapen in zijn eigen bed.  

 

Bedankt aan alle sponsors, begeleiders en invallers. 

Jelle 
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Koningsdag 2017 
Ook dit jaar zijn wij, van de Deursackers, weer trots dat wij voor onze 3e, maar 

voor het dorp voor de 58ste keer Koningsdag hebben mogen organiseren. 

Omdat Carnaval en Koningsdag elkaar relatief snel opvolgen hebben wij 

twee jaar besloten om het eerst bij de basis op te pakken en vervolgens per 

jaar te kijken of we er wat bij kunnen doen. Omdat dit jaar carnaval op zijn 

laatst plaatsvond was de tijd relatief kort om Koningsdag te kunnen 

organiseren. Daarom dat we dit jaar niet extra nieuwe activiteiten t.o.v. vorig 

jaar erbij konden organiseren 

Ook dit jaar zullen wij weer in samenwerking met Dorpshuis de Vang en Sv. 

Dess Koningsdag & nacht organiseren. 

Op woensdagavond 26 april beginnen we om 21.00 met Koningsnacht in 

dorpshuis de Vang. Feest DJ Ray zal de gehele avond verzorgen. Er kan dus 

net zoals vorig jaar weer volop gefeest worden! 

Donderdag 27 april, Koningsdag, zullen we om 9.00 officieel beginnen met de 

vlag hijsen. Net zoals vorig jaar zal er bij de parkeerplaats naast de Vang 

weer de vrijmarkt gehouden worden. Ook is er weer de mogelijkheid om bij 

de Vang oranjetompoezen en een kopje koffie te doen. 

Dit jaar is er net zoals vorig jaar weer een fietspuzzeltocht voor de 

fietsliefhebbers uitgezet. Onderweg dient u verschillende leuke grappige en 

interessante vragen op te lossen. U kunt hier trouwens nog leuke prijzen mee 

winnen! De routes kunt u ’s ochtends tussen 9.00 en 11.00 ophalen bij de tafel 

van de Oranjevereniging die op de vrijmarkt staat. 

Om 13.00 zal er weer een badeendenrace worden gehouden bij het 

Wilgerak. In de eerste weken van april zullen wij weer met de 

programmaboekjes en de badeenden verkoop bij u langskomen. U kunt nog 

op Koningsdag zelf ook badeenden kopen. Ook dit jaar kunt u weer 

fantastische prijzen winnen. Met de opbrengst van de badeendenrace 

kunnen wij Koningsdag bekostigen. 

Aansluitend op de badeendenrace bent u om 13.30 bij Sv. Dess welkom voor 

de Koningsspelen. Ook dit jaar hebben wij weer spectaculaire spellen in 

petto, onder andere weer een grote opblaasstormbaan van 29 meter lang 

en wel 5 meter hoog. Vervolgens  sluiten we de Koningsdag af met het 

laatste spel van de koningspelen en de prijsuitreiking in Dorpshuis de Vang. 

De Vang heeft dit jaar speciale koningsdagmenu’s. ze zijn op u voorbereid 

dus kom vooral in grote getalen! 

We hopen er samen met u er weer een Oranjetastische dag van te maken! 

Tot dan De Deursackers 

 

Zie de volgende pagina voor het programmaoverzicht 
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Programma 
 

Woensdag 26 april 

21.00   Aanvang Koningsnacht Dorpshuis de Vang                                                 

met Feest DJ Ray        

 

Donderdag 27 april 

8.30   Aanvang vrijmarkt 

9.00   Officiële opening Koningsdag bij Dorpshuis de Vang  

  Start inschrijving van de fietspuzzeltocht 
  (route kunt u ophalen bij de tafel van de Oranjevereniging op de vrijmarkt) 

  Opening van de vrijmarkt  

 

11.00  Einde van de vrijmarkt en inschrijving fietspuzzeltocht

  

12.30  Aanvang badeendenrace bij het Wilgenrak          

13.00  Start badeendenrace      

       

13.30  Start inschrijving Koningsspelen bij SV. Dess             

14.30  Start van de Koningsspelen                       

16.30  Einde van de Koningsspelen bij SV. Dess    

17.00 Laatste (mysterie) spel van de Koningsspelen bij 

Dorpshuis de Vang 

  Prijsuitreiking Koningsspelen en Badeendenrace 

  Afsluiting met feestavond 
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 

 

 

 

 

 

14 Mei 2017    Zie website 

Jongens en meiden, jullie worden om 13.25 verwacht in de 

Dess-kantine op de aangegeven datum om te helpen met de 

lotenverkoop aan de toeschouwers van het eerste elftal. 

Als je niet kan op de aangegeven datum, dien je zelf voor 

vervanging te zorgen.  (Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESS loterij 
  
Oproep ! 
 
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee? 
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken. 
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit, 
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons. 
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24. 
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Benningbroek / Sijbekarspel 

 

Beste sportvriend, 

 

Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.  

DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en 

Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje. 

Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de 

‘Vrienden van DESS’.  

Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te 

stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en 

vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20 

per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw 

bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en 

bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft. 

Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze 

hartelijke dank. 

U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51, 

1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw 

bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320  o.v.v. ‘Vrienden van 

DESS’. 

 

PS  

Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 
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Correspondentie adres: Molenstraat 39 1654KA Benningbroek 

Accommodatie adres: Sportlaan 11, Benningbroek Kantine 0229-591466 

Bankrekening: Rabobank Midden-Westfriesland NL77RABO0362052042 

Website: www.svdess.nl  

Relatienummer KNVB: BB FW 13 I 

       Voorzitter  Johnny Jacobs 06-26160689 voorzitter.dess@gmail.com  

       Secretaris Marloes Groot 06-37619937 secretariaat.dess@gmail.com  

       Penningmeester/ vacant penningmeester.dess@gmail.com  

Beheerder Clubhuis/ alarm Afra Appel 06-10333941 

       Alg.zaken/ voetbalzaken Tom Beuker 06-13532277 voetbalzaken.dess@gmail.com  

       Sponsorzaken/Advertenties Jan Peter Bos 06-15434318 sponsoring.dess@gmail.com  

Scheidsrechters zondag Johnny Jacobs 

       Ledenadministratie Frans Klijnsma 0229-591750 leden.dess@gmail.com  

       Beheer terrein / gebouwen Cor Vlaar 0229-591594 riet.vlaar@quicknet.nl  

       Jeugdzaken   Johnny Jacobs   06-26160689   voorzitter.dess@gmail.com  

Hoofdtrainer - Heren Ruud Wiersma 06-30074363 r.wiersma63@kpnmail.nl  

Hoofdtrainer - Dames Nico Huisman 06-20853350 nico_huisman@quicknet.nl 

       Wedstrijdsecretaris zaal/veld Roland Bontekoning 06-57245281 wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com  

       Consul Ron de Boer 0229-591840 rondeboer59@kpnmail.nl 

       Jeugdcommissie Anita van Arem 0229-599033 arem@quicknet.nl 

Jelle van IJperen 06-27598880 jelle_van_ijperen@hotmail.com  

Ruud van Leeuwen 06-50126022 leeuwenru@gmail.com 

       Volleybal coördinator Arjen Slagter 0229-591449 arjen_slagter@hotmail.com 

       Vrienden van DESS André Appel 0229-591803 andre.appel@quicknet.nl  

Bankrekeningnummer NL33RBRB0978096320 

       Redactie Odessa Jan Keeman 0229-591299 dess.odessa@quicknet.nl  

Kopij per mail aanleveren, uiterlijk maandag tot 19:30uur 

Webmaster www.svdess.nl Niek Nijland webmaster.dess@gmail.com  

 
Verslag inleveren bij Medemblikker Courant redactie@idemadruk.nl  

 
Kopij per mail aanleveren, 's maandag tot 16.00uur   

Archief DESS Kim Vlaar 06-30178054 k_vlaar@live.nl  

 

       
 

Afgelastingen algemeen NOS Teletekst/ pagina 603/ voetbal.nl en/of www.svdess.nl 
 

 


