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COLOFON

Contributie
NPC spelers** € 80,-
Leden** € 80,-
Jeugdleden € 30,-
Inschrĳfgeld nieuwe leden € 30,-
Ondersteunend lid € 20,-
*Conform de Algemene Ledenvergadering 2014

** LET WEL: DIT GELDT ALLEEN VOOR 2021

Contributie storten op NL37 RABO 017.15.04.992
Rabobank Uden-Veghel

t.n.v. Penningmeester 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.

Sponsoring
Paul de Bruĳn

gasten@jbcplop.nl
06-28796990

Inkoop Bar/Keuken/Clubkleding/Training
Jos Kuipers

inkoop@jbcplop.nl
06-29296892

880235

PR en uitslagen wedstrĳden
Herman Honig

Debĳenkorf1939@kpnmail.nl

Marĳ van Vloten
marĳke608@hotmail.com

06-23689965
253118

250175

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 2020
doorgegeven te zĳn.

Bestuur
Voorzitter
Hans van de Wĳdeven 06-14110862

Penningmeester
Anne Lies Klerk 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

Baancommissie
Jos van Schĳndel

josvanschĳndel@live.nl
Jan Rutten
Jan de Wild

0614046483

260113
3548820
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Van de voorzitter

Aanvankelĳk stonden we het verbaasd aan
te kĳken, maar alras bleek dat in ons land
nota bene Uden en omgeving zowat het cen-
trum werd van hevige besmetting met vrese-
lĳke gevolgen. Die gevolgen troffen ook onze
club met dramatisch verlies van enkele van
onze leden van wie wĳ noodgedwongen op
een gemankeerde manier afscheid moesten
nemen.
Wĳ beseffen allemaal maar al te goed, dat
het overgrote deel van onze leden zich in een
leeftĳdscategorie bevindt, die ernstig risico
met zich meebrengt. Dat dwong en dwingt
nog steeds tot onmiddellĳke en verregaande
maatregelen. Maar wie had er rekening mee
gehouden dat onze ontspanning voor het
overgrote deel volkomen zou worden geblok-
keerd?
Er is nu een vaccin in ontwikkeling waarvan
men hooggespannen verwachtingen heeft,
maar het geeft ons nog geen zekerheid qua
mogelĳkheden om op korte termĳn terug te
keren naar de ontspannen jeu- de- boules-
beleving zoals die was. Bovendien zĳn alle
competities onder de paraplu van de bond
voorlopig opgeschort, terwĳl die toch voor ve-
len van ons een belangrĳke reden zĳn voor
het lidmaatschap van de club. We staan straks
op de drempel van een nieuw en onzeker jaar.
De verkiezingen in Amerika vormen een om-
wenteling waarvan nog moet blĳken of we met
meer optimisme naar de toekomst kunnen

kĳken. De gevolgen van de pandemie zullen
hoe dan ook zeer verregaand zĳn en beteke-
nen voor velen of voor ons allen grote on-
zekerheid. Het is een negatief scenario waar-
mee we te maken hebben. Niettemin kan ik
niet anders dan jullie allen toewensen, dat we
de drempel van de toekomst met succes en
plezier kunnen overschrĳden, in de hoop dat
we in 2021 onze club fier overeind kunnen
houden.

Dank aan iedereen, die moed heeft gehou-
den en die zich heeft ingezet en zal inzetten
voor een succesvolle voortgang van Plop, dat
ons ondanks alles aan het hart ligt. Plezierige
kerstdagen en een gezond, gelukkig en geze-
gend Nieuwjaar straks.
Hans van de Wĳdeven.

Beste leden van Plop,
Dit voorwoord verschĳnt in de laatste uitgave van ons
clubblad in 2020. Het is tot nu toe een zeer bewogen jaar
geweest. In feite, omdat er in het voorjaar plotseling en
onverhoeds een einde kwam aan het ontspanningsritme
waaraan we zo gewend waren en waarvan we dachten dat
het zo altĳd voort zou kabbelen als een rustig beekje. De
ellendige Covid 19 overviel de wereld en liet meteen overal
zĳn afschuwelĳke sporen na.

Advertentie

• 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
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Voorwoord Redactie
Voor u ligt het laatste Plopjournaal van het
jaar 2020. Een zeer heftig en emotioneel jaar,
waaraan wĳ al uitgebreid aandacht hebben
besteed.
Omdat er geen of nauwelĳks verenigings-
activiteiten zĳn hebben wĳ getracht u toch
weer een leesbaar blad te bezorgen. Speciale
aandacht vragen wĳ voor het overlĳden van
ons erelid Wim Sanders. Hĳ wordt door Jan
Muller en Marius Maas op een bĳzondere wĳze
herdacht. Ook het kerstverhaal en de kerst-
wens van respectievelĳk Jan Muller en Hans
van de Wĳdeven verdienen uw belangstelling.

En over kerstwensen gesproken…: het hele
blad staat in het teken van de kerstwensen.
Wĳ hebben al deze wensen verspreid over het
journaal en dat zorgt ervoor dat het er, pas-
send in deze tĳd, toch feestelĳk en warm
uitziet.

Wĳ hopen dat u met het lezen van ons
Journaal een warm gevoel blĳft houden voor
PLOP en dat wĳ elkaar weer gauw zullen gaan
zien.

Fĳne Kerstdagen en een vooral gezond 2021
wensen wĳ u allen toe.

Namens de redactie,

Herman Honig

Lieve Familie(s) van Plop
Ik wens iedereen eenmooie KERST

en een bijzonder goed 2021.
Ik bedank allen die mij steun geven
met het verlies vanmijn liefste JAN.

Lieve Groeten van LYDIA
Mijn Kerstwens… Blijf Gezond
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Voor al le Plop journaal lezers
en hun naas ten:

f i jne fees tdagen en een
gelukk ig en gezond 2021.

Thea Rovers
Wij, wensen alle Plopleden fijne
Kerstdagen en een goed en
vooral gezond 2021
Het zou fijn zijn om elkaar weer te
ontmoeten in het nieuwe jaar en
gezellig te kunnen boulen.
Hartelijke groet van
Elly enWim Verleun



Drossaard14-18- UDEN

1. Vlot winkelen

2. Euro’s goedkoper

3. Service met ‘n glimlach

4. Voor ál uw boodschappen

5. Vers is ook écht vers

6. Niet tevreden? Geld terug!

7. Uw wensen staan centraal

De Laak

Mondriaanplein – 5401 HX Uden

Tel: 0413 261254

Deals!
Lunch deal!
Vakantie deal!

Aanbieding!
I edere week een nieuwe

Weekschotel.

Bezorgservice!
Bestel online uw
lunch en laat het

bezorgen.

QPC Schoonmaak Uden B.V.
Pannebakkerstraat 2 - 5405 BP Uden
Telefoon
Telefax
E-mail

0413 - 251143
0413 - 335012
info@qpcschoonmaak.nl
www.qpcschoonmaak.nl

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR EEN OFFERTE

DIE HET VERSCHIL MAAKT!
DENK JE AAN SCHOONMAAK,

DENK JE AAN QPC!

www.denk je aan schoonmaak.nl



Nieuws van de TWC december 2020
Technische Commissie, Wedstrĳdcommissie.
Het is alweer eind november. Het is heel stil
in de boulewereld. Bĳna alle verenigingen zĳn
gesloten en we mogen alleen nog tête-à-tête
spelen.
Vandaag heeft ons bestuur een mail
gestuurd, dat de deuren van Plop weer open
mogen op maandag 23 november. Onder strik-
te voorwaarden natuurlĳk en ik hoop dat
iedereen zĳn best doet zich daaraan te hou-
den. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we
pas gaan denken aan het organiseren van
toernooien nadat onze leden tegen het
Covid-19 virus zĳn gevaccineerd. Een meeval-
ler is dat bĳna elk lid al snel aan de beurt zal
zĳn voor deze vaccinatie.
De eerste activiteiten zullen hopelĳk in
april, mei volgend jaar kunnen plaats vinden.
Ik denk dan aan een gezelligheidstoernooi
voor alle plopleden en een minicompetitie voor
onze NPC teams. Zo gauw we positieve

vooruitzichten hebben, zal de TWC weer bĳ el-
kaar komen om alle mogelĳke activiteiten te
bespreken.
Ikzelf ben heel blĳ dat we weer kunnen gaan
boulen, al zal het de komende maanden nog
behelpen zĳn. Zolang de kantine dicht moet
blĳven is de gezelligheid toch een stuk minder.
Sinds ik niet meer voor een baas hoef te wer-
ken, en dat is al 20 jaar, had ik deze laatste
maand voor het eerst tĳd over. Een groot deel
van mĳn leven stond stil. Ter compensatie dan
maar heel veel gefietst, maar je mist de plop-
mensen hè. We zagen elkaar toch twee, drie
keer per week.
Ik hoop dat bĳ het uitkomen van dit plop-
journaal alles nog steeds goed verloopt en dat
de vooruitzichten op een werkend vaccin nog
steeds goed zĳn, zodat we begin volgend jaar
weer naar normale clubdagen toe kunnen.
Jos van Schĳndel

Het bestuur wenst iedereen
en paar fijne kerstdagen
en een GELUKKIG en
vooral GEZOND2021

Namens de TWC
wens ik iedereen nog gezellige feestdagen

toe en een vooral gezond 2021
Jos van Schijndel
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VAARZENHOF 502 – 5403 TD UDEN
0413-267069 / 06 46 47 67 37

De moordaanslag op 28 juni 1914 in Serajevo op de Oostenrĳkse troonopvolger was de aanleiding
voor de Eerste Wereldoorlog. Op 4 augustus vielen de Duitsers België binnen om langs die weg
Frankrĳk aan te vallen. De Engelsen verklaarden
Duitsland ook de oorlog en het spel was op de
wagen. Een spel, want alle partĳen waren ervan
overtuigd dat het een korte vrolĳke oorlog zou
worden en dat iedereen met Kerstmis weer thuis
zou zĳn. Maar dat liep even anders. De Belgen
verzetten zich heviger dan de Duitsers hadden
verwacht en de snelle omsingeling van Parĳs werd
daardoor niet gerealiseerd. Bovendien werd de
oorlog een tweefronten oorlog, omdat ook Rusland
aan Duitsland de oorlog verklaarde. Gevolg was dat
de Duitsers door Fransen en Engelsen vlakbĳ Parĳs
bĳ de rivier de Marne werden gestopt en zich voor-
lopig moesten terugtrekken en ingraven waardoor
een jarenlange, verschrikkelĳke loopgravenoorlog
zich ontwikkelde.
In december 1914 lagen de troepen al uitzichtloos
tegenover elkaar in de kou en de modder. En toen
werd het Kerstmis. Romantiek dus, zowel bĳ de
Duitsers als de geallieerden. De legers begonnen
genoeg te krĳgen van de verwachte fröhliche
Krieg, die zich later tot een verschrikkelĳke uit-
zichtloze moordpartĳ zou ontwikkelen. De Paus en
de Amerikaanse senaat probeerden vruchteloos
een wapenstilstand met Kerstmis te bewerkstel-
ligen. De oorlog ging door. Maar op 24 december,
kerstavond, en een aantal dagen later deed zich
iets bĳzonders voor. Aarzelend kropen Duitsers,
Fransen en Engelsen uit hun loopgraven, zongen
kerstliederen en ruilden drank en eten. Een soort
verbroedering terwĳl er al duizenden gesneuvelde
kameraden rondom hen lagen. Rond Nieuwjaar
maakten de legerleidingen een eind aan deze ver-
broedering en werd de moordpartĳ hervat.

Steeds met Kerstmis denk ik aan die onbegrĳ-
pelĳke tegenstelling tussen enerzĳds de zoet-
sappig, belletjesklingelende herdenking van de
geboorte van de zoon van God en de rauwe rea-
liteit van iedere dag. Toen en ook nu. Er verandert
niets daaraan. Iedereen heeft het over wereldom-
spannende vrede en dus beëindiging van de overal
nog steeds gevoerde oorlogen, maar het zĳn
helaas vooral woorden en weinig daden. We zĳn als
mensheid bovendien bezig met een zo grote en

fundamentele aantasting van ons ecosysteem dat
we volop met de gevolgen worden geconfronteerd,
bĳvoorbeeld in de vorm van corona. Op ons eigen
kleine gebiedje zien we de gevolgen voor het
beoefenen van onze hobby. Maar we zitten uit te
kĳken naar een afdoend vaccin, dat ons gewoon
weer op de rit kan zetten van een ongestoord en
fröhliches verdergaan. Je zou er mismoedig van
kunnen worden, maar dat doen we niet. De poli-
tieke ontwikkelingen zien er wat hoopvoller uit nu
Trump van het toneel is geveegd en als we inder-
daad op niet al te lange termĳn uit de coronatang
bevrĳd kunnen worden, hebben we weer uitzicht
op een plezierige hervatting van onze clubacti-
viteiten. Ik wens jullie allen toe dat Kerstmis toch
een moment van bezinning is en als het kan een
gezellig feest om met je naasten te vieren. We
zullen de wereld niet met onmiddellĳke ingang in
alle opzichten ten goede kunnen veranderen, maar
zoals een Frans spreekwoord luidt: je hoeft niet de
zekerheid te hebben dat iets slaagt, om eraan te
beginnen.

Hans van de Wĳdeven

Gelukkige kerstdagen
en een

zalig en gezond 2021.

KERSTVERHAAL 2020
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Slecht ter been?
Ik kom ook eventueel bij u thuis!

Advertentie
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Wĳ wensen allePloppers voor deKerstdagen en 2021Gezondheid, Geluk enook zo snel mogelĳkweer veel Speelplezier.!
Liesbeth en Jacquesvan Dĳk.

Nu we elkaar
minder zien willen wĳjullie langs deze weg fijnekerstdagen wensen.2020 was een naar jaar

voor velen.We gaan met goede moed naareen nieuw jaar en wensenjullie een gezond en gelukkig2021 toe.
Tonny en Henk Verhoeven

De coronaperikelen gaan nog steeds

door. Op het moment, dat dit Plopjour-

naal uitkomt is iedereen daar al uim 10

maanden mee bezig. Wĳ hebben daar ook wel een

staartje van meegekregen, maar dat is nog niets vergeleken

bĳ het leed dat diverse Plopleden hebben moeten doorstaan.

Daarom spreken wĳ de wens uit, dat de langste tĳd van

isolement achter de rug is en we weer met zĳn allen gezellig

kunnen boulen met het hele sociale gebeuren daar omheen.

Voor zover mogelĳk wensen wĳ ieder van jullie

fijne feestdagen toe alsmede een gelukkig en

gezond 2021.

Bernadette en Hans Stil

In deze moeilijke enonvoorspelbare tijd hebbenwe elkaar meer nodig danooit en daarom is het fijn om
via deze weg jullie allemaal
een fijne Kerst toe te wensenalsmede een gelukkig envooral een

GEZOND 2021.Bettie en Herman

Na een heftig
2020 hopen we
dat 2021 voor

een ieder weer een jaar
met hoogtepunten zal

worden!

Cor en Marij
Wat een leu

k ideeeeee!

Ja, dit vind
ik gewéldig!

Wat ontroer
end lief van ju

llie om ons, op
deze manier,

toch nog als éé
n grote Plop

familie bij elka
ar te brengen

tijdens deze ee
nzame, moeilij

ke en trieste da
gen.

Deze mail st
raalt nu al van

intense Kers
twarmte en

Plopliefde voo
r elkaar. Ec

ht, dit vind ik
te gek.

Echt leuk be
dacht.

Henk en ik
wensen al onz

e Plopleden e
en gezond

(ja, vooral een
gezond), geluk

kig en zorgelo
os 2021.

Moge begin
2021 ons het

vaccin brengen
, dat ons allem

aal

zal beschermen
tegen het coron

avirus.

Fijne feestda
gen en hopelijk

tot snel.

Kerstknuffel
op 1,5 meter a

fstand van

Henk en K
athy.

Kerstwensen
2020
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Het was doodstil. Plotseling werd de dichter
onderbroken door enkele luid geschreeuwde
opmerkingen van een vrouw aan de bar. Het
was Trudy Erren. Zĳ zei dat het allemaal klop-
te wat Marius zei. Ze woonde nu al 15 jaar in
Uden en zou er niet weg willen. Een lichte hui-
ver voer door het aandachtig luisterende pu-
bliek.
Maar Marius vervolgde onverstoorbaar zĳn
voordracht. Na afloop klonk er een luid

applaus. “Gif dieje mens een pilske van mén”,
klonk er vanaf de zĳkant van de bar een stem.
En ge geleuft ’t of nie: het was Marinus van
den Elzen die daar aan den toog zat te pinte-
lieren. Pieta, zĳn vrouw, zat naast hem ‘ne
witte Martini te drinken. Ik snapte er allemaal
niks meer van.
Marinus en Pieta waren toch dood? Ik weet
nog dat ik ze ooit in een interview een echt
Ujes Plopdoublet had genoemd. Marinus en
Pieta waren wĳze mensen die liever geluk
hadden dan gelĳk.
“Ha, Jan”, zin Marinus “Daor stodde van te
kĳke, hè. Ja. Ik hâ aan Petrus gevraogd of ik
nog eens ‘ne keer naar Uje mocht om te kĳke
hoe het daar was. En zodoende zit ik hier mi
Pieta’s in Den Emmaus”. Hĳ draaide een half
sjekske en vroeg aan mĳ of ik nog knĳnt
fokte.
Het was een van die donkere avonden vlak
voor kerstmis en iedereen weet dat er dan
wonderlĳke dingen gebeuren, maar dat ik er
Marinus van den Elzen met zĳn Pieta tegen
zou komen, had ik niet kunnen dromen. Er
groeide bĳ mĳ een diep besef dat alles steeds
weer opnieuw kan beginnen. Niets is ooit echt
voorbĳ. Het verleden is nooit achter ons.
Zeker niet op een avond als deze. In de verte
begonnen de klokken van de Petrus te luiden.
Het was kerstavond 2010.
Jan Muller

Vervolg Een kerstverhaal
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IN MEMORIAM *6 september 1927 Wim Sanders 9 september 2020
Ik was 9 jaar oud, toen Wim in 1958 startte als leraar op de LTS.
Achteraf bezien was hĳ mĳlenver vooruit ofwel in wielertermen
gesproken al definitief uit het zicht. Ik had toen uiteraard nog
geen besef van zĳn bestaan…, laat staan van het feit dat zĳn
leven zo lang zou duren…. Des te specialer is het dat ik
uiteindelĳk zo’n fijne band kreeg met Wim.
13 jaar later in 1971 ontmoette ik hem voor het eerst. Ik had een
afspraak op de LTS met ene Wim Sanders, de adjunct directeur,
over het afnemen van psychologische toelatingstesten voor de
ITO afdeling. Waarom Wim daarvoor verantwoordelĳk was, is me
snel daarna helemaal duidelĳk geworden.
Ik ontmoette een rustige man, die sterk begaan was met de
minder begaafde leerling. We hadden snel een goed persoonlĳk
contact, dat zich door de jaren heen alsmaar versterkte.
Toen ik in 1979 op De Pier geïnteresseerden in het jeu de boules
spel uitnodigde voor de oprichtingsvergadering van een jeu de
boules club, was Wim er als de kippen bĳ en meldde hĳ zich als

Vanaf die tĳd kregen we een intensiever contact en liepen activiteiten op de LTS en bĳ Plop op
de Pier door elkaar. Al snel werd me duidelĳk, dat Wim bĳ zĳn leerlingen hoog stond aange-
schreven. Ad - Suzuki - Verstegen, leerling van Wim uit die periode, levert daarvoor in
onvervalst Ujes het bewĳs:
“Wim was de beste leraar, die ik op de LTS heb gehad. Hĳ was unne gewone en goeie leraar,
die ok gewoon naor oe luisterde. Ja, Wim heb ik hoog zitte. En wat ik vooral zo skôn aan ‘m
vond, hĳ riep nooit hard, hĳ praotte altĳd zachtjes. Zo waoren ze nie allemaol! Er zaten ok
kwaai tussen”.

Ad bevestigt hiermee mĳn persoonlĳke indruk, die ik in 1971 kreeg.
Ik leerde Wim steeds beter kennen en vooral ook door zĳn actieve rol bĳ Plop. Hĳ was de
initiator van het Plopjournaal, werd penningmeester in het bestuur en heeft veel bĳgedragen
aan de bouw van onze prachtige accommodatie.
Alles wat hĳ deed, deed hĳ plichtsgetrouw, nauwkeurig én met overgave. De onderscheidingen
bleven dan ook niet uit: Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Ere-Knoeris en - natuurlĳk zou ik
zeggen - ook Erelid van Plop. Zelfs kreeg Wim een eigen toernooi: Het Wim Sanders jeu de
boulestoernooi.
Een ander zeer ‘vroeg’ lid van Plop, Jan Muller, verwoordt zĳn diepe respect voor Wim als volgt:
”Voor mĳ is Wim een uitstekend communicator, organisator en coördinator, ook een bestuurder
met een wĳs oordeel, met oog voor de balans tussen Plop als sportclub en Plop als sociale
gemeenschap. Wim is terecht erelid, maar bovenal een heel lieve man”.
Deze woorden van Jan Muller kan ik volledig onderschrĳven. Ik vind het een voorrecht om Wim
ooit te hebben mogen ontmoeten, om met hem de zorg voor de toekomst van leerlingen te
hebben mogen delen en om met hem te boulen, te borrelen, te filosoferen, ervaringen te delen.
Ik zie Wim als een zeer zuivere persoonlĳkheid met een taai karakter. De fietsreis naar Rome,
maar ook het als een kwetsbare rots in de brandig weerstaan van de aanvallen op zĳn
gezondheid zĳn daarvan sprekende voorbeelden.
Een van de hoogtepunten in onze ontmoetingen was het surprise diner voor Wim en Els in
kamer 4 bĳ mĳ in het kleinste restaurant van Uden op de Vorstenburg. Met als grootste
verrassing hun kleinkinderen Sophie en Merel als gastserveersters.
Zo’n twee jaar geleden overwoog Wim om te stoppen met jeu boules. “Ik ken er niemand
meer”, zei Wim… Toen hebben we samen besloten om op maandagmiddag toch weer te gaan
boulen en wekelĳks de strĳd aan te gaan met Jan en Riet Muller. Wim leefde op en bovenal
gooide hĳ nog steeds ĳzersterk. Maar het was ondanks zĳn hoge leeftĳd van veel te korte
duur…
Wim, ik koester onze momenten en zeker ook de laatste you tube momenten in de hospice met
Toon Hermans, Herman Finkers en André van Duin. Wim, je hebt het leven heel mooi en heel
bĳzonder geleefd!!!
Bedankt voor onze vriendschap!!!

Marius

Foto: Van Assendelft Fotografie

één van de eerste leden.



Je kwam in elk geval weer thuis. Net als
Odysseus, die na vele omzwervingen uitein-
delĳk weer thuiskwam in Ithaca. Die tocht
over zee is voor ons eeuwen geleden beschre-
ven door de Griekse dichter Homerus. Die reis
duurde zó lang, dat niemand hem herkende,
toen hĳ eenmaal thuis was aangeland.
Behalve zĳn hond Argus.

Even een balletje gooien

De moderne Griekse dichter P. Kafavis heeft
onder de titel Ithaca die reis van Odysseus
beschreven. Het woord Ithaca krĳgt bĳ hem
een dubbele betekenis. Behalve “thuishaven”
betekent het ook levensbestemming, lotsbe-
stemming.
Ik citeer nu de laatste strofe:
“Houd je geestesoog steeds vast op Ithaca
gericht,
Daar te komen is je uiteindelĳke doel.
Maar haast je vooral niet,
Je reis kan beter jaren en jaren duren.
Werp er desnoods pas het anker uit wanneer
je al oud bent,
Rĳk aan alles wat je onderweg hebt ver-
worven,

Maar zonder nog iets van Ithaca te ver-
wachten
Ithaca schonk je die heerlĳke reis,
Maar nu heeft ze je niets meer te geven.
En al tref je er niets meer aan, dan heeft ze je
toch niet bedrogen:
Met alle wĳsheid die je vergaard hebt, met
zoveel ervaring,
Begrĳp je dan stellig wat Ithaca’s zeggen
willen”.
In de laatste regel staat Ithaca in het meer-
voud. Daarmee krĳgt dat eiland van Odysseus
een dubbele betekenis. Thuishaven, maar ook
levensbestemming, lotsbestemming.
Dit zĳn de gedachten die bĳ mĳ opkwamen,
toen ik hoorde dat Wim in het hospice in
Veghel was op genomen. Marius had mĳ
verteld dat hĳ bĳna laconiek met zĳn eigen
situatie omging.

Voor al zĳn verdiensten voor Plop, het vele
bestuurswerk en het schrĳven en redigeren
van het herdenkingsboek voor het 25-jarig
jubileum van onze club werd hĳ erelid.

Terecht, want hĳ was de echte Mr. PLOP.
Jan Muller

Samen met Gert Boverman nog even iets drinken

EERBETOON AAN
WIM SANDERS

De levensreis van Wim heeft tientallen jaren geduurd. En nooit heeft Wim zich gehaast.
Waar hĳ ook was, altĳd was zĳn doel: thuiskomen in dat kleine, zwarte huisje.
Waterstraat 10. Daar woonde hĳ met Els. Maar hĳ maakte altĳd veel omwegen. Zo was
Plop voor hem een geliefde omweg. Zozeer zelfs dat je kon zeggen dat Plop zĳn tweede
huis was. Dat “huis” heeft hĳ jarenlang bestuurd, samen met Gert Boverman, zĳn goede
vriend. Als jongeman, net afgestuurd aan de HTS, maakte hĳ met vrienden op een voor
vier man aaneengelaste fiets een reis naar Rome. Wat hĳ daar aantrof, blĳft voor altĳd
verborgen. Ik denk: niks. We hebben er nooit iets over gehoord.
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Hele fijne kerstdagen
en een

mooi en gezond 2021 toegewenst.

Greet Bernards

Geachte redactie van het Plop Journaal

Nog enkele dagen te gaan in dit zware jaar, wat helaas ook vaak gepaard is gegaan met veel
leed tĳdens de corona.
Als we terugkĳken in deze moeilĳke dagen, zĳn er verschillende Plop leden dit jaar ook alleen
komen te staan. Helaas ben ik daar één van…
Graag wil ik nog heel even stil staan bĳ deze gebeurtenis.
Op 3 januari overleed plotseling mĳn geliefde en zeker mĳn maatje, Berna Voet-Wĳdeven.
Dank, dank aan alle Plop familieleden voor de grote belangstelling bĳ het afscheid van Berna.
Beste Plop familieleden, ik wens jullie fijne, gezellige kerstdagen en zeker een gezond en
gelukkig nieuwjaar toe!
Ik hoop van harte dat wĳ met velen, hopelĳk tĳdens de nieuwjaarsreceptie, kunnen proosten
op een corona-vrĳ en zeker gezond 2021!
Fĳne feestdagen,
Gerrit Verhoeven

Kerstwensen
2020
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C E N T R U M V O O R
M O N D Z O R G

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).
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Wist u dat...
… onze voorzitter tot ver over de grenzen heen zĳn stukjes

schrĳft?
… het jaar 2020 voor diverse competities een rampjaar is

geworden?
… de NPC, waar Jos van Schĳndel en Biek van Beek zoveel

uren werk in gestoken hadden, na twee speelrondes helaas
al moest stoppen?

… ons clubhuis alweer geruime tĳd gesloten is?
… het in deze tĳd voor veel mensen moeilĳk is, omdat de

sociale contacten rond Plop weggevallen zĳn?
… door de actie van Jumbo de Laak (mooi Uden boek )

diverse leden toch nog wel contact met elkaar zochten om
plaatjes te ruilen in een poging hun boek compleet te
maken?

… onze gedachten uitgaan naar de leden die een dierbare
verloren hebben?

… er ook nu diverse leden van Plop veel problemen met hun
gezondheid hebben? En dat wĳ hen veel kracht en sterkte
toewensen?

… de binnen-Boule dan wel gesloten is, maar de tuinploeg er
nog steeds voor zorgt, dat de buiten-Boule er keurig bĳ
ligt?

… wĳ iedereen fijne feestdagen en een zo gezond mogelĳk
2021 toewensen?

Marĳ van Vloten



Graag wil ik alle donateurs van Plop hartelĳkdanken voor hun steun aan AmaraFoundation tĳdens deze Corona virus.
`Samen’ staan we sterk en hopen op eenbetere toekomst!Ik wens iedereen mooieKerstdagen en een goed /beter 2021.
Mocht U nog een bĳdrage willen doen voor“food for Kisumu” maak uw bĳdrage danover naar:

NL52RABO0148319394t.n.v. Amara Foundation

Met vriendelĳke groet,Maria Vermeer

Kerstwensen
2020
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Praktijk voor 

fysio- en manuele therapie 

Rooijsestraat 2 

5401 AT Uden 

Tel: 0413-251561 

www.fysiotenwolde.nl 

E-mail: info@fysiotenwolde.nl 

Aryan te Wolde (arbeids) fysiotherapie 

 Fysiotaping 

Monique Muijs manuele therapie 

 bekkenbodemfysiotherapie 

 fysiotherapie 

 fysiotaping 

Voor Oosters eten op niveau 

 

Prior van Milstraat 18  5402 GH  Uden 

T (0413) 26 66 06   E info@paradijsuden.nl 

www.paradijsuden.nl 

 

 Bij beste 20 van Nederland 
 

Japans – Oosters 

en Buffetrestaurant 

PARADIJS 

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 

 

 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. 

 

 

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�go�
�Optiek� optometrie� gemak�



“Het middeleeuwse lichaam in de schilderkunst”. Zo heet de tentoonstelling in het Utrechtse
Catharĳneconvent. Toen ik naar de foto van een melk spuitende Maria keek, moest ik weer den-
ken aan de excursie die ik als leraar begeleidde naar het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen.
De 3-HAVOklas snapte er niks van en maakte alleen maar wat domme grappen. Dat deden toen
pubers altĳd als ze er niks van snappen: een melk spuitende Maagd Maria met het kindeke
Jezus op haar arm. Maria heeft maar één borst waarmee ze een straal melk naar een monnik
spuit. Gekker moet het niet worden. En die melk heeft volgens het middeleeuwse geloof gene-
zende kracht. Voor een levenslustige jongen uit de derde klas is dit allemaal veel te moeilĳk.
Die jongen zal nu 40 jaar oud zĳn. Laat hem nu afreizen naar Utrecht. Dan zal hĳ er meer van
snappen. Of niet. Dat Maria moeder is en maagd is gebleven was voor de middeleeuwer geen
probleem. Ik zelf snap er ook nu nog niks van. Het is niet voor niks een dogma. Maar ik zal er
niet de spot mee drĳven.
Dat deed de Franse geschiedenisleraar, Samuel Paty, wel volgens sommige leerlingen en hun
ouders. Paty wilde echter in een les met als onderwerp vrĳheid van meningsuiting alleen maar
laten zien hoe satire werkt. Daartoe toonde hĳ spotprenten waarop de profeet Mohammed
voorkwam met wie de spot gedreven werd. Paty werd door een fanatieke jongen onthoofd: met
de profeet mag je niet spotten. Volgens een Turkse leider mag er geen vrĳheid van meningsui-
ting zĳn in Turkĳe, waar veel kritische journalisten in de gevangenis zitten. En deze leider maak-
te in een krĳsende toespraak ook duidelĳk dat er ook in Frankrĳk geen vrĳheid van
meningsuiting mocht zĳn. Dat Samuel Paty was onthoofd, daar sprak hĳ niet over. Leraren die in
deze tĳd spotprenten gebruiken bĳ hun les over vrĳheid van meningsuiting worden nu ook hier
belaagd. In Rotterdam een leraar van het ds. Piersoncollege. Met normen en waarden schermen
om de grenzen van wat mag bĳ het laten zien van spotprenten is onzin. Alléén de rechter be-
paalt de grenzen en niet bĳvoorbeeld een politiek leider van een partĳ in de Tweede Kamer.
Zo; dat was de actualiteit. In de afgelopen zomer heb ik veel naar wielrennen gekeken; vooral
naar den Bels. Ik ben fan van Eddy Planckaert, de vroegere sprinter en nu verslaggever. Maar
Eddy is ook een taalliefhebber. Ironie en dubbele boodschappen schudt hĳ zó uit zĳn mouw.
Toen hĳ zei dat een wielrenner zo braaf als een pater in bed gekropen was, begreep ik dat hĳ
twee dingen tegelĳk wilde zeggen. Daar moet je maar eens over nadenken.
Ook las ik dat een kunstenaar tegenwoordig minder subsidie krĳgt dan een varken. Weten ze
dat wel in de Tweede Kamer?
Als lobbyist hoef je weinig tot niks te kunnen. Een voorwaarde waaraan VVD’er Halbe Zĳlstra
ruimschoots voldoet. Halbe is de man die in de datsja van Poetin op bezoek was geweest.
Of liever gezegd: zou zĳn geweest.
Maar nu serieus: de spelling van voltooide deelwoorden levert nogal wat problemen op. Het
werkwoord “bolwerken” is nog niet zo moeilĳk. Het voltooid deelwoord luidt: gebolwerkt. Maar
het voltooid deelwoord van “uitscheiden” (wegnemen uit) luidt “uitgescheiden”.
En van “uitscheiden” in de betekenis van “ophouden/eindigen” luidt het voltooid deelwoord:
uitgescheeën / uitgescheden. In het Brabants dialect zeggen we: hĳ is er mee “uitgescheeje”.
En dat is wat ik nu ook doe: “ik schei er mee uit”
Jan Muller

Overigens

Advertentie
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UIT HET DAGBOEK VAN EEN

AANLEVERING IN UCIECHÓW (POLEN) EN DAARNA DOOR NAAR RADVANICE (TSJECHIË)
Er zĳn maar weinig aanleveringen, die glad-
jes verlopen. Ook deze niet en dat maakt de
ritten juist zo avontuurlĳk.
Op 11 augustus een telefoontje voor een rit
naar Polen. Ik moest een Volvo XC60 in
Eindhoven ophalen en aanleveren in Uciechów.
Dat ligt in het westen van Polen ter hoogte van
Dresden, niet ver van de Tsjechische grens.
Tegen 15:45 uur vertrok ik uit Eindhoven.
Natuurlĳk wel vlak voor de spits en aangeko-
men in het Ruhrgebied was dat ook duidelĳk te
merken, ondanks coronatĳd. In de buurt van
Kassel zag ik langs de Autobahn een Rasthaus
met de aanduiding van een hotel. Een eenper-
soons kamer was er nog voor mĳ. Klant gebeld
over mĳn vorderingen en de volgende ochtend
om 6:30 uur weer vertrokken. De rit schoot
behoorlĳk op. Even voor aankomst klant weer
gebeld. Met hem afgesproken, dat hĳ op het
campingterras bĳ de ingang zou gaan zitten.
Toen ik er arriveerde was zĳn eerste opmer-
king dat het toch wel een flinke auto was

Eerst het verhaal van de klant zelf. Hĳ was
met zĳn gezin met de auto en caravan op weg
naar deze camping. Onderweg, niet ver van de
eindbestemming, ontstonden er problemen
met de auto. Het contact met de ANWB had
als resultaat dat de auto gerepatrieerd zou
worden en een vervangende auto werd toege-
zegd.
Tĳdens de kennismaking vroeg de klant hoe
zwaar de auto was inclusief laadvermogen. Dat
hebben we samen opgezocht op de website
van de RDW. Inclusief laadvermogen was dat
2400 kilo. Zĳn caravan woog 1300 kilo, dus
auto en caravan tezamen 3700 kilo. Klant had
rĳbewĳs B en dan mag de combinatie niet
meer wegen dan 3500 kilo. Met dit gegeven
ben ik onze meldkamer gaan bellen en de
klant de meldkamer van de ANWB. Om een
lang verhaal kort te maken: ik moest de auto
weer meenemen en inleveren bĳ een uitgifte-
punt in Praag. Een collega van mĳ zou een
Volvo XC40 komen brengen. Een half uur later
werd ik weer gebeld. Er was voor de door mĳ
meegebrachte auto een nieuwe bestemming
gevonden bĳ een Nederlands echtpaar in de
plaats Radvanice in Tsjechië, ongeveer 80 kilo-
meter van Uciechów.

Ik heb afscheid genomen van de eerste klant
en contact opgenomen met de nieuwe. Meteen
afgesproken, dat die mĳ na de aanlevering
naar Trutnov zou brengen, waar een trein-
station is. Het adres van de klant werd niet
herkend door het navigatiesysteem en ik
moest telefonisch door de klant binnenge-
loodst worden.
Hĳ had schade aan zĳn auto door een aanrĳ-
ding en de schade kon niet binnen afzienbare
tĳd gerepareerd worden. Na de aanlevering
reden we naar Trutnov, waar ik de auto heb af-
getankt. Toen moest er nog een hotel voor mĳ
worden gevonden. Dat werd het Grand Hotel.
Dat klinkt heel duur maar het was vergane
glorie. De eigenaresse sprak amper Engels, ik
kon niet betalen met een creditcard, ook niet
met Euro’s. De volgende ochtend moest ik
eerst naar een pinautomaat om Tsjechische
Kronen te pinnen. Er kon ook niet ontbeten
worden. Dineren ook niet maar ik had gelukkig
nog wat brood bĳ mĳ. Maar de prĳs was er
dan ook naar.

Ontbeten heb ik de volgende ochtend op het
treinstation.
De volgende ochtend werd ik voorgesteld
aan de vriend van de hoteleigenaresse. Hĳ zou
beter Engels spreken dan zĳ en dat deed hĳ
ook. Even later bleek, dat hĳ ook uitstekend
Nederlands sprak. Hĳ had jaren in Nederland
voor diverse benzinemaatschappĳen gewerkt
in het Botlekgebied. Inmiddels had de meldka-
mer voor mĳ een vlucht geboekt van Praag
naar Amsterdam. Ik vroeg aan de vriend, hoe
ik het makkelĳkst in Praag kon komen. “Met
de trein” was zĳn antwoord en hĳ was zo
vriendelĳk om mĳ naar het treinstation te
brengen. In de trein werden geen mondkapjes
gedragen, ook niet door de conducteur. In
Praag op het station en in de metro weer wél.
Het vliegen in coronatĳd viel best mee. Om-
dat ik alleen reis is het toewĳzen van een
plaats vrĳ gemakkelĳk. Ik was de enige, die in
de rĳ zat. Naast mĳ en achter mĳ zat nie-
mand. En voor de prĳs kun je ook niet met de
trein reizen. Mĳn vlucht kostte 82 euro.
Rond 19.00 uur kwam ik aan op Schiphol, toen
met de trein naar Eindhoven en tegen 22.00
uur was ik met eigen auto weer thuis.
Hans Stil21

de aan-
geleverde
Volvo XC60

Grand
Hotel
in Trutnov

Trein-
sta�on

in Trutnov



SPONSOREN

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

Brownies & downieS
Brabantplein 24 – 5401 GS Uden

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

Stadscafé Van Eyck
Pastoor Spieringstraat 1 – 5401 GA Uden

Buffetrestaurant D’n Heerboer
Sint Janstraat 18 – 5401 BB Uden

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

Drukkerĳ Ketelaars
Westwĳk 13 – 5406 XS Uden

KEURSLAGERĲ Peter van Kraaĳ
Reinoldstraat 40 – 5402 VC Uden

Jumbo de Laak
Drossaard 14-18 – 5403 ET 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

Eethuis de Reiger
Past. Clercxstraat 62 – 5465 RJ Zĳtaart

Rokado Tabaksspeciaalzaak
Mondriaanplein 26 – 5401 HX Uden

Van Schĳndel Hoortechniek Uden
Botermarkt 3 – 5404 NV Uden

Solar2Enjoy
Lage Landstraat 5a – 5462 GJ Veghel

Aannemingsbedrĳf Jan Selten B.V.
Patersweg 2 – 5406 XJ Uden

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 Henk Verhoeven
Groenendaal 4 – 5405 AT Uden

Autobedrĳf Verstegen Uden
Loopkantstraat 12 – 5405 NB Uden

Party Catering T. Verstraten
Vluchtoord 21 – 5406 XP Uden
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Noteer het alvast in je agenda!!!
Het Bestuur

Het Bestuur

Aanvang 20.00 uur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op woensdag 17 maart 2021

NIEUWE LEDEN OPGEZEGD

OVERLEDEN VERHUISD

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 23.30 Toon van Werde 0413 - 266311
Woensdag 13.00 16.30 Maria Vermeer 0413 - 260933
Donderdag 19.00 23.30 Tonny Verhoeven 06 - 45298715
Zondag 13.00 17.30 Tonny Verhoeven 06 - 45298715

Datum Aanvang PLOP REGIO NJBB
17 jan. zo. 10.00 uur Kwintettentoernooi Plopleden
23 mrt. di. 19.30 uur Clubkampioenschappen Tête à tête, voorronden
25 mrt. do. 19.30 uur Clubkampioenschappen Tête à tête, finales
7 apr. zo. 10.00 uur Paastoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
17 apr. za. 10.00 uur NK Doubletten

Oisterwĳk18 apr. zo.
27 apr. di. 13.00 uur Oranjebittertoernooi Plopleden (d), 3 wedstrĳden
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JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2021

Marthy van der Burgt Willie van Dorst
Lies Sips

LEDENMUTATIES

Wim Sanders 9-09-2020 Riet van Kuppeveld
Tineke Coenen

ATTE
NTIE 20

20
21

gaat i.v.m. de coronaregels

NIET DOOR!!!

NIEUWJAARS-
RECEPTIE



Kom langs of bel voor een afspraak met onderstaande vestigingen: 

Botermarkt 3  ’t Dorp 29  Meijerijstraat 6  Burchtstraat 19 

5404 NV  Uden  5384 MB  Heesch  5461 HJ  Veghel  6602 AP  Wijchen 

T. 0413-330905  T. 0412-475959  T. 0413-288338  T. 024-6637311 

 

 

Vraagt uw gehoor ook een topprestatie? 
Wij hebben de oplossing! 
 

Kom vrijblijvend langs bij Van Schijndel Hoortechniek. Wij demonstreren de

nieuwste oplossingen om beter te verstaan in gezelschappen. U kunt het 

verschil direct horen. Tevens testen wij uw gehoor gratis en geven wij u meer 

informatie over optimale hooroplossingen. 


