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Henri

Wĳ houden1,5 meter afstand!!!Jĳ toch ook?
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INHOUDSOPGAVE Jaargang 34 - nummer 1, maart 2022

François en ik (Henri),
wensen jullie fijne feest-
dagen en een gezond

François et Henri

Ook al mag er meer, wat
corona betreft, blĳven we toch

rekening met elkaar
houden!!!



COLOFON

Contributie
NPC spelers € 110,-
Leden € 85,-
Jeugdleden € 30,-
Inschrĳfgeld nieuwe leden € 25,-
Ondersteunend lid € 20,-
*Conform de Algemene Ledenvergadering 2020

Contributie storten op NL37 RABO 017.15.04.992
Rabobank Uden-Veghel

t.n.v. JBC PLOP

De contributie is inclusief bondsbĳdrage voor de licen-
ties, de ongevallenverzekering en het bondsblad
Petanque.

NJBB: JBC PLOP is aangesloten bĳ de Nederlandse
Jeu de Boules Bond. De bondslicentie geeft recht op
deelname aan bondscompetities en toernooien ook
internationaal en Plop toernooien.

Baancommissie
Jos van Schĳndel

josvanschĳndel@live.nl
Jan Rutten
Jan de Wild

0614046483

260113
354882

Sponsoring
Paul de Bruĳn

gasten@jbcplop.nl

06-28796990

Inkoop Bar/Keuken/Clubkleding/Training
Jos Kuipers

inkoop@jbcplop.nl
06-29296892

880235

Redactie Plopjournaal
Herman Honig, Marĳ van Vloten, Thea Rovers, Hans Stil,
Jan Prinsen, Wim de Winter en Henk Brokke
Kopĳ naar:
Herman Honig - Debĳenkorf1939@kpnmail.nl
of in de brievenbus van:
Clubhuis PLOP - Sportlaan 3 - 5404 NM Uden

Verspreiding Plopjournaal
Marĳ van Vloten, Meerhoek 204 250175

Advertenties Plopjournaal
Herman Honig

Debĳenkorf1939@kpnmail.nl
06-23689965

253118

Webmaster
John Kuĳpers

webmaster@jbcplop.nl
06-48264320

Ereleden
Marius Maas, Gert Boverman , Wim Sanders en
Cor van Duinhoven

Accommodatie
Udens Sportpark
Sportlaan 3 5404 NM Uden 0413-252509

Licentiewĳziging
Licentiewĳzigingen dienen uiterlĳk 31 december 2022
doorgegeven te zĳn.

Bestuur
Voorzitter
Hans van de Wĳdeven 06-14110862

Penningmeester
Anne Lies Klerk

penningmeester@jbcplop.nl
267552

Secretaris/Notulist
Tonny Verhoeven 06-45298715

Bestuurslid/Vicevoorzitter
Jos Kuipers 06-29296892

880235

Bestuurslid
Paul de Bruĳn 06-28796990

Website www.jbcplop.nl
E-mail info@jbcplop.nl

Secretariaat
Tonny Verhoeven 06-45298715

Boslaan 2, 5405 NX Uden
secretariaat@jbcplop.nl

Ledenadministratie
Hein Sauren jbcplop2@gmail.com 267423

Huismeesterschap
Willy van Berlo
Gerrit Gelderblom
Ties van Lanen
Arnold Klerk

260226
260080
379917
267552

Coördinatie Groenvoorziening
Jas Dortmans mmdortmans@kpnmail.nl
Jan Rutten

262182
260113

Acc./Baan/Techn.Commissie
Hans van de Wĳdeven 06-14110862

Interieurverzorging
Hein Sauren heros@kpnmail.nl 267423

Barbezetting toernooien
Bestuur

Gastenavonden
Paul de Bruĳn gasten@jbcplop.nl 06-28796990

Sleuteladres Bar
Henk en Francien Lamers
Prof. Pulsersstraat 37

263557

TWC - Technische- en Wedstrĳdcommissie
Voorzitter
Jos van Schĳndel

josvanschĳndel@live.nl
Secretaris/Notulist
Biek van Beek

bebenbiek@outlook.com
Jan de Wild
Martha Rigters
Willy van Berlo
Arie Abels

06-14046483

257828

354882
0486-451339

260226
260171

Opgeven toernooien
Martha Rigters

jbcplopuden@gmail.com
0486-451339
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Er is licht aan het einde van de tunnel. Lange
tĳd werd deze beeldspraak overal in Covidtĳd
gebruikt, maar dan in de zin, dat er geen licht
was aan het einde van de verdomde tunnel. Nu
schĳnt het de goede kant uit te gaan. Voor
hoelang? Ik schrĳf dit stukje op vrĳdag 25 fe-
bruari, het moment dat vrĳwel alle beperkende
voorschriften i.v.m. Covid worden afgeschaft en
het Carnaval weer eens kan losbarsten. En nu
maar hopen, dat dit niet het begin zal zĳn van
een nieuwe misère.

Afgelopen woensdagavond hebben we de
Algemene Ledenvergadering gehouden. Een
kleine 50 leden waren present om te aanhoren
hoe een en ander was verlopen tĳdens de slui-
tings-,openings-, en weer sluitingsperiode en
weer opening na de eerste sluiting op 10
maart 2020. Er was een behoorlĳk aantal af-
meldingen en berichten van verhindering,
maar Martha, die een dag eerder onverhoeds
bĳ het verlaten van haar auto over een boom-
stronk was gestruikeld en daardoor haar linker
pols brak en een blauw oog opliep, was met
een gespalkte arm gewoon aanwezig. Cha-
peau! We hebben jullie tĳdens de Covidperike-
len voortdurend op de hoogte gehouden door
middel van berichtgeving via ons onvolprezen
Plopjournaal en met mailtjes. Dat werkt in de
praktĳk zo goed, dat we daar gebruik van blĳ-
ven maken. Het is jammer dat een aantal
evenementen niet is kunnen doorgaan en dat
er bĳna geen gastenavonden waren. Dat heeft
een behoorlĳke deuk geslagen in onze inkoms-
ten. Gelukkig kwamen wĳ voor overheidssteun
in aanmerking en Anne Lies heeft als penning-
meester daarvoor luid aan de bel getrokken.
De NPC is halverwege gestopt, maar daarvoor
in de plaats heeft de TWC een uitstekende on-
derlinge competitie in het leven geroepen
waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt.
We hadden een groot aantal leden, dat een
langdurig dienstverband had te vieren. Zĳ zĳn
begiftigd met bloemen, drank en loftuitingen.
Bovendien zĳn de aanwezige jubilarissen knap
op de foto gezet door onze clubfotograaf, die
doorgeleiding van die foto’s naar het clubblad
zal bevorderen.
Ik heb alle medewerkers van de club, die in
welke hoedanigheid dan ook medeverantwoor-
delĳk zĳn geweest om de clubtrein op de rails
te houden, hartelĳk bedankt voor hun inspan-

ningen en heb ze aangespoord om toch vooral
met hun werkzaamheden voort te gaan, want
onze club is nu eenmaal afhankelĳk van de
belangeloze medewerkers. We hebben mede-
gedeeld dat de nieuwe voordeuren klaar staan
om te worden ingehangen en dat het bestuur
zich met jullie instemming rustig buigt over de
mogelĳkheid van contactloos betalen en over
de daarmee mogelĳk samenhangende lichte
verhoging van de kantine tarieven.
De notulen van de vergaderingen van 2020
en 2021 werden zonder aanpassingen onder
dankzegging aan Tonny Verhoeven en Els
Kuĳpers goedgekeurd. De financiële beschei-
den, de verantwoording over 2020 en 2021 en
de begroting 2022 werden na het uitgebrachte
verslag van de kascommissie goedgekeurd en
het bestuur en dus de penningmeester Anne
Lies werd decharge verleend. Dank aan de
kascommissieleden John Kuĳpers en Mark de
Kok.
Ten gevolge van het niet doorgaan van de
ALV 2021 waren dit jaar Anne Lies, Jos, Tonny
en Paul tegelĳk aftredend als bestuurslid.
Ze stelden zich beschikbaar voor een nieuwe
periode en werden, bĳ non existentie van te-
genkandidaten, bĳ acclamatie herkozen.
Over een antwoord op de vragen bĳ de
rondvraag, zal het bestuur zich buigen en jul-
lie informeren vóór de volgende ALV. (grapje).
Niets meer aan de orde zĳnde sloot de voor-
zitter, onder dankzegging voor ieders inbreng
en voor de door de barmensen geleverde
service, de vergadering om 21.00 uur, net op
tĳd om de voetbalfanatici de kans te geven
zich aan het onverslaanbare Ajax te kunnen
laven.
Hans van de Wĳdeven

Van de voorzitter
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Voorwoord Redactie
Voor u ligt het eerste Plop journaal van het
jaar 2022. Een jaar waarin wĳ blĳven hopen,
want hoop doet leven. Het zĳn barre tĳden
waarvan wĳ dachten, nu corona niet meer zo
heftig aanwezig is, van alle zorgen te zĳn ver-
lost, maar niets is minder waar. Het oorlogs-
geweld in Oekraïne raakt ons allen en zorgt
ervoor dat de toekomst er onzeker uitziet.
Maar zoals ik al eerder schreef: “We blĳven
hopen”.
Laten we optimistisch vooruit kijken
en dan hoor en zie ik heel veel positieve
geluiden binnen onze vereniging en dat
maakt dat ik blij ben lid van PLOP te zijn
en kan genieten van de vele activiteiten,
die worden georganiseerd en van de
hoeveelheid kopij die ons door veel le-
den wordt aangereikt. Daar maken wij
als redactie dankbaar gebruik van. Neem
nu de gedichten, ons aangeleverd door
Gerrit Verhoeven, daar word je blij van.
De vlucht naar Spanje, schitterend ge-
schreven door Tonny en Henk Verhoeven
en omlijst met mooie foto’s.
De buitenbanen liggen er weer perfect
bij. Op pagina 16 leest u er alles over.
Verder zijn wij, en dat geldt zeker voor
de competitiespelers, blij dat Jos van
Schijndel en Biek van Beek het initiatief
hebben genomen om een alternatieve
NPC te organiseren.

Hierover hebben wij verslag gedaan en op
pagina 8 leest u hier meer over.
Het tête-à-tête toernooi om het kampioen-
schap is na 3 jaar weer in ere hersteld. Terwĳl
ik dit schrĳf is de kampioen bĳ de dames en de
heren nog niet bekend.
Verder uw aandacht voor de komende toer-
nooien.
Wĳ kregen 21 januari het bericht dat Lina
van de Weerd is overleden en daar schrok ik
toch wel even van. Lina heeft veel betekend
voor onze vereniging en velen van u zullen
haar herinneren als een zeer gedreven vrouw
met een duidelĳke mening.
Naast het bestuurswerk heeft zĳ de bar uitste-
kend beheerd. Helaas werd zĳ ziek en heeft
daardoor afscheid moeten nemen van Plop.
Lina is 86 jaar geworden.
Ik hoop dat u weer gaat genieten van ons
Plopjournaal en dat wĳ het glas weer kunnen
heffen op elkaars gezondheid.
Voor IEDEREEN
VEEL BOULE PLEZIER!
Herman Honig
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Drossaard 14-18 - UDEN

4. Voor ál uw boodschappen

1. Vlot winkelen

2. Euro’s goedkoper

3. Service met ‘n glimlach

5. Vers is ook écht vers

6. Niet tevreden? Geld terug!

7. Uw wensen staan centraal

Drossaard



Nieuws van de TWC maart 2022
Technische Commissie, Wedstrĳdcommissie.
Je kon het al zien aankomen.
Door corona is de NPC weer eens stopgezet.
Te veel wedstrĳden moesten worden ingehaald
en de verwachtingen voor de tweede helft van
de competitie waren toen ook nog, dat het
wedstrĳdprogramma niet op tĳd afgewerkt
kon worden.
Al met al, heel erg jammer want we missen
het wel. Het goede nieuws is, dat de tussen-
stand op dat moment ook de eindstand is. Dat
wil zeggen dat Plop 3 in de 4e divisie kampioen
is geworden en Plop 4 in de 6e divisie.
De TWC heeft in plaats van de NPC een on-
derlinge competitie opgezet tussen onze 8
plopteams. Dit, naar grote tevredenheid van
iedereen.
De komende maanden staan er weer veel
activiteiten op de wedstrĳdkalender. Te begin-
nen met het tête à tête clubkampioenschap.

Vervolgens in april UBEBO, het Paastoernooi
en het Oranjebittertoernooi. Op 22 mei volgt
dan het Lentetoernooi voor plopleden. Iets
nieuws. Het moet een supergezellige dag wor-
den voor alle leden zonder inschrĳfgeld, met
veel hapjes enz. enz. Verder begint eind maart
ook de 50+ Zomercyclus op diverse locaties.
Op 9 juni strĳkt het hele gezelschap neer bĳ
Plop.
Al met al ziet de toekomst voor wat betreft
boulen er weer zonnig uit. Uiteraard komen
alle bĳzonderheden ook op het publicatiebord
te hangen.
Wĳ wensen alle plopleden een heel mooi
boules-seizoen toe.
De TWC
Jos van Schĳndel
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Plop 3 kampioen in de 4e divisie

Plop 4 kampioen in de 6e divisie



Alternatieve NPC
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Omdat vanwege corona de NPC halverwege
is gestopt, hebben Jos van Schĳndel en Biek
van Beek een oplossing bedacht om de tweede
helft van het competitieseizoen op een leuke
manier in te vullen: een onderlinge competitie
tussen de acht aan de NPC deelnemende Plop-
teams.
De acht teams waren verdeeld over twee
poules.
Poule 1: Plop 1 tot en met 4
Poule 2: Plop 5 tot en met 8
Ik schrĳf dit stukje niet als lid van de redac-
tie van het Plopjournaal maar als lid van Plop 4
Namens ons team wil ik Jos van Schĳndel en
Biek van Beek enorm bedanken voor het be-
denken van deze oplossing. Ondanks het feit
dat wĳ, geheel volgens de hiërarchie (Plop 1

derde divisie, Plop 2 en 3 vierde divisie en wĳ
zesde divisie), alles hebben verloren, hebben
wĳ enorm genoten van de fijne sfeer tĳdens
de drie speeldagen. Niet alleen tĳdens de
wedstrĳden maar ook na afloop. Om maar een
voorbeeld te noemen: op de eerste speeldag
speelden wĳ tegen Plop 3. Na afloop kwam
Lambèr de Smit (teamlid Plop 3) bĳ ons een
paar biertjes drinken.
Opvallend was dat Theo van der Velden re-
gelmatig te zien was als “vliegende kiep”.
Al met al was deze alternatieve NPC een bĳ-
zonder geslaagd initiatief.
Over de pagina verdeeld nog een paar sfeer-
beelden van dit evenement.
Hans Stil



Beste vrienden van Plop
Het is alweer een tĳdje geleden, dat ik iets in het
Plopjournaal heb geplaatst. De projecten in Kenia
hebben we in 2020 en 2021 niet kunnen bezoeken,
maar ik geef u een korte terugblik.
Het jaar 2020 was in Kenia het jaar van een volle-
dige lockdown, zoals hier, met veel beperkingen.
De grootste impact voor onze projecten was: dat alle
opvang van kinderen, alle scholen en alle
kleinhandel stil lag. Gelukkig is dit sinds januari
2021 niet meer.

Opvanghuis St. Clare en alle vormen van 24
uurs opvang, de schoolinternaten en dagscho-
len zĳn weer open. De leiding van St.Clare,
maar ook de scholen, waren blĳ de kinderen
weer op te kunnen vangen. Samoo, de
ergotherapeut in het ziekenhuis meldt ons
over de schrikbarende fysieke terugval van
bĳna alle kinderen. Bĳna een jaar geen thera-
pie betekent dat vergroeiingen zĳn toege-
nomen en de conditie is afgenomen.

De kleinhandel van microkredieten wordt weer
mondjesmaat toegestaan, maar loopt nog niet
goed. Er is veel armoede, omdat er geen steun
is vanuit de overheid zoals bĳ ons.
Helaas kunnen wĳ de projecten nog niet
bezoeken.
Vaccinatie in Kenia is zeer traag van start
gegaan en incidenteel. Echt doorvragen, een
probleem wat zich voordoet samen uitpluizen,
verloopt nu via de mail.
Zo ook het contact met onze achterban, met
u. Er is niets mooier dan enthousiast over de
contacten en de ondersteuning die we geven
te vertellen, nadat je het weer met hart en ziel
beleefd hebt.
Die verhalen hebben we nu niet… helaas! Maar
daar staat tegenover dat we op veel andere
manieren toch intensief contact hebben met
de leidinggevenden van de projecten.
We ontvangen veel berichten waarin moeders,
leidinggevenden, maar ook kinderen hun dank
uitspreken voor de steun die ze ontvangen van
Amara Foundation, dus van u.
Daarnaast overleggen we veel via de mail over
de zorgen die men heeft en hoe we daarin

kunnen ondersteunen. We hebben op diverse
gebieden extra steun kunnen geven die juist

nu, in deze crisis, nog harder nodig was. Wat
we als bestuur erg jammer vinden is, dat de
activiteiten die we zelf ondernemen om geld te
genereren de afgelopen twee jaar tot het
minimum beperkt waren. Dit geeft ons wel
enige zorgen met betrekking tot de inkomsten.
We kĳken uit naar betere tĳden!
We willen natuurlĳk ook de komende jaren alle
zeilen blĳven bĳzetten en de projecten blĳven
steunen, zoals we de afgelopen jaren met uw
hulp hebben kunnen doen.

Hartelĳke dank voor uw bĳdrage en onder-
steuning ten behoeve van Amara Foundation.

Maria Vermeer
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www.amarafoundation.org

administratie@amarafoundation.org

IBAN: NL52RABO 0148319394



UBeBo in Uden

PAASTOERNOOI

op zondag 10 april

op woensdag 13 april

Aanvang 11.00 uur

Aanvang 13.00 uur

Kom, schrĳf je in!
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Het bestuur nodigt alle plopleden uit
voor deelname aan het

Aanvang 13.00 uur
Kom, schrĳf je in!

Er wordt géén inschrĳfgeld gevraagd
Iedereen wordt verwend met

feestelĳke hapjes

op woensdag 27 april
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Aanvang 11.OO uur

LENTETOERNOOI
op zondag 22 mei

ORANJEBITTER-
TOERNOOI
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Voor Oosters eten op niveau

Bij beste 20 van Nederland

Japans – Oosters

en Buffetrestaurant

PARADIJS

Prior van Milstraat 18 5402 GH Uden
T (0413) 26 66 06 E info@paradijsuden.nl

www .paradijsuden.nl

365 dagen per jaar tot uw beschikking

Al meer dan 35 jaar een begrip in Uden

In buffetrestaurant Paradijs Uden serveren
wij elke dag vanaf 17.00 uur een

Culinair Buffet Oriëntal

Voor alle leden van Plop geldt nog een
extra korting van 25% bij aankoop van

een nieuwe bril met glazen

Oogservice aan huis
Els Verhoogh

Marterstraat 3 – 5408 XP Volkel

Telefoon:0413 – 274051
of

06 – 28041379
Elsverhoogh@gmail.com

Optometrie:
Oogonderzoek met verslaglegging naar
Huisarts.

Controle op o.a. staar, glaucoom, macula-
degeneratie en oogafwijkingen t.g.v. diabetes
mellitus.

Bemiddeling bij doorverwijzing.

o
O p t i e k o p t o m e t r i e g e m a k

Optiek:

Bent u toe aan een nieuwe bril, u hoeft de
deur niet uit. Ik kom naar u toe.

Oogmeting en briladvies in uw eigen,
vertrouwde omgeving.

Aflevering en nazorg ook aan huis.

Ruime keuze aan monturen en glazen in alle
prijsklassen.

Directe verrekening met uw ziektekosten-
verzekeraar.

Aan huis en toch aanzienlijk voordeliger dan
in een reguliere optiekzaak.

Bel gerust voor een afspraak of advies.

oog 39e PEERKE VERSCHIET TOERNOOI
op zondag 3 juli 2022
voor licentiehouders.

Aanvang 10.30 uur

PEERKE VERSCHIET RECREANTEN
PROMOTIETOERNOOI

Aanvang 11.30 uur

en het

Noteer het al in de agenda,
later meer informatie.



Onze voorzitter Hans van de Wĳdeven nam de
taak op zich om de medailles uit te reiken. Hĳ
deed dit op zĳn eigen onnavolgbare wĳze in
woord en gebaar.

Tĳdens de finale bĳ de heren werd ook hard

Marĳ van Vloten

Els Kuĳpers, Tonny Verhoeven en Marĳ van Vloten

Willy van Berlo leidde alles in
goede banen

Op donderdag werd
gestart met de vol-
gende indeling: de als
1e geplaatste speler
speelde tegen plaats
8, nummer 2 tegen 7,
nummer 3 tegen 6 en
de als 4e geplaatste
speler tegen nummer
5.
Hierop volgden de
halve finales. Bĳ de
dames werd één par-
tĳ met een groot ver-
schil en één met een
minder groot verschil

afgesloten. Bĳ de heren waren de verschillen
wat minder groot.

De finale bĳ de dames was ontzettend span-
nend, er werd sterk gespeeld. Tonny Verhoe-
ven kon uiteindelĳk de partĳ winnend afsluiten
met 13 - 11.
Marĳ van Vloten en Maria Vermeer mochten
spelen voor plaats 3 of 4. Marĳ won met 13 - 8.

Els Kuĳpers - Marĳ van Vloten 13 - 13
Tonny Verhoeven - Maria Vermeer 13 - 12
Mark de Kok - Anton van de Brand 13 - 18
Arie Abels - Paul de Bruĳn 13 - 11

Tête-à-tête
ClubkampioenschapDinsda

g 8 maart

voorro
ndes

Donderdag 10 maartfinales

Om half 8 werd door Willy van Berlo het startsein voor het toernooi gegeven. Dit was weer de
eerste tête-à-tête sinds 2019.
De voorrondes bestonden uit 3 wedstrĳden voor elke deelnemer. Aan het eind van de avond
werd bekend gemaakt, wie doorging naar de finales van donderdagavond.
In de finales stonden 8 dames en 8 heren. Omdat er voor wat betreft de dames bĳ aanvang van
het kampioenschap 10 deelnemers waren, vielen er slechts 2 af. Voor de heren lag dit anders.
Zĳ begonnen met 20 deelnemers, zodat hier sprake was van 12 afvallers.
Jan de Wild heeft zich door een besmetting met corona af moeten melden. Jan Verhoogh nam
gelukkig zĳn plaats in, zodat er geen vrĳlotingen nodig waren. Die speelde zodanig goed, dat hĳ
de donderdag ook terug mocht komen.

13

gestreden om ieder puntje. Mark de Kok bleek
de sterkste. Hĳ won deze wedstrĳd met 13 - 8
van Arie Abels.
Anton van den Brand en Paul de Bruĳn speel-
den om plaats 3 en 4. Anton bleek de ster-
kere, hĳ won met 13 - 10.

Arie Abels, Mark de Kok en Anton van den Brand



Algemene Ledenvergadering
Vanwege corona was de ALV van vorig jaar
niet doorgegaan. Dit jaar gelukkig weer wel.
De opkomst was weliswaar aan de lage kant
(47 leden), maar het was een gezellige
bĳeenkomst.

Door de overgeslagen ALV van 2021
moesten er dit jaar extra veel jubilarissen
gehuldigd worden.

Jubilarissen 2021
25 jaar: Jan en Tonny Theĳssen
35 jaar: Henk Lamers
40 jaar: Adrie Spronk en Anne Marie Verschuren
Jubilarissen 2022
25 jaar: Piet van Duĳnhoven, Lee van Esch,
Corrie en Leo van Leeuwen en Ad Meĳsen
30 jaar: Jac van Beek, Theo De Graaff, Gĳs
Meĳer, Toon van Werde en Lydia Sĳbrands
40 jaar: Jan en Riet Muller
Helaas konden nogal wat jubilarissen om
uiteenlopende redenen niet aanwezig zĳn,
waaronder Theo De Graaff. Zĳn zonen John en
Edwin namen namens hun vader de
felicitaties, bĳbehorende bloemen en
enveloppe in ontvangst. De overige, niet
aanwezige, jubilarissen hebben waarschĳnlĳk
inmiddels op hun huisadres de felicitaties met
bĳbehorende zaken ontvangen.
Hans Stil
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inschrĳven vóór de vergadering bĳ Tonny Verhoeven

Jubilarissen. Vlnr: Ad Meĳsen, Leo van Leeuwen (boven), Riet Muller (onder), Corrie van Leeuwen, Henk Lamers,
Adrie Spronk (boven), Lydia Sĳbrands (zittend), Gĳs Meĳer, Jac van Beek en geheel rechts de zonen van
Theo De Graaff.



Je bent nu alleen maar alleen
Om straks weer allemaal
samen te kunnen zĳn
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Ingezonden door
Tonny Verhoeven
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DE BLADRUIMERS
VAN PLOP

Na de diverse Lockdowns waren het terrein en
de daken van onze club aardig bezaaid met
herfstbladeren. Een aantal vrĳwilligers van
Plop heeft de taak op zich genomen om het
oude gebladerte op te ruimen. Op deze pagina
een impressie van de harde werkers. Op de
diverse foto’s zĳn in alfabetische volgorde te
zien:
Toon van Asseldonk, Willy van Berlo, Jan van
Emmerik, Leo Nederkoorn, Jan Rutten, Jan
Verbeek, Henk Verhoeven, Ad Vogels, Jan de
Wild en Hans van de Wĳdeven.
Opvallend hoeveel “Jannen” erbĳ zĳn.
Wĳ danken deze vrĳwilligers voor hun zeer
zinvolle werk.
Onze accommodatie ziet er in elk geval weer
spic en span uit!



Wist u dat...
… op de tafels in de kantine weer gezellige
voorjaarsbloemetjes staan?

… we sinds twee jaar weer een
ledenvergadering hebben gehad? Wist u dat
niet, dan kan dat kloppen, want hĳ is voorbĳ
gevlogen!

… jammer genoeg de opkomst zeer laag was?

… Martha het sinds geruime tĳd niet meer op
haar heupen heeft! Nu het probleem in haar
pols zit. Met andere woorden ze is nu een
gevallen vrouw.

… Paul de Bruĳn, niet altĳd een van de
snelsten, nu helemaal moeilĳk uit de voeten
kan vanwege jicht?

… na afloop van de ledenvergadering de bar
weer goed bezet was?

… het wachten is op de verhuizing naar “de
Well” (luxe woontoren ) van Anne Lies en
Arnold Klerk? Drie voormalige
penningmeesters van Plop hun al zĳn
voorgegaan.

… sommige echtgenotes graag een avondje
alleen thuis willen zĳn? Ze hun man
vertellen dat hĳ bardienst heeft. Later bleek
dat het een week te vroeg was.

… Biek van Beek en Jos van Schĳndel een
groot compliment verdienen? Ze kwamen
met een alternatieve competitie in plaats
van de NPC, die precies na een halve
competitie stilgelegd was vanwege Corona.

… we op carnavalszaterdag verrast werden
door een mooi uitgedoste barmedewerker?
Toch nog een beetje het carnavalsgevoel!

… de loop er bĳ Plop nog in moet komen?
Vooral de avonden en zondagen zĳn nog niet
goed bezet. Hopelĳk brengt het voorjaar
hierin verandering.

Marĳ van Vloten

AED bĳ Plop
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Het geeft mĳ een hartstikke veilig gevoel te weten dat wĳ een AED in ons clubhuis
hebben en dat er meerdere leden zĳn die weten hoe te handelen bĳ hartfalen.
In het verleden hebben diverse Plopleden de cursus AED- bediener gevolgd.
Ook zĳn er Plopleden die deze cursus elders hebben gevolgd.
Binnenkort willen wĳ een herhalingscursus opstarten. Het bestuur heeft mĳ gevraagd
de organisatie hiervan op me te nemen.
Graag wil ik van jullie weten wie er interesse heeft om de cursus weer te volgen.
Ook nieuwe leden zĳn welkom.
Om met de woorden van onze voorzitter te spreken "we zullen het samen moeten
doen” laat je hart spreken en geef je op.
Met Hartelĳke groet,
Arie Abels.



Advertentie
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Iedereen ervaart de coronatĳd als onzeker
en beklemmend. De boosterprik moest daar
wat rust in brengen. Velen kregen toch nog
corona, maar gelukkig minder erg.
Met de kerst even gezellig met de kinderen
samen gegeten en cadeautjes uitgepakt. Vol-
gens ons allemaal toch wel op veilige afstand
gebleven. Maar helaas werden onze schoon-
dochter Nina en kleindochter Anne na 2 dagen
ziek en positief getest. Wĳ ook maar bĳ de
GGD een test laten doen. En ja hoor, mĳn test
was ook positief. Henk stuurde me meteen
naar de slaapkamer, waar ik in quarantaine
moest van hem. Hĳ wilde geen corona krĳgen,
maar zorgde wel goed voor mĳ. Ik was best
wel ziek en had een zware hoest en koorts.
Op oudjaar ‘s middags is de huisarts nog ge-
weest om mĳn longen te beluisteren. Hĳ con-
stateerde niets verontrustends. Moest het
gewoon uitzieken. We hebben oud en nieuw
ieder op ons eigen plekje gevierd. Henk in de
woonkamer en ik in mĳn bed. Henk had in
heel zĳn leven nog nooit zo’n akelige oude-
jaarsavond beleefd. Zĳn biertje smaakte er
gewoon niet van. We hebben op afstand toch

even geklonken op het nieuwe jaar. Na 5
dagen moest Henk gaan testen bĳ de GGD.
Hĳ had geen klachten maar testte toch posi-
tief. Hĳ moest binnenblĳven, maar ik mocht
uit isolatie. Het was heel fijn om niet meer
gescheiden te zĳn van tafel en bed en ik kon
weer zelf ons hapje klaarmaken.

Op onze trouwdag in december had Henk
gevraagd of ik mee naar Spanje ging met de
camper. Dat zag ik in de eerste instantie niet
zo zitten. Ik nam toch even contact op met
Kathy in Spanje of zĳ een goede camping wist
waar ook gebould kon worden. Die was er én
met een overdekt zwembad. Dus besloot ik
om een maand mee naar Benidorm te gaan.
We hadden het hier wel even gehad met niets
mogen doen en koud, nat weer.
Nina, onze schoondochter, mocht niet wer-
ken als kapster en wilde ook wel mee met
Sara.
Dat vonden we leuk en ze kon bĳ ons op de
camperplaats staan met een tentje. De ouders
van Nina hadden het hier ook wel gezien en
wilden ook naar de zon. Ze huurden voor een
week een huisje op onze camping.
Toen we wilden vertrekken zat Henk nog in

Gevlucht naar Spanje



• In- en verkoop van lichtmetalen sport-
velgen en banden

• Groot assortiment en veel op voorraad
(nieuw en gebruikt)

• Voor alle merken auto’s

• 6 dagen per week geopend, ook in de
avonduren

Wheelpoint.nl BV
Vluchtoord 25 -5406 XP UDEN
Telefoon: Paul Verhoeven 06-54 37 43 59
www.wheelpoint.nl

• In- en verkoop van lichtmetalen sport-
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(nieuw en gebruikt)

• Voor alle merken auto’s

• 6 dagen per week geopend, ook in de
avonduren

Wheelpoint.nl BV
Vluchtoord 25 -5406 XP UDEN
Telefoon: Paul Verhoeven 06-54 37 43 59
www.wheelpoint.nl
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quarantaine maar voelde zich prima. Wĳ heb-
ben de camper klaargemaakt en zĳn vertrok-
ken met ons Sientje. De camper was een
mooie bubbel waar we 3 dagen in zaten voor-
dat we in Benidorm waren. We hadden niets
nodig onderweg. Alleen af en toe tanken en
betalen met een pasje.

Op 7 januari kwamen we ‘s middags op cam-
ping Raco aan in Benidorm.
Het was daar lekker zonnig en het zag er pri-
ma uit. Een supergrote camping met allemaal
overwinteraars die meestal voor 3 maanden
tot een half jaar blĳven. De camping ligt dicht
bĳ het centrum en het was 15 minuten fietsen
naar de boulevard.
We konden hier iedere dag boulen als we
wilden. Meestal waren er rond de 40 fanatieke
boulers van diverse nationaliteiten. Iedereen
die kwam gooide een boule in een bak.
De Nederlandse leider Noud legde op iedere
baan 4 boules. Iedereen zocht zĳn boules op
en kon gaan spelen. Meestal werden het 3
partĳen. Ook kon je iedere dag aqua zwem-
men met begeleiding op muziek. Een uur aan
een stuk waren we dan bezig. Was wel ver-

moeiend, maar gezond en keigezellig. Henk
deed ook mee omdat ik niet alleen in en uit
het water kon. Het was daar ook supermooi
om te wandelen naar de bergen en langs de
kust. Henk wandelde er iedere dag een paar
uur met onze Sien.
We fietsten (scooteren) ook vaak samen
door Benidorm en dan aanleggen bĳ de Boule-
vard voor een hapje en een drankje wat heel
gezellig was. De prĳzen waren daar laag ver-
geleken bĳ ons.
De camping was net een dorpje met veel
Nederlanders. Er was zelfs een weekkrantje in
het Nederlands met de Benidorm berichten.
Ook was er een Nederlandse kliniek.
Je viel er bĳna over de scootmobiels. Die wa-
ren ook overal te huur en velen maakten daar
gebruik van als vervoermiddel en boodschap-
penwagen. Er waren er ook waar 2 personen
op konden. Het was soms wel lachen wat je
allemaal voorbĳ zag komen.
Het weer was enkele dagen wat minder en we
hebben een beetje regen gehad. De tempera-
tuur varieerde van 15 tot 25 graden. ‘s Mor-
gens en ’s avonds was het fris. Het kacheltje
moest soms wel eens aan. Het was wel knus
in ons campertje.
Gezellig een spelletje keezen of Rummikub
doen tĳdens het kĳken naar de tv.
We zouden 31 dagen blĳven maar hebben
nog 10 dagen bĳgeboekt. We hadden nog
geen zin om naar huis te gaan. Het was zo
heerlĳk hier met alles bĳ de hand en prachtig
weer.
We hebben super genoten en gaan volgend
jaar beslist weer terug.
Nu zĳn we weer op ons mooie plekje in Uden
met heel mooie herinneringen.
Tonny en Henk.



SPONSOREN

Bavaria N.V.
De Stater 1 – 5737 ZG Lieshout

De Bruin Verzekeringen
Velmolenweg 87 – 5401 HL Uden

Colora de Verfwinkel
Liessentstraat 2d – 5405 AG Uden

Brasserie de Conversatie
Markt 25 – 5401 GE Uden

Coppens Warenhuis
Lagenheuvelstraat 11 – 5408 RJ Volkel

CSP Hygiëne Oplossingen
Scheltseweg 4f – 5374 EB Schaĳk

E.B.S. Beveiliging
De Streepen 14 – 5473 PE Heeswĳk Dinther

Autobedrĳf Van der Heĳden
Liessentstraat 2a – 5405 AG Uden

Hendriks Coppelmans Bouwgroep B.V.
Loopkantstraat 11 – 5405 NB Uden

HET/HIT
Electro en Installatie Techniek B.V.
Linie 5 – 5405 AR Uden

Grill Jambon
Lieve Vrouwenplein 13 – 5401 AS Uden

Jumbo Drossaard
Drossaard 14-18 – 5403 ET Uden

KEURSLAGERĲ Peter van Kraaĳ
Reinoldstraat 40 – 5402 VC Uden

Bureau Marius Maas – De Ideeënfabriek
Liessentstraat 9a – 5405 AH Uden

Autobedrĳf Oostendorp Uden
Oude Udenseweg 25 – 5405 PD Uden

Rabobank Uden Veghel
Promenade 75 – 5401 GM Uden

Rokado Tabaksspeciaalzaak
Mondriaanplein 26 – 5401 HX Uden

Solar2Enjoy
Lage Landstraat 5a – 5462 GJ Veghel

Tankstation Shell Schimmel Uden
Kornetstraat 62 – 5402 CP Uden

Van Tienen Drankautomaten B.V.
Voederheil 6a – 5411 RK Zeeland

Udo Dakbedekkingen Uden
Neutronenlaan 5 – 5405 NG Uden

V.B.V. Van Boxtel Elektro
Koperslagerstraat 2 – 5405 BS Uden

Autobedrĳf Verstegen Uden
Loopkantstraat 12 – 5405 NB Uden

Party Catering T. Verstraten
Sint Agathaplein 6 – 5427 AB Boekel
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Van het thuisfront…
(een bĳdrage van Biek van Beek)
In de tĳd dat er nog geen mobieltjes waren en er, om toch enige binding te onderhouden met
familieleden buiten de huiselĳke kring schreef een Belgische moeder deze brief aan haar zoon,
die zĳn legerdienst vervulde.

Lieve zoon,

Hier een paar regels om te laten

zien dat ik nog leef. Ik schrijf deze

brief langzaam, omdat ik weet dat

je niet erg snel kunt lezen.

Als je met verlof naar huis komt zul

je het huis niet meer herkennen,

want we zijn intussen verhuisd.

Toen we erin trokken troffen we een

wasmachine aan in het huis maar

de werking was niet best.

Kortgeleden stopte ik er veertien

hemden in, trok aan de trekker en

weg waren ze, nooit meer

teruggezien.

Iets over je vader, hij heeft sinds

kort een nieuwe job met vijfhonderd

mensen onder zich, hij maait het

gras op het oorlogskerkhof.

Je zus Marie heeft vanmorgen een

kindje gekocht, maar ik weet nog

niet of het een jongen of een meiske

is; dus weet ik ook niet of je een

nonkel of een tante bent geworden.

Nonkel Dirk is vorige week in een

whiskyvat gevallen in de

clandestiene whiskystokerij en nog

verdronken ook. Een paar van z’n

collega’s doken hem na om hem te

redden, maar hij vocht dapper

terug. Ze hebben hem gecremeerd

en het heeft twee dagen geduurd

voordat het vuur was geblust.

Je vader heeft deze keer met

Kerstmis niet zoveel gedronk
en

zoals anders, want ik had een

laxeermiddel in zijn bier gedaan;

hij ging af tot Nieuwjaar.

Het heeft vorige week twee keer

geregend, eerst drie dagen en toen

nog eens vier dagen.

Maandag waaide het zo hard dat

een van ons kippen drie keer

hetzelfde windei heeft gelegd.

En tot slot, gisteren kregen we een

brief van de
begrafenisonderneming, waarin

stond dat, als we de laatste

aanbetaling van je grootmoeder

niet deden, ze weer naar boven

gehaald zou worden.

Je liefhebbende moeder.

P.S. Ik was van plan wat franken

mee te sturen, maar ik had de brief

al dichtgeplakt.
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JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2022
Datum Aanvang PLOP Regio NJJB
24 mrt. do 50+ toern. Zomercyclus, Berlicum
7 apr. do 50+ toern. Zomercyclus, Asten
10 apr. zo 11.00 uur UBeBo in Uden
13 apr wo 13.00 uur Paastoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
21 apr. do 50+ toern. Zomercyclus, Helmond
23 apr. za 10.00 uur NK Doubletten

Oisterwĳk24 apr. zo
27 apr. wo 13.00 uur Oranjebittertoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
5 mei do 50+ toern. Zomercyclus, Boxtel
19 mei do 50+ toern. Zomercyclus, Oisterwĳk
22 mei zo 09.30 uur NK Tête-à-tête
22 mei zo 11.00 uur Lentetoernooi Ploplede (d), 4 wedstrĳden
9 jun. do 11.00 uur 50+ toern. Zomercyclus - 50+ toern. Zomercyclus, Uden
11 jun. za 10.00 uur NK Tripletten

Ede12 jun. zo
23 jun. do 50+ toern. Zomercyclus, Best
25 jun. za 10.00 uur NK Mix26 jun. zo
3 jul. zo 10.30 uur 39e Peerke Verschiet licentiehouders (d), 5 voorgeloot
3 jul. zo 11.30 uur Peerke Verschiet Recreanten Promotietoern., 4 voorgeloot
7 jul. do 50+ toern. Zomercyclus, Haaren
10 jul. zo 11.00 uur UbeBo in Berlicum
14 jul. do

10.00 uur
EUROPESE

KAMPIOENSCHAP
‘s-Hertogenbosch

15 jul. vr
16 jul. za
17 jul. zo
20 jul. wo 13.00 uur Thuisblĳverstoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden

OPENINGSTĲDEN en BARBEZETTING
Ook voor toernooien, wedstrĳden, vergaderingen etc.

CLUBHUIS OPEN Bar
open

Bar
dicht Coördinatie Telefoon

Maandag 13.00 16.30 Jos van Schĳndel 06 - 14046483
Dinsdag 19.00 23.00 Tonny Verhoeven 06 - 45298715
Woensdag 13.00 16.30 Maria Vermeer 0413 - 260933
Donderdag 19.00 23.00 Tonny Verhoeven 06 - 45298715
Zondag 13.00 17.30 Tonny Verhoeven 06 - 45298715

LEDENMUTATIE
NIEUWE LEDEN OPGEZEGD

Elly van Zoggel Gerda van der Stek Jackie Kuipers
Jan van Emmerik Rieky van Eĳndhoven Hemmy Bresser

Betty Goebbels Leo van Esch
Plony Troost Gert de Groot

Liesbeth Hermsen Annemarie
Verschuren

OVERLEDEN VERHUISD

John en Els Kuijpers
Elly van Zoggel
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DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05

Centrum voor Mondzorg is een ambi�euze regionale verwijsprak�jk voor Implantologie.
Er is naast de verwijsprak�jk ook een tandprothe�sch laboratorium geves�gd, waar kunstgebi�en
worden vervaardigd.

Centrum voor Mondzorg besteedt veel aandacht en zorg aan haar pa�ënten en stree� naar de beste service en
kwaliteit. Om dit mogelijk te maken hebben wij een team van enthousiaste en vakkundige medewerkers in dienst.

Tandarts/implantoloog drs. Colenbrander en klinisch tandtechnicus dhr. Kamps zijn
“de spil” in de samenwerking tussen implantologie en tandprothe�ek. De
diagnos�ek en chirurgie wordt door drs. Colenbrander gedaan, prothe�sche
behandelingen worden uitgevoerd door dhr. Kamps of één van de andere klinisch
tandtechnici in de prak�jk.

De laatste 5 jaar houden we ons intensief bezig met digitalisering van de
tandheelkunde en tandtechniek. Hiervoor zijn 3D-scanners en printers
aangescha�. We zijn hierdoor goed op de toekomst voorbereid en in staat een
hoge precisie, con�nuïteit en kwaliteit te waarborgen.

Zou u kennis willen maken met onze manier van zorgverlening?
U bent van harte welkom in onze prak�jk voor een consult. U kunt ons bereiken op tel.nr.: 0413-270330.
Onze prak�jk is geves�gd op de Kerkstraat 9, te Uden (1e verdieping).

C E N T R U M V O O R
M O N D Z O R G



Ikbestelalmijn drukwerk
bij dezewebshop
omdat de prĳzen goed zĳn
en zealtĳd voor me klaar staan

Toen ikdedoosuitpakte
metmijn drukwerkerin

was dat wel eenwow-moment
dat heel goed voelde

Mijn drukwerk
makkelijkbesteld

met een paar klikken
was het geregeld en
gaan ze aan de slag

Dit blad is gemaakt door BladNL,onderdeel van Mĳndrukwerk.nl

Wil jĳ ook mooi drukwerk?Betaalbaar en snel, met goede service?
Kijk eensop www.mijndrukwerk.nl

We hebben alle soorten drukwerk voor je.

Flyers, Folders, Posters
Stickers
Brochures, Boeken
Kantoor, Huisstĳl
Relatiegeschenken
Kleding, Textiel
Binnen-, Buitenreclame
Fotoproducten
Horeca


