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

François et Henri

Wĳ wensen jullie
“FĲNE FEESTDAGEN en een

GEZOND 2023!!!
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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
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2023.
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NJBB: JBC PLOP is aangesloten bĳ de Nederlandse
Jeu de Boules Bond. De bondslicentie geeft recht op
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internationaal en Plop toernooien.
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We hebben moeilĳke tĳden achter de rug en
ook de toekomst ziet er niet in alle opzichten
rooskleurig uit. In het vorige clubblad is aan
die problematiek al de nodige aandacht gege-
ven. In dit laatste clubblad van 2022 zal on-
getwĳfeld veel aandacht worden geven aan
gelukwensen, Kerstwensen en Nieuwjaarswen-
sen. We gaan elkaar alle goeds en een goede
gezondheid toewensen. Gelukkig maar.
Maar we moeten ons ook blĳvend realiseren
dat het voortbestaan van de club in hoge mate
afhankelĳk is en zal blĳven van de inzet van
onze leden. Het is logisch, dat in de winterpe-
riode de belangstelling om te komen boulen
duidelĳk minder is dan in de rest van het jaar.
In de winter moeten we onevenredig veel in-
vesteren in kosten van verwarming en ver-
lichting. Die kosten overstĳgen al gauw de
inkomsten tĳdens die periode en dat betekent
roofbouw op onze financiën. Er gaan al alar-
merende verzoeken van veel sportclubs
richting regering om ondersteuning, maar ook
daar komt de bodem van de schatkist voor dit
soort problemen in zicht.

Het bestuur heeft zich nogmaals gebogen
over de situatie binnen onze accommodatie en
heeft nogmaals bevestigd dat alleen Ties van
Lanen verantwoordelĳk is voor de instelling
van de thermostaten. De nachttemperatuur
van de speelzalen zal 10 gr. C. zĳn. Als er
wordt gespeeld 17 gr. C. Niemand anders dan
Ties is bevoegd om aan de ingestelde waarden
iets te veranderen. Verder gaan de toepassing
en opbrengst van de zonnepanelen geoptimali-

seerd worden door aanpassingen aan de be-
luchting en met de installatie van elektrische
kachels. De zelf opgewekte stroom zal dan zo
enigszins mogelĳk volledig in de eigen ruimten
worden gebruikt zonder terug levering aan het
net.
En zo gaan we langzaam naar het eind van
2022. Het bestuur dankt allen, die zich afgelo-
pen jaar verdienstelĳk hebben gemaakt voor
de club van harte en spreekt de hoop uit dat
we in de komende tĳd op dezelfde positieve

manier kunnen blĳven verdergaan.
Allen fijne “warme” Kerstdagen en een ge-
lukkig, voorspoedig en gezond 2023.
Namens het bestuur,
Hans van de Wĳdeven
voorzitter.

Beste leden van Plop,
Voor mĳ zal dit de laatste bĳdrage aan het
Plopjournaal zĳn als voorzitter van onze club.
Het volgende clubblad zal pas verschĳnen na de
Algemene Ledenvergadering in februari 2023.
Inmiddels is reeds van algemene bekendheid,
dat het bestuur gelukkig erin is geslaagd om in
elk geval John Kuĳpers straks te kunnen
presenteren als te verkiezen kandidaat voor de
openvallende voorzitterspositie. Ik zeg gelukkig,
omdat het vandaag de dag vaak niet meevalt om
voor bestuursfuncties van een club goede en
geïnteresseerde mannen /vrouwen te vinden.

Van de voorzitter
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PLOPJOURNAAL
REDACTIE

Thea
Marij
Herman
Hans
Henk
Jan
Wim

De redactie
wenst iedereen
fijne feestdagen
en een gezond

2023 toe

Dit is alweer het laatste Plopjournaal van dit
jaar en ik moet zeggen dat het afgelopen jaar
eindelĳk wat positiever was dan de twee jaren
daarvoor. De coronapandemie lĳkt ten einde.
De meesten van ons hebben zich voor de der-
de keer laten vaccineren en mĳn gevoel is dat
ieder zich wat beter en geruster voelt, hoewel
dat laatste inhoudt, dat je toch nog voorzich-
tig moet zĳn en niet iedereen maar om de
nek moet vliegen of te gaan “klapzoenen”. We
zĳn dus wat gereserveerder geworden en dat
voelt prima.
Het verenigingsleven gaat gelukkig alle-
maal door alhoewel de inschrĳvingen voor
toernooien nog danig tegenvallen… Het is nog
te vroeg om te zeggen dat het Kersttoernooi
niet doorgaat maar de inschrĳvingen zĳn nog
magertjes. Onze eigen toernooien zĳn redelĳk
bezet en het Speculaastoernooi was zelfs
goed bezet en dat geeft hoop. Wat ook hoop
geeft is het initiatief van enkele leden om de
dinsdagavond weer wat in ere te herstellen.
Hiervoor zĳn onze gediplomeerde trainers
John Kuĳpers en Jos Kuipers benaderd om
enkele trainingen te verzorgen. 6 en 20 de-
cember zĳn voorlopig de twee avonden
waarop leden voor een training kunnen in-
schrĳven.

Ook wordt er aandacht besteed aan onder
andere ledenwerving en aanwezigheid in de
pers (publicaties in het Brabants Dagblad en
Udens Weekblad). Dit alles om Plop weer het
aanzien te geven dat het vroeger had. Tevens
is het positief dat er zich enkele nieuwe leden
hebben aangemeld en ook hun steentje gaan
bĳdragen aan het vrĳwilligerswerk.
De medewerkersmiddag was als vanouds
weer goede bezocht en dat geeft de “burger
moed”. Op de pagina’s 14 en 15 wordt hier
aandacht aan besteed.
Verder in deze uitgave, veel Kerst- en
Nieuwjaarswensen, gedichten, aankondigingen
van toekomstige activiteiten en alvast een uit-
nodiging voor onze Algemene Ledenvergade-
ring op 23 februari 2023.
Het blĳft voor ons als redactie fijn, dat er le-
den zĳn die graag een bĳdrage willen leveren
aan ons journaal en wĳ hopen dan ook dat wĳ
in 2023 weer een beroep op jullie mogen doen.
Namens de redactie,
Herman Honig



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



In vogelvlucht de uitslagen.
Poule 1 Poule 2
1e plaats Plop 3 1e plaats Plop 5
2e plaats Plop 1 2e plaats Plop 7
3e plaats Plop 2 3e plaats Plop 8
4e plaats Plop 4 4e plaats Plop 6

Op zaterdag 3 september werd er door de
TWC een oefendag georganiseerd voor alle
deelnemende acht NPC teams als start van
het seizoen 2022 – 2023.
Dit initiatief is ontstaan begin 2022.
De competitie was toen halverwege en werd
in verband met corona door overheidsmaatre-
gelen en de daaruit voortvloeiende beslissing
van de NJBB gestaakt. De TWC bedacht een
alternatief, namelĳk een onderlinge competitie
tussen de acht aan de NPC deelnemende Plop-
teams. Deze alternatieve competitie werd ver-
deeld over 3 zaterdagen. Door alle deelne-
mende teams is deze oplossing als zeer posi-
tief ervaren.

Dat bracht de TWC er toe om hier een ver-
volg aan te geven; dit keer geen drie dagen
maar één. Want de week daarna zou de echte
competitie weer van start gaan.
Het was prachtig weer. Er waren weer 2
poules gemaakt: poule één Plop 1 tot en met
4 en poule twee Plop 5 tot en met 8. Ik schrĳf
dit stukje als teamlid van Plop 4. Net als de
vorige keer eindigde Plop 4 als laatste in de
poule. Aangezien wĳ in die poule ook in de
laagste divisie spelen, kunnen wĳ hiermee le-
ven. Wĳ hebben in elk geval enorm genoten
die dag en daar gaat het uiteindelĳk toch om.

Hans Stil
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Op zondag 11 september hebben we in Boekel
onder prima weersomstandigheden de laatste
speeldag van deze gezellige uitwisseling kun-
nen spelen. Even terug in dit jaar.
Na de eerste wedstrĳd op 10 april in Uden
stonden Uden en Berlicum gelĳk met 23
winstpartĳen. 10 juli in Berlicum haalt Plop
een kleine voorsprong van 3 winstpartĳen op
Berlicum.
Boekel 11 september: Plop gaat ervoor want
na de eerste speelronde wist Plop deze winst
uit te bouwen door maar liefst 9 van de 10 te
spelen partĳen te winnen. In de tweede en
derde speelronde kakte het wat in. Maar ook
in de vierde speelronde werd er door Plop uit-
stekend gespeeld en wisten we weer 9 par-
tĳen te winnen.

Ook de individuele uitslagen van deze dag
mogen er wezen: 1e Jan de Wild – Arie Abels.
2eMarthy van der Burgt – Antoine Fabrie: 4e

Jan Rutten – Mari van den Hoogen: 5e Lies van
der Rĳt – Greet Bernards.
Dit alles was genoeg om Berlicum achter ons
te laten.

De wisselbeker staat evenals in 2017 minstens
weer een jaar in Uden.
Alle Plopleden die dit jaar hebben
deelgenomen aan deze uitwisseling
gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Arie Abels

Wisselbeker in 2022
na jaren weer in Uden

UBEBO
Uitwisseling Uden - Berlicum - Boekel
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Team Van den Brand

Team Van den Hoogen

Team Hans Stil Team Henk Verhoeven

Team Arie Abels
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Ik vind een sextetten toernooi geweldig! Wat een
belevenis! Ik ben laaiend enthousiast. Niet alleen
troffen we het met het zonnige weer, het was ook
zo gezellig. Vonden jullie ook niet?

Willy van Berlo opende het toernooi en we gingen
van start om 10 uur!
0h Willy! Wat heb je dat samen met Martha goed
georganiseerd. Ik ben fier op jullie. Van mĳ zou je
het sextettentoernooi maar liefst 4 keer per jaar
mogen organiseren, zo spannend en plezant vind
ik dit type toernooi.

Ieder team bestond uit maar liefst 7 spelers
waarvan eentje reserve was. Iedereen kreeg een
kans om te spelen, of het nu een tête à tête was,
een triplet of een doublet!
Het toernooi bruist van gezelligheid, sfeer én wat
dacht je van de samenhorigheid, de teamgeest!

Oké, ik geef toe dat het woordje "SEXTET" voor
een Belg een beetje komisch klinkt (daar krĳgen
Vlamingen wel een kleurtje op hun wangen van,
hihihi) want het woordje SEX kennen jullie Neder-
landers natuurlĳk ook wel, maar TET? Tetten zĳn
in het Vlaams 'borstjes'. Dus de combinatie sextet-
ten toernooi maakt het nóg vrolĳker.
Weet je wat ook zo spannend was? Die spectacu-
laire klokbel! Ik zie die regelmatig bĳ de quiz
'Miljoenenjacht' voorbĳkomen op zondagavond,
maar nu speelde die klokbel vandaag bĳ Plop ook

een heel belangrĳke rol. Die klingelde iedere keer
na 45 minuten spelen. Dan mocht je je mène af-
ronden. Als de bel rinkelt bĳ gelĳke stand, mocht
je nog een beslissende mène spelen.
De bardienst wil ik toch extra in de bloemekes
zetten. Wat knap van Antoine Fabrie, Peter Hol,
Toos Hermans en Mart Peeters om ons zo rĳkelĳk
van natjes en droogjes te hebben voorzien. Het
ging allemaal zo soepel en vlot, dank zĳ jullie enor-
me inzet. Alhoewel... de kaasblokjes waren wel een

beetje aan de gierige/zuinige kant hè? Whoehaha-
haha… heb je ooit zulke minikaasblokjes gezien?
Daar hebben we ons kreupel om gelachen. Over
hapjes/eten gesproken, Willy van Berlo kreeg een
welverdiende krentenbol van een deelnemende
bouler, Mari genaamd. Hĳ kreeg het na een wacht-
tĳd van maar liefst ZES lange jaren! Ja, ja, jullie
lezen het goed: 6 jaar heeft Willy hierop gewacht
en eindelĳk kreeg hĳ een krentenbol! Nu zag ik wel
dat die krentenbol er niet meer zo fris en fruitig
uitzag, maar goed, Willy was er verschrikkelĳk blĳ
mee en dat is het allerbelangrĳkste. Toch?
(noot van de redactie: Willy werd de dag ervoor 75
jaar, dus een verjaardagscadeau.)

Een dikke proficiat voor de winnende teams en
dank voor alle andere teams die deelgenomen
hebben aan dit uitzonderlĳk mooi toernooi.
O ja, Hans... jĳ ook bedankt! Onze deskundige

fotograaf Hans Stil heeft wederom alle fotookes
getrokken.
Voor wat mĳ betreft, zal dit wel mĳn laatste
verslagje zĳn van 2022, want Henk en ik verlaten
jullie weer een klein half jaartje.
Wat ons betreft: Wĳ wensen jullie een mooie,
zachte winter met een goede gezondheid, een vro-
lĳk Sinterklaasfeest, een Zalige Kerst en Gelukkig
Nieuwjaar, een kleurrĳk Carnaval en Zalig Pasen!
Knuffels, Kathy

En dan nu de prĳzen:
1.Team Arie Abels met 19 punten (+27)
2.Team Hans Stil ook met 19 punten (+21)
3.Team Paul de Bruĳn met 18 punten
4.Team Van den Brand met 17 punten
5.Team Van den Hoogen met 12 punten
6.Team Kuipers met 5 punten

SEXTETTENTOERNOOI

Gastschrĳfster
Kathy van den Hoogen
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2022
2023

Vrijdag 30 december 2022
Aanvang 10.30 uur

Melden tussen 9.45 en 10.15 uur
Systeem 4 voorgelote partijen
Inschrijven t/m 26 december

Inschrijfgeld € 3,00 p.p.
Geldprijzen per gewonnen partij

Extra prijsje voor 1, 2 en 3

 

Een gezond, voorspoedig en sportief 2023
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Systeem  5 partijen voorgeloot

 

Speltype  doubletten
Deelname licentiehouders 
Geldprijzen 
Inschrijfgeld €6,00 p.p 

inschrijven t/m 24 december via On Tip op www.jbcplop.nl/ toernooikalender 
Boulodrome  jbc Plop  Sportlaan3  5404NM Uden telf. 0413252509 

Dinsdag  27 december 2022
Aanvang 10.30 uur 
Melden tussen 
9.30 en 10.15 uur

 

Mededeling van de
penningmeester
De contributie voor de recreanten zal in 2023
verhoogd worden naar € 90,-- per jaar, zoals
afgesproken in de ledenvergadering van
12 februari 2020. Leden, die op 31 december
2022 in de NPC spelen, gaan gewoon weer
€ 110,-- betalen voor 2023.

Mocht er iemand vragen hebben over het
bovenstaande, wend je gerust tot de
penningmeester.

Met vriendelĳke groet,

Anne Lies Klerk



Mooie kerst
dagen een

gezellige ja
ar-

wisseling en
een goed, g

elukkig, gez
ond

en lekker Je
u de Boulej

aar 2023.

Het bestuur
:

Hans, Tonn
y, Jos, Paul

en Anne Lie
s
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Wij wensen IEDEREEN bij PLOP een paar hele
fijne kerstdagen en een FANTASTISCH en

vooral GEZOND 2023

Verder hopen wij, dat we elkaar weer wat meer
zien en spreken in deze toch wat moeilijke jd.

Bee en Herman

Zonnige
Zuiderse

Kerstgroeten
vanuit

Albir (Esp
aña)

Henk en Kathy

Graag wens ik “alle plopleden” heel
fijne feestdagen

en een goed en gezond 2023

Namens Amara Foundation wil
ik iedereen bedanken voor

de donaties

Vriendelĳke groet
Maria Vermeer

Ondanks dat ik al enige tĳd
geleden mĳn boules aan de
wilgen (nu in de kerstboom)
heb moeten hangen, wil ik
toch iedereen

goede feestdagen
en een

fĳn boulejaar 2023
toewensen.

Wim de Winter



Plop en de nieuwe boules accommodatie.
Hoe zĳn wĳ op zo’n supermooie plek terecht-
gekomen?
In 1986 begon het bestuur meteen te informe-
ren naar een eigen locatie in Uden. Op diverse
plaatsen waren we gaan kĳken, zoals onder
andere bĳ Hemelrĳk naar een paar kippenhok-
ken. De gemeente wees ons een plek aan
naast de skibaan aan de Industrielaan. Dat
waren nou niet direct de locaties die we in
gedachten hadden, zo ver van het centrum.
Op een dag kwam een zekere Henk Peterse
eens kĳken bĳ ’t Ujes Hofke. Hĳ wilde ook
gaan boulen en werd lid van Plop. Hĳ hoorde
van onze plannen en wilde ons graag helpen.
Als gemeenteraadslid kende hĳ heel goed de
weg in het gemeentehuis.
Vanaf toen ging alles zo snel dat sommige
bestuursleden wat radeloos werden. Ik had
aangeboden om Henk te begeleiden, zĳn vra-
gen te beantwoorden en hem te adviseren. De
aangewezen plek bĳ de skibaan hadden we al
gauw afgewezen. Henk had een veel betere
plek op het oog: in het Sportpark naast de
midgetgolfbaan. “Vraag maar aan bĳ de
gemeente, dan regel ik het wel”, zei hĳ. Hĳ
bracht het aanvraagformulier zelf naar alle
ambtenaren die het moesten ondertekenen.
En zo kwam het, dat wĳ op het mooiste plekje
van Uden terecht zĳn gekomen.

Nu nog een clubgebouw. Wĳ mochten van de
gemeente op die plek niet zomaar een hal
bouwen. Bĳvoorbeeld een nissenhut of iets
met metalen damwanden. Het moest een
representatief gebouw worden. Henk Peterse
zocht overal in de regio en wĳ gingen naar
diverse gebouwen kĳken. Op een dag kwamen
we in Bakel, daar zou een kantoorgebouw van
de ruilverkaveling te koop zĳn. Het bleek een
houten gebouw te zĳn van 30 bĳ 10 meter en
ongeveer 4 meter hoog. “Is dat iets”? vroeg
Henk. Ik heb hem uitgelegd, dat 30 meter
breed en 4 meter hoog prima is, maar 10 me-
ter diep toch wel 3 meter te weinig. “Geen
probleem”, zei hĳ, dat maken we er zelf dan
bĳ. Hĳ ging informeren hoe wĳ dat gebouw in
ons bezit konden krĳgen en voor welke prĳs.
Het gebouw zou bĳ opbod verkocht worden op
een veiling in Helmond. Het ging allemaal te
snel voor ons om mee te kunnen gaan bieden.
Sloper Nard den Haas uit Bakel kocht het en
wĳ konden het van hem overnemen voor
12.750 gulden, maar dan moesten we het wel
zelf demonteren. Het was een uitgelezen kans
op een clubgebouw, maar alles ging zo snel
dat in het bestuur op dat moment geen
meerderheid was om een lening af te sluiten.
Henk vroeg aan Jan Muller en mĳ wat wĳ
ervan vonden. Wĳ meenden dat het wel een
gemiste kans zou zĳn als dit niet door zou

Gebouw van de ruilverkaveling in Bakel Vlnr: Jos van Schĳndel,Jo Vrancken, Henk Klosters
en Henk Peterse

Plop de vereniging.
1986, Plop was neergestreken in Uden bĳ ’t Ujes Hofke. Het aantal leden was gestegen naar
ongeveer 45, met een gemiddelde leeftĳd van 43 jaar. Op verzoek van Lambèr de Smit (toen nog
geen ploplid, maar bestuurslid van de Witte Boerderĳ) was er een parkeerplaats aangelegd. Hier
hebben we tot einde 1988 vertoefd. Toernooien organiseerden we nog op Camping de Pier.
De bestuursleden waren toen: Wim Laagland, Riet Muller, Wim Sanders, Cor van Duinhoven en ik.
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Wordt vervolgd.

kunnen gaan . “Goed”, zei Henk, “dan kopen
we het gebouw met zĳn drieën en dan kan
Plop die lening maandelĳks bĳ ons aflossen”.
Ik heb dat plan aan het bestuur voorgelegd en
toen is de penningmeester bĳ de Rabobank
gaan informeren of het mogelĳk was een
lening voor Plop af te sluiten. Dat bleek wel
mogelĳk en het bestuur ging toen toch
akkoord met de aankoop van het gebouw.

Met een hele club Ploppers zĳn we naar Bakel
gegaan om met behulp van het sloopbedrĳf
het gebouw te demonteren en naar Uden te
brengen, naar een tĳdelĳke opslag in een
boer-derĳ op Oud Moleneind, in afwachting
van de toestemming om het te mogen
opbouwen. Zomer ’88 mochten we beginnen
met bouwen. Het gebouw stond op beton-
blokken van ik weet niet hoe zwaar en wĳ
hadden geen machine om ze te verplaatsen.
Gelukkig was Henk Lamers lid geworden.

Die pakte die betonblokken op en legde ze op
zĳn plaats. Zo verliep de bouw voorspoedig,
ook de uitbreiding aan de achterkant van 3
meter. Het dak was gemaakt van degelĳke
asbest platen. Achter ons boulodrome hebben
we nog een grote zeecontainer laten plaatsen,
die diende als opslag en ook vergaderkamer.
Binnen kwamen toiletten, een kantine met een
hele mooie bar, gemaakt door Le Van Sau, een
Vietnamese bootvluchteling. Eind van het jaar
stond ons nieuwe clubgebouw te blinken in het
sportpark. Er is hard gewerkt door heel veel
Ploppers en Henk Peterse regelde alles wat

we nodig hadden. Datzelfde jaar nog organi-
seerden we het eerste Kersttoernooi op onze
nieuwe binnenbanen en begon in de afdeling
05/24 ook de AWC (Afdelings Winter Compe-
titie). Op zaterdag 19 maart 1989 volgde de
officiële opening.

In 1989 had Plop dus een eigen Boules-
paleisje. Tien binnenbanen en een heel gezel-
lige kantine en verder 35 buitenbanen.

Inmiddels was het ledental gegroeid naar 65
met een gemiddelde leeftĳd van 46 jaar.
Naast onze bouwactiviteiten hadden we ook
nog tĳd om te boulen. Er waren de NC
(Nationale Competitie), de AWC (Afdelings
Winter Competitie), diverse kampioen-
schappen en toernooien, waaronder natuurlĳk
ons eigen Peerke Verschiet Toernooi. Verder
was er nog de jaarlĳkse uitwisseling met PC
Ponderosa uit Deurne bĳ Antwerpen.

In 1989 had Plop een van de mooiste boules-
accommodaties van Nederland en speelde een
triplette van Plop voor het eerst ook op het
hoogste niveau.
Over al deze onderwerpen meer in een
volgende aflevering van:

Van De Pier tot hier
De geschiedenis van Plop

Jos van Schĳndel

Sloop van het gebouw in Bakel. Op de voorgrond Henk
Lamers. Daarachter de nog heel jonge Patrick Tuaux;
Plop’s vertegenwoordiger op WK’s enz.

Onze gezellige kantine en mooie bar, gemaakt door Sau.

De geschiedenis van PLOP
1986 tot 1989
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tot hier



Bridgen: 1e Antje van Lith

Nog een aantal vermeldenswaardige zaken:

- De appelflappen bĳ de koffie waren gesponsord door de Plusmarkt.
- De barmedewerkers, die het overigens erg druk hadden, waren Marja de Wild en het
- echtpaar Sanders.
- Henk Lamers, die de 1e prĳs bĳ het boulen won, vond dat zĳn medespelers mee mochten
- delen in de prĳs. Dit waren Hannie Wolfs en zĳn vrouw Francien Lamers. Een leuk gebaar!
- Er waren 80 vrĳwilligers aanwezig, die volop hebben genoten.

Klaverjassen: 1e Herman Honig

De winnaars van de prĳzen waren:
Rikken: 1e Biek van Beek,
Rikken: 2e Toon van Asseldonk

Boulen:
1e Henk Lamers, 2e Ria van Lanen,
3e Maria Vermeer, 4e Mart Peeters,
5e Jacques van Dĳk, 6e Corrie Smits,
7e Jan Rutten, 8e Wim van Summeren

Herman Honig De klaverjastafel

Plopleden, die in wat voor vorm dan ook vrĳwilligerswerk voor de club doen, krĳgen elk jaar door
het bestuur een feestelĳke middag aangeboden. Dit jaar was die middag gepland op zondag 2 ok-
ober maar door het hoge aantal coronabesmettingen van dat moment was de middag uitgesteld
naar 20 november.

Tĳdens de middag kon er worden gebridged, geklaverjast, gerikt, gebould of gewoon gezellig
“gebuurt”. Bĳ binnenkomst kregen de boulers een nummer toebedeeld, aan de hand waarvan
bepaald werd, met wie en tegen wie ze moesten spelen.
Onze voorzitter opende de middag met het hartelĳk bedanken van alle vrĳwilligers voor hun in-
zet en hĳ benadrukte het belang van het vrĳwilligerswerk. Zonder vrĳwilligers geen club.
Voor elk onderdeel waren er prĳzen te verdienen. Een paar dames dachten, dat dat ook gold voor
het “buurten”. Als troost kregen zĳ een glas water aangeboden.

MEDEWERKERSMIDDAG

Biek van Beek Toon van Asseldonk

Antje van Lith De bridgetafel

Henk Lamers Ria van Lanen

Maria Vermeer Mart Peeters

Jacques van Dĳk

Jan Rutten

Corrie Smits

Wim van Summeren
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Na afloop werden wĳ ook nog getrakteerd op lekkernĳen uit
een buiten geposteerde snackwagen.
Iedereen, die gezorgd heeft voor deze
gezellige middag: BEDANKT.
Marĳ van Vloten en Hans Stil

C 
L 
U 
B 
K 
A 
M 
P 
I 
O 
E 
N
S
C 
H 
A 
P TÊTE À TÊTE

 

Voorronde
dinsdag 7 maart

 FINALES 
donderdag 9 

maart
Minimale deelname

dames poule 8 en heren poule 16 personen
Bij onvoldoende inschrijvingen

worden de poules samengevoegd
Inschrijvingen t/m 2 maart

Deelnemers dienen dinsdag en
donderdag beschikbaar te zijn

Aanvang 19.30 uur
Melden tussen 18.45 en 19.15 uur

K
W
I
N
T
E
T
T
E
N

Zondag 15 
januari

Aanvang 
10.00 uur

Inschrijven
t/m 12 januari
Melden tussen

9.15 en 9.45 uur
Inschrijfgeld

15 euro per team
Prijzen per gewonnen

partij en prijzen 
voor de 3 hoogst

 geëindigde teams
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Speculaastoernooi

Gastschrĳver:
Jacques van Dĳk

Bardienst bĳ een speculaastoernooi? Ik doe dat
niet meer, het is een kwelling. Als je meespeelt kun
je jezelf, buiten de pauzes, nog redelĳk inhouden
maar achter de bar word je voortdurend gecon-
fronteerd met een grote schaal speculaas. Vlak
voor je neus. Als het ware voor het grĳpen. Dat is
al erg. Maar nog erger is het bakje pepernoten (of
kruidnoten, kan mĳ het schelen) die onze geliefde
penningmeester voor ons heeft neergezet. Dat
staat daar je uit te dagen. Ben jĳ hier tegen be-
stand? Of ben je gewoon zwak? Ja dus!

Maar ik tracht me moedig op andere zaken te
concentreren. Sinterklaasliedjes. Ik hoor het
Godfried Bomans nog zeggen “ik zet mĳn schoen
vast klaar, licht dat hĳ hem voldoet”. Tja, zo’n oude
man zal het ook niet altĳd op kunnen houden.

Vroeger kwam de Sint nog wel eens op allerlei
manieren een bezoek brengen aan Plop, aldus Arie
Abels, die met Frans de Langen vandaag de wed-
strĳdleiding vormt. Maar dat heeft geen zin meer
want de leden geloven niet meer in de Goedheilig-
man omdat het vaak om een verklede voorzitter
bleek te gaan. Als de huidige preses exact om
13.00 uur in gewone kledĳ arriveert is inzake deze
alle hoop vervlogen.

Een gesprek met bovenstaande heren is de moei-
te waard. Het is vandaag behoorlĳk druk met 48
deelnemers. Frans de Langen, die naar ik hoor nog
drukker is geweest (nóg drukker? Nog drukker dan
vandaag? Op mĳ maakt hĳ een rustige indruk),
neen drukker, drukker op papier! O! Op papier! (Ik
hoorde laatst een tonprater zeggen dat hĳ de gras-
mat op het voetbalstadion vol met kranten moest
leggen want de bondscoach had gezegd dat ze op
papier van iedereen konden winnen). Maar goed,
Frans is pas toegetreden tot de wedstrĳdcommissie

en heeft zich al onderscheiden door prachtige rode
stickers en posters te verzorgen voor deze middag,
want hĳ was DRUKKER, vandaar.

Onze geliefde voorzitter is geen gepassioneerde
bouler (of bouller?). Dat zou toch wel moeten als je
ook op het Franse platteland woont. Maar het spel
wordt daar ook minder gespeeld. De dorpen raken
leeg, de jeugd trekt weg vanwege werkloosheid, de
ouderen sterven uit. Daar kunnen we bĳ Plop over
meepraten. Er zullen meer leden bĳ moeten.
Daarom binnenkort introductiedagen onder andere
voor familie en vrienden. Wie weet.

Arie moet ons (Liesbeth en mĳ als bardienst)
toch regelmatig bĳstaan want in den beginne valt
het pinapparaat/tablet/betaalapparaat (hoe heet
zoiets?) nog wel eens uit hetgeen flinke files tot
gevolg heeft. Zelf krĳg ik zo’n ding nooit meer aan
de praat, ik heb de technische kennis van een ge-
middelde geranium. Ik houd het maar bĳ de peper-
noten.

Uiteindelĳk wordt Jan Prinsen met overmacht
1e!, 3 x winst met maar 7 punten tegen, dan heb
je iedereen wel verpletterd! De overige winnaars,
Henk Verhoeven, Mart Peeters en Ineke Pasman,
de laatste zo nieuw nog en dan al in de prĳzen,
(2, 3 en 4), liggen dichter bĳ elkaar. Ik wil toch wel
Hans Vogels en Fred Jaspers ook benoemen. Hans
grĳpt met maar één tegentreffer verschil net naast
de 4e prĳs. Dit voorjaar nog maakten “wĳ” dit ook
mee. Het heeft enige tĳd geduurd voordat ik daar
overheen was, veel sterkte!

Het was weer een geslaagd toernooi! Ook al om-
dat het buiten rotweer was. Dan is het binnen
dubbel prettig. Ondanks de hoge energieprĳzen.
Dat heeft de “bar” wel goedgemaakt.

Uw gastredacteur: Jacques van Dĳk.

Jan Prinsen Henk Verhoeven Mart Peeters Ineke Pasman

De wedstrĳdtafel

uitdelen van de chocoladeletters

het worstelen met de nieuwe betaalapparatuur
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Kerstmis vroeger bĳ iedereen thuis, ons hart vol weemoed en verlangen, met z’n allen dicht bĳ
het fornuis. De kerstboom helemaal vol gehangen.

Liedjes klonken als een engelenkoor, het stalletje heel zacht verlicht. En tussen de dennentakjes
door kwamen de driekoningen al in zicht.

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel. Vandaag kun je dat niet zo intens beleven, veel
mensen weten wel wat ik bedoel. De toekomst zal nu eenmaal anders leven.

Met een sneltreinvaart door de dagen heen, mensen zĳn druk bezig.
Tegelĳk met vele dingen alleen, de eenzamen blĳven weer alleen, zĳ hebben wel tĳd..., maar

niemand om mee te zingen.
En in een tĳd van jachten en jagen kĳk je anders tegen de wereld aan. Kunnen mensen

elkaar nog wel verdragen, of moet ieder voor z’n eigen gaan. Het vieren van kerst,
zo zĳn mĳn gedachten, moet altĳd blĳven in elk gezin.

Dan zal het harde in het leven verzachten, dan krĳg men er weer
vertrouwen in. Laat daarom nu gerust een kaarsje branden, voor
ieder mens een goede reden, wat geldt voor hier in alle landen;

Kerstmis dat is een feest van vrede.
Bestuur, redactie en alle overige leden van PLOP:

fijne Kerstdagen en een veilig, gezellig en
gezond 2023.

Gerrit Verhoeven

Kerstgedachte

Beste Vrienden
Wijsheid

Soms is het leven
Als een drppel water
Soms spat het uiteen
En is er geen later
Elke dag is er een
Om voor te gaan
Hij wordt je steeds
Cadeau gedaan

Geniet toch vooral van elke dag
Zolang als het kan

En zolang als het mag
Want soms is het leven
Als een drppel water
En spat het uiteen
Dan is er geen later
Gerit Verhoeven

Beste boulers,
In deze dure tĳden is het mooi als er iets, wat
je nodig hebt, gratis is af te halen.
Dat mag bĳ mĳ. Ik heb, door lichamelĳke
ongemakken gedwongen (gebrekkige stabiliteit,
moeilĳk lopen), helaas moeten stoppen met
boulen.
Mĳn boules willen echter nog niet met
pensioen.
Het gaat om drie boules van het merk JB,
gewicht 735 gram, nummer 6535.
Als er iemand is die denkt met deze vrĳ zware
en grote boules in staat te zĳn wedstrĳden te
winnen of zo maar lekker te kunnen spelen,
laat ie dan bellen met Wim de Winter
0630006720. Wie het eerst belt mag het
eerste meedoen.
Wim de Winter
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Dat is een lang verhaal. In de oorlog in de
schoenenindustrie gewerkt bĳ de Swift in Nĳ-
megen. Daar ook een opleiding gehad. Op een
gegeven ogenblik werd ik opgeroepen voor de
militaire dienst. Je was toen nog dienstplichtig.
Als marinier in Volkel terecht gekomen. Volkel
werd toen nog gebruikt door de marine. In
Volkel opgeleid voor uitzending naar Neder-
lands-Indië. Het hele detachement werd uit-
gezonden, behalve Ger Scholten. Waarom hĳ
niet, werd niet gezegd. Werd toen te werk
gesteld in de magazĳnen en moest samen-
werken met een burger.
Na afzwaaien van dienst weer bĳ Swift gaan
werken als afdelingschef. Op een gegeven
ogenblik ging de fabriek failliet en zat ik zon-
der werk. Via het arbeidsbureau als bedrĳfs-
leider terecht gekomen bĳ een interieurverzor-
gingsbedrĳf in Nĳmegen. Op een dag hoorde

ik de regiodirecteur met iemand bellen en een
naam noemen van een persoon waar ik mee in
dienst was geweest. Die man op het hoofd-
kantoor, in Almelo, heeft ervoor gezorgd, dat
ik in Uden kon gaan werken en ben daar toen
in 1973 met mĳn gezin gaan wonen.
Wat is het belangrĳkste wat je van je
ouders hebt geleerd?
Wat mĳ het meeste is bĳgebleven is: dat ze
vooral bezorgd waren. Dit kwam ook door nare
ervaringen in de oorlog o.a. doordat een auto,
waarin mĳn vader zat, getroffen werd door

een bom. Hĳ verloor daarbĳ een hand, zĳn
medepassagiers waren dodelĳk gewond.

Wat was je beroep?
Eerst afdelingschef bĳ schoenfabriek Swift. Na
faillissement als bedrĳfsleider bĳ Asito in
Uden. In 2000 gestopt met werken.
Heb je hobby’s? Zo ja: welke?
Mĳn grootste hobby is muziek maken. Jaren-
lang trombone gespeeld bĳ het orkest van
Frans van Dĳk, het bedrĳfsorkest van Swift.

Hoe ben je bĳ Plop terecht gekomen?
Ik ben bevriend met Wim Hendriks (zĳn zoon
is mĳn schoonzoon). Op 19 september 2000
was Wim op mĳn verjaardag en bĳ het weg-
gaan zei hĳ: “Tot maandag bĳ het boulen”. Ik
zei toen: “Hoezo? Ik ben helemaal niet bĳ het
boulen”. Wim zei: “Vanaf nu wel, want ik heb
je aangemeld als lid”. Sindsdien boule ik met
veel plezier bĳ Plop.
Ger, je bent het oudste lid van Plop. Wat
is jouw geheim om zo gezond en zo vitaal
die leeftĳd te bereiken?
Toen ik met pensioen ging had ik me voorge-
nomen om me nergens zorgen over te maken.
Dit is niet helemaal gelukt, omdat mĳn vrouw
ziek werd. Ik heb toen drie jaar voor haar
gezorgd. Toen heeft mĳn dochter ingegrepen
en is ze naar dagopvang ‘De Lisse’ gegaan.
Daar is ze drie jaar naar toe gegaan. Toen was
thuis blĳven niet meer mogelĳk en is ze in
‘Muzenrĳk’ gaan wonen. Acht jaar geleden is
ze overleden.
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I IN
met als gast Ger Scholten
“Voor altĳd jong (Forever young Neil Diamond)”

VTE EWR

Waar stond je wieg?
In Nĳmegen. Daar op 19 september 1928 voor het eerst in
geslapen.

Waarom in Uden komen wonen?

Ger, als één van de trombonespelers bovenste rĳ rechts



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

V

Heĳtmorgen 1 - 5375 AL Reek
Open: woensdag t/m zondag

Tom & Simone

“Want lekker eten
gaat niet alleen over eten”

www.lindereek.nl

Op zĳn tĳd drink ik nog een wĳntje, pilsje of portje.
Toen mĳn broer nog leefde keken we iedere zondag, onder het genot van een Franse cognac,
naar een taptoe. De ene week bĳ hem, de andere week bĳ mĳ. Toen hĳ overleden was ben ik
daar mee doorgegaan. Dus iedere zondagmorgen om 11.00 uur taptoe kĳken en genieten van
een Franse cognac.
Verder doe ik zelf nog zoveel mogelĳk. Kook mĳn eten, doe de was en strĳk. Een paar uur in de
week heb ik een poetshulp.

Om voldoende beweging te hebben fiets ik nog regelmatig. Als het weer het toelaat buiten en
anders op de home-trainer.
Wat zou je je jongere zelf nog mee willen geven?
Niets, want ik ben tevreden zoals het gelopen is.
Ger bedankt.
Marĳ van Vloten/Thea Rovers

(Advertentie)

Lifestyle coaching
Manuele therapie

Sportfysiotherapie

Fysiotherapie

Praktĳk voor Fysiotherapie

de Gruĳter

Praktĳk voor Fysiotherapie

de Gruĳter
Hofstukken 102
5403 BW Uden
0413 - 255883
info@degruĳterfysio.nl
www.degruĳterfysio.nl

Poort van Veghel 4914
5466 SB Veghel
0413 - 289781

info@fitworld.nl
www.fitworld.nl



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
Den Dolvert 11 – 5473 GP 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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• 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-
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

… ik eindeloos gezocht heb naar mĳn shirtje voor de NPC? … ik meerdere malen al onze
kasten overhoop heb gehaald? … ik ‘s morgens op 8 september (nog net voor het
begin van de competitie) de Heilige Antonius heb aangeroepen? … hĳ mĳ goedgezind
was? Het shirtje is terecht!

… de wedstrĳdcommissie met een leuk initiatief kwam en dat op 3 september er een
oefenronde voor de deelnemende teams aan de NPC werd georganiseerd? … het
een aantal teams erg veel moeite kostte om voldoende spelers bĳ elkaar te
krĳgen? … de wedstrĳden buiten plaats vonden en er vanwege het mooie weer
extra parasols opgezet werden? … Hans Stil hier niet blĳ mee was, omdat hĳ
bang was dat de Bavaria parasols zĳn prestaties negatief zouden beïnvloeden
(Heineken was vroeger zĳn werkgever).

… er op onze eerste speeldag van de NPC een lid van ons team zĳn boules thuis
had laten liggen?

… zwarte zaterdagen niet alleen in de zomervakantie vallen, want dat tĳdens een
speeldag van de NPC, waarop de meeste teams verloren, iemand terecht
opmerkte: “Dit is ook een zwarte zaterdag”.

…we een filosoof in ons midden hebben? … Toos Hermans de volgende
woorden sprak; “Als er niemand verliest, kan er ook niemand winnen?

… er steeds meer leden zĳn die moeite hebben met het onthouden van
namen?

… een verloren gewaande boule na 5 jaar boven water gekomen is?
… tĳdens de eerste competitiedag een speler uit Boekel een, door Joke
Fokker gegooide boule, herkende als de zĳne en dat dat hĳ háár boule
gelukkig nog in zĳn bezit had?

…Mark de Kok tĳdens een speelavond het butje zo hard wegschoot dat
hĳ daardoor een deuk in een deur veroorzaakte?

… op zondag 4 september het inschrĳven niet doorging vanwege
het lage aantal boulers? … dit tot ongenoegen van Mari van den
Hoogen was, die nu zĳn frietje misliep?

…we op 14 december weer met een aantal vrĳwilligers onze
kantine in kerstsfeer gaan brengen? … we zoals ieder jaar weer
op zoek zĳn naar dennentakken en ander mooi groen, liefst
ook hulst met rode besjes?
… we mensen, die ons hieraan kunnen helpen, vragen
contact op te nemen met Annelies Klerk? … we ook heel
blĳ zouden zĳn als iemand een kunstboom(pje) over heeft
voor in de hal?

… op 19 november Plop 3 in Gemert stond om te boulen terwĳl de
wedstrĳden in Uden gespeeld moesten worden?

… er, zoals ieder jaar, weer een kerstboom in de kantine komt
te staan, die helemaal vol mag komen te hangen met
kerstwensen voor elkaar?

Marĳ van Vloten

Wist u dat...
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JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2022 - 2023
Datum Aanvang PLOP Regio NJBB
17 dec. za 10.00 uur NK Precisieschieten
27 dec. di 10.30 uur Kersttoernooi (d) W, J, 5 voorgelote wedstr.
30 dec. vr 10.30 uur Oudjaarstoernooi (d) plopleden, 4 wedstr.
5 jan. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - JBC Plop
15 jan. zo 10.00 uur Kwintettentoernooi plopleden, 5 wedstr.
19 jan. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - ‘t Lover
9 feb. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - Le Jeteur
23 feb. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - Wĳ Liggen
7 mrt. di 19.30 uur Clubkampioenschap tête à tête, voorronde
9 mrt. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus -Mooie Boule
9 mrt. do 19.30 uur Clubkampioenschap tête à tête, finale
23 mrt. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - Haarens Butje
5 apr. wo 13.00 uur Paastoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
6 apr. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - Littie of Littienie
13 apr. do 11.00 uur 50+toern. Wintercyclus - JBC Plop
16 apr. zo 11.00 uur UbeBo Boekel, 4 wedstr.

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

CLUBHUIS Bar Bar Coördinatie Telefoonopen dicht
Maandag 13.00 16.30 Jos van Schĳndel 06 - 14046483
Dinsdag Gesloten Tonny Verhoeven 06 - 45298715
Woensdag 13.00 16.30 Maria Vermeer 0413 - 260933
Donderdag 19.00 13.00 Tonny Verhoeven 06 - 45298715
Zondag 13.00 17.30 Tonny Verhoeven 06 - 45298715

LEDENMUTATIES
NIEUWE LEDEN VERHUISD

Richard Winters Jan en Riet Muller
Anita Smulders Theo de Graaff
Ria van Lanen
OPGEZEGD ONDERSTEUNEND LID
Francine van den Eĳnde Greetje Emons Wim de Winter
Mia Boom Tineke Coenen

op woensdag
15 februari 2023
Aanvang 20.00 uur

Het bestuur
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DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05

Centrum voor Mondzorg is een ambieuze regionale verwijsprakjk voor Implantologie.
Er is naast de verwijsprakjk ook een tandprothesch laboratorium gevesgd, waar kunstgebien
worden vervaardigd.

Centrum voor Mondzorg besteedt veel aandacht en zorg aan haar paënten 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 tandprotheek. De
diagnosek en chirurgie wordt door drs. Colenbrander gedaan, prothesche
behandelingen worden uitgevoerd door dhr. Kamps of één van de andere klinisch
tandtechnici in de prakjk.

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, connuïteit en kwaliteit te waarborgen.

Zou u kennis willen maken met onze manier van zorgverlening?
U bent van harte welkom in onze prakjk voor een consult. U kunt ons bereiken op tel.nr.: 0413-270330.
Onze prakjk is gevesgd 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


