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COLOFON
COLOFON
Bestuur
Voorzitter
Hans van de Wĳdeven
Penningmeester
Anne Lies Klerk
penningmeester@jbcplop.nl
Secretaris/Notulist
Tonny Verhoeven

06-14110862

Bestuurslid
Paul de Bruĳn

Inkoop Bar/Keuken/Clubkleding/Training
Jos Kuipers
06-29296892
inkoop@jbcplop.nl
880235

267552

PR en uitslagen wedstrĳden
Herman Honig
Debĳenkorf1939@kpnmail.nl

06-29296892
880235

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

www.jbcplop.nl
info@jbcplop.nl
06-45298715

Verspreiding Plopjournaal
Marĳ van Vloten, Meerhoek 204

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
Interieurverzorging
Hein Sauren
heros@kpnmail.nl

gasten@jbcplop.nl

Sleuteladres Bar
Henk en Francien Lamers
Prof. Pulsersstraat 37

Baancommissie
Jos van Schĳndel
josvanschĳndel@live.nl
Jan Rutten
Jan de Wild

06-23689965
253118

Webmaster
John Kuĳpers

06-48264320

Accommodatie
Udens Sportpark
Sportlaan 3
5404 NM Uden

06-14110862
267423

en

0413-252509

Licentiewĳziging
Licentiewĳzigingen dienen uiterlĳk 31 december
doorgegeven te zĳn.
Contributie
NPC spelers**
Leden**
Jeugdleden
Inschrĳfgeld nieuwe leden
Ondersteunend lid
*Conform de Algemene Ledenvergadering 2020

06-28796990
263557

2021

€
€
€
€
€

80,80,30,30,20,-

** LET WEL: DIT GELDT ALLEEN VOOR 2021
Contributie storten op

NL37 RABO 017.15.04.992
Rabobank Uden-Veghel
t.n.v. JBC PLOP

De contributie is inclusief bondsbĳdrage voor de licenties, 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.

0486-451339

0614046483
260113
3548820

Advertenties Plopjournaal
Herman Honig
Debĳenkorf1939@kpnmail.nl

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

TWC - Technische- en Wedstrĳdcommissie
Voorzitter
Jos van Schĳndel
06-14046483
josvanschĳndel@live.nl
Secretaris/Notulist
Biek van Beek
257828
bebenbiek@outlook.com
Jan de Wild
354882
Martha Rigters
0486-451339
Willy van Berlo
260226
Arie Abels
260171
Opgeven toernooien
Martha Rigters
jbcplopuden@gmail.com

250175

webmaster@jbcplop.nl

Barbezetting toernooien
Bestuur
Gastenavonden
Paul de Bruĳn

06-23689965
253118

Marĳ van Vloten
marĳke608@hotmail.com

06-28796990

Secretariaat
Tonny Verhoeven
Boslaan 2, 5405 NX Uden
secretariaat@jbcplop.nl

06-28796990
gasten@jbcplop.nl

06-45298715

Bestuurslid/Vicevoorzitter
Jos Kuipers

Website
E-mail

Sponsoring
Paul de Bruĳn
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Van de voorzitter
Eind oktober ben ik na een verblĳf van een week of zes uit
Frankrĳk teruggekomen om weer te wennen aan Nederland
en in het bĳzonder aan Uden. Als wĳ in Frankrĳk zĳn, staat
de tĳd min of meer stil. Geen TV, geen internet, alleen
nieuws via de telefoon en de krant als we die eerst in het
café gaan opladen. Rust dus en een stapel boeken waaraan
je normaal niet zo gauw toekomt. Bĳvoorbeeld twee heel
dikke biografieën, een over Wiegel en een over Thorbecke.
De eerste, een handige, opportunistische, zich liberaal noemende politicus en de tweede een onvoorstelbaar erudiete
echte liberaal met een voortreffelĳke visie op de Europese
staatkundige ontwikkeling, waaraan wĳ ons huidige staatsbestel nog altĳd te danken hebben. Dat moest ik even kwĳt.
Zes weken zonder Plop en het draaide prima
door, omdat het bestuur de teugels goed in handen
hield. Op het moment dat ik dit schrĳf ontwikkelt
zich de Corona-ellende pĳlsnel in de foute richting
en hangen ons weer dreigende wolken boven het
hoofd. Zelfs een hernieuwde lock down is wellicht
onvermĳdelĳk op korte termĳn. Ik kom daar verderop op terug.

elk geval opnieuw sterk de nadruk te leggen op de
1,5 meter afstand, zowel in de kantine als op de
speelvelden. Daarom moeten de beschikbare
speelvelden ook ALTĲD, dus ook tĳdens onze
speeldagen optimaal gebruikt worden. De verantwoordelĳke toezichthouders zĳn bevoegd om de
deelnemers over beide speelruimten zo te verdelen
dat de afstandsnorm goed kan worden gerespecteerd. Het gaat niet aan dat spelers willen afdwingen exclusief in een van de speelzalen te spelen,
net zomin als dat er discussie moet ontstaan over
de temperatuur(verschillen) in de speelzalen, die
dan weer bepalend zĳn voor de zaalkeuze.
Het bestuur verwacht dat iedereen zich op een
zodanige manier warm genoeg kleedt, dat de temperatuur in de speelzalen niet tot op het kostbare
bejaardenhuisniveau moet worden opgevoerd.

Eerst nog even over de medewerkers dag van
zondag 3 oktober. Daar kon ik niet bĳ zĳn, omdat
ik op dat moment door de velden slofte op zoek
naar een patrĳs of een fazant. Ik kon dus niet de
uitgenodigde medewerkers danken voor het vele
werk dat ze onder moeilĳke omstandigheden verrichtten om de club overeind te houden. Dat wil ik
hier alsnog doen. Onze club staat of valt met de inzet van medewerkers, die zich belangeloos inzetten
op de verschillende terreinen en daarvoor, zo mogelĳk, eens per jaar in het zonnetje worden gezet.
Dat is nu ook gebeurd met daarbĳ een heerlĳk
hapje en drankje. Dank en blĳf op jullie post!

Het klinkt wellicht allemaal een beetje streng,
maar we moeten oppassen dat we niet voortdurend
onevenredig veel tĳd verliezen aan aspecten, die
met een leuke uitoefening van onze hobby weinig
van doen hebben en die de aandacht afleiden van
waar het eigenlĳk om gaat.

Het bestuur moet zich onder meer bezighouden
met een beleid in relatie met de corona ontwikkelingen. Dat ziet er allemaal niet zo best uit. We
spelen nu binnen en de NPC competitie gaat door.
Er zĳn al problemen geweest met de delegatie van
Lingewaard, die thuis werd geconfronteerd met
corona en bĳ ons alleen welkom zou zĳn na een
negatieve test. Dat bleek op korte termĳn niet mogelĳk en daarom is die wedstrĳd naar een later
tĳdstip verschoven na melding aan en akkoord van
de bond. Het bestuur heeft besloten om daarom in

Laten we hopen dat we niet overvallen worden
door ontwikkelingen, die ons zullen verplichten
onze accommodatie opnieuw te sluiten en zeker
voorkomen dat we daar deels zelf schuldig aan
zĳn.
Namens het bestuur, een warme winter en veel
plezier.
Hans van de Wĳdeven

Advertentie
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Voorwoord Redactie
Elk nadeel hep zĳn voordeel (Cruĳfiaans)

ven. Het verheugt mĳ dan ook dat wĳ mede
door u weer een feestelĳke kersteditie kunnen
presenteren. Wĳ hopen dan ook dat u na het
lezen van dit journaal een warm gevoel overhoudt.

Onze beste voetballer aller tĳden zei dat in
het jaar 1966. Het lĳkt een eeuw maar het is
“slechts” 65 jaar geleden. En ook nu geldt
deze uitspraak nog steeds als de “bittere
waarheid”. Ik moest hier aan denken toen ik
aan mĳn voorwoord wilde beginnen voor ons
Plopjournaal. Ik heb namelĳk het idee dat een
jaar steeds korter wordt. En dat heeft natuurlĳk zĳn voordelen als je van oliebollen houdt
want een jaar duurt dan geen 365 maar
182,5 dagen, dus… twee keer oliebollen eten,
maar het heeft ook nadelen… want als je niet
van oliebollen houdt MOET je ze twee keer
eten.

Onze voorzitter heeft de rubriek van Jan
Muller (Overigens) even van hem overgenomen
vanwege de ziekte van Jan en wĳ hopen dat hĳ
in de volgende editie weer present is. Wĳ wensen hem sterkte en beterschap toe.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van Sjef van de Geer. Op pagina 7 wordt hier
ruim aandacht aan besteed.
De laatste etappe van de Elfstedentocht van
2003 is voorbĳ en ik hoop dat iedereen daarvan heeft genoten.
Verder in dit blad de verslagen van onder andere UBEBO, het Kwintettentoernooi, de Medewerkersmiddag en het Speculaastoernooi met
bĳbehorende fotoreportages.

Vorig jaar schreef ik in mĳn voorwoord, dat
ik hoopte dat de ellendige coronatĳd snel
voorbĳ zou zĳn en dat we weer onbekommerd kunnen doen wat we altĳd deden. Ook
hier geldt dat ieder voordeel zĳn nadeel heeft
(dit is net andersom). Het voordeel van deze
tĳd is, dat we elkaar nodig hebben en dat we
aandacht aan elkaar besteden. Het nadeel is
echter dat niet iedereen deze gedachte heeft
en er daardoor situaties kunnen ontstaan die
de leefbaarheid ernstig beïnvloeden. Het zĳn
wat emotionele gedachten die vooral in deze
tĳd opspelen en best wel eens gezegd mogen
worden. Het stemt in elk geval tot nadenken.

Tot slot de presentatie van alle PLOP teams
die in competitieverband spelen. Na ruim 15
jaar in het ROOD te hebben gespeeld is gekozen voor de oorspronkelĳke Plopkleuren:
BLAUW en GEEL.
Alle teams stellen zich op pagina 15 aan
u voor en de redactie hoopt dat de
nieuwe outfit zorgt voor
goede resultaten.

Ondanks alle negatieve berichten blĳft de
redactie optimistisch en dat moet ook zo blĳ-

Herman Honig

De redactie
wenst iedereen
fijne feestdagen
en een gezond
2022 toe
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De Laak
Drossaard 14-18 - 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

IN MEMORIAM

* 4 februari 1940

Sjef van de Geer

11 september 2021

Ons team leerde Sjef beter kennen vanaf dat wĳ in de NPC Plop
2 werden. Het bleek dat het team goed in elkaar zat, want de
eerste 2 jaren werden we zelfs kampioen waar we met zĳn allen
trots op waren. Sjef genoot hiervan. Helaas was het niet mogelĳk om te promoveren door de regels van de NPC. Dit jaar werden we door de TWC gevraagd om als Plop 1 over te stappen
naar de 3e divisie. In het overleg met ons team was Sjef hier
meteen voor te vinden.
Heel jammer dat Sjef geen wedstrĳden in Plop 1 meer heeft
kunnen spelen. Geen doublet met Jan de Wild, geen triplet met
Mari van den Hoogen en Jan Rutten. Hĳ heeft in Plop 2 elk jaar
opnieuw een hoog niveau gehaald, ondanks zĳn slopende ziekte.
Hĳ wist zĳn behandelingen zodanig te regelen, dat hĳ de laatste
5 jaren NPC niet één keer noodgedwongen moest uitvallen. Dit
tekent natuurlĳk ook zĳn grote liefde voor deze sport.
Ook buiten de NPC om gingen wĳ met ons team naar triplettenen sextettoernooien bĳ andere verenigingen. Dat waren gezellige
dagen met zĳn allen. Vaak gingen we ook nog huiswaarts met een prĳs wat natuurlĳk ook
voldoening gaf. Het laatste Peerke Verschiettoernooi wist hĳ met zĳn boulemaatje Jan de Wild
zelfs nog te winnen.
Op speelavonden bleek dat Sjef ook een grote voetbalfan was. Het liefst zou hĳ het boulen en
het kĳken naar voetbal tegelĳkertĳd doen.
Sjef was meestal een man van weinig woorden, maar wel iemand die zĳn mannetje stond.
Zĳn techniek en tactisch inzicht maakten dat hĳ het verloop van een partĳ vaak voor zĳn team
een positieve draai kon geven. Sjef kon zowel goed pointeren als tireren. Dat maakte van hem
een zeer waardevolle speler.
We zullen je in ons team op alle fronten erg gaan missen en nog veel aan je denken.
Marianne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Team Plop 1

Kampioen Plop 2 NPC 2018
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Van de bestuurstafel
Mededeling van de penningmeester:
De contributie voor de recreanten zal in 2022 verhoogd worden naar € 85,-- per jaar, zoals
afgesproken in de Algemene Ledenvergadering van 12 februari 2020. Deze verhoging zou
eigenlĳk al ingaan in 2021, maar is uitgesteld naar 2022. Leden, die op 31 december 2021 in de
NPC spelen, gaan voor het jaar 2022 gewoon weer € 110,-- betalen.
Uittreksel uit de notulen van de ALV van 12 februari 2020 betreffende de
contributieverhoging.
Contributie komende jaren
De NJBB heeft een wĳziging in de licenties doorgevoerd: er is nu één licentie voor
wedstrĳdspelers en recreanten.
De afdracht voor recreanten aan de bond is gewĳzigd: per persoon dient er € 10,- méér te
worden afgedragen. Het bestuur heeft hiervoor het volgende voorstel:
In 2020 betaalt Plop de extra afdracht aan de bond: € 10,- per recreant;
In 2021 wordt de contributie voor recreanten verhoogd met € 5,- en betaalt de club de overige
€ 5,- voor de extra afdracht recreanten aan de bond;
In 2022 word de contributie voor de recreanten nogmaals met € 5,- verhoogd.
De NPC spelers blĳven het huidige bedrag betalen en de club zal hiervan de algemene kosten
(zoals licht, verwarming en bar) betalen.
Er wordt gevraagd wie van de NPC spelers tegen dit voorstel is: niemand.
Met vriendelĳke groet.
Anne Lies Klerk

Heb je altĳd al eens
Jeu de Boules
willen spelen?
Hier is je kans!
Je kunt bij Plop 6 keer gra�s uitproberen hoe het spel werkt en mocht je dan beslissen om je aan te melden als lid dan
krijg je € 25,00 kor�ng op je eerste lidmaatschap.
Dus wacht niet langer en probeer het uit bij JBC Plop, Sportlaan 3, 5404 NM Uden.
Geef dit door aan eenieder, die je kent.
Het bestuur van JBC Plop
Openings�jden:
Maandagmiddag

vanaf 13.00 uur

Dinsdagavond

vanaf 19.00 uur

Woensdagmiddag

vanaf 13.00 uur

donderdagavond

vanaf 19.00 uur

Zondagmiddag

vanaf 13.00 uur
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UBeBo doublet toernooi 2021

Uitwisseling Uden - Berlicum - Boekel
Omdat er dit jaar maar één UBeBo uitwisselingstoernooi gespeeld kon worden was dit
omgezet naar een doublet toernooi. De organisatie was in handen van Plop uit Uden. De
gasten waren: “Mooie Boule” uit Berlicum en
“Jeu de Bouckles” uit Boekel. Ieder nam met
10 doublets deel aan het toernooi.

dag de prĳsuitreiking voor hun rekening. De
prĳzen bestaan uit een enveloppe met inhoud.
Arie maakt bekend dat “Mooie Boule” de wisselbeker zou hebben ontvangen met 21 gewonnen partĳen (is niet uitgereikt). Plop wint
20 en “Jeu de Bouckles” 19 partĳen.
Uitslag UBeBo doublet toernooi

Het is zondag 12 september 2021 en het is
prima weer. We worden ontvangen met koffie
en cake. De wedstrĳdleiding is in handen van
Arie Abels en Martha Rigters. De scheidsrechter is Jos Kuipers, die later op de dag vervangen wordt door Arie Abels.
Na een kort welkomstwoord door wedstrĳdleider Arie Abels, die nog enkele regels uitlegt,
wenst hĳ iedereen een gezellige sportieve
wedstrĳd.
Er zĳn veel spannende partĳen, waarbĳ de
scheidsrechter moet worden geroepen om te
meten en de beslissing te nemen.

1e Betsie Vogels /
Alexander van Asperen

4 pnt

+/- 26

2e Jan Verhoogh /
Gerrit Gelderblom

4 pnt

+/- 16

3e Jan van de Brand /
Riet van de Heuvel

3 pnt

+/- 33

4e Martha Rigters /
Biek van Beek

3 pnt

+/- 21

5e Siny van Schĳndel /
Hetty Vorstenbosch

3 pnt

+/- 19

In de pauzes voorziet de bardienst iedereen
van hapjes en drankjes.

Plop had de organisatie prima op orde. De banen en terrassen waren goed voor elkaar en
ook het eten en drinken waren goed verzorgd.

Er wordt op hoog niveau gespeeld. Van de 120
partĳen zĳn er 10 partĳen die eindigen op
13-12, 7 partĳen op 13-11, 13 partĳen op
13-10 en 11 partĳen op 13-9.

Het was een zeer geslaagde dag. Veel dank
aan de mensen die het mogelĳk hebben gemaakt. Volgend jaar hopelĳk weer een volledig
toernooi om de UBeBo wisselbeker.

Arie en Martha nemen aan het eind van de

Jan Prinsen

9

Nieuws van de TWC December 2021
Technische Commissie, Wedstrĳdcommissie.
Corona, dat is wat ons bezig houdt. Het is nu
21 november en we zĳn een week onderweg
met de aangescherpte maatregelen. Het lĳkt
er nog niet op dat die genoeg gaan helpen
tegen het virus. Als er de komende dagen nog
geen resultaten te zien zĳn, zou het kunnen
zĳn, dat ons Speculaastoernooi wel eens niet
door zou kunnen gaan, evenmin als de komende NPC competitiezaterdagen. Misschien
wordt onze club wel helemaal voor een paar
weken gesloten. We wachten in spanning af.

Wĳ mogen heel trots zĳn op onze accommodatie. Vooral onze kantine. Vergeleken met de
kleine, lage sportkantines elders, hebben wĳ
een luxe ruimte met een uitstekende luchtverversing. Ik hoop dat ik in de eerste uitgave
van ons clubblad in het nieuwe jaar kan melden, dat de geplande toernooien tóch doorgang hebben kunnen vinden.
Jos van Schĳndel

Tot nu toe kunnen we nog het hele competitieprogramma afwerken, zĳ het wél met enkele inhaalwedstrĳden.
Iedereen doet zĳn uiterste best om alles
toch door te kunnen laten gaan. Onze bardiensten, scheidsrechters, baancommissie,
de spelers, ons bestuur. Mĳn complimenten
aan iedereen.
Zoals gezegd is het heel onzeker of alle geplande activiteiten de komende maanden door
kunnen gaan.
Op de kalender staan het Speculaastoernooi,
het Kersttoernooi, het Oudejaarstoernooi en
in januari 2022 het 50+toernooi en het Kwintettentoernooi.

2020 / 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

In- en verkoop van lichtmetalen sportInen verkoop
van lichtmetalen sportvelgen
en banden
velgen en banden
Groot assortiment en veel op voorraad
Groot
en veel op voorraad
(nieuwassortiment
en gebruikt)
(nieuw en gebruikt)
Voor alle merken auto’s
Voor alle merken auto’s
6 dagen per week geopend, ook in de
6
dagen per week geopend, ook in de
avonduren
avonduren

Wheelpoint.nl BV
Wheelpoint.nl
Vluchtoord 25 -5406 XP BV
UDEN
Vluchtoord
25 -5406
XP UDEN
Telefoon: Paul
Verhoeven
06-54 37 43 59
Telefoon:
Paul
Verhoeven
06-54
37 43 59
www.wheelpoint.nl
www.wheelpoint.nl
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Het is zondagmorgen 9.30 en Plop ontwaakt (vrĳ naar,
“Il est cinq heures, Paris s’ éveille”.)

Kwintettentoernooi
26 september 2021

En we boffen met
het weer! Het
belooft een prachtige zonnige zondag te worden!
Anne Lies Klerk is
al vroeg in de
weer met het
controleren van
de QR-codes.
Gelukkig was ook de bar goed bezet. Toos
Hermans, Karin Diehl en Maria Vermeer,
bĳgestaan door Arnold Klerk lesten menige
dorst. Over dorst gesproken, om 12.00 uur
werden de eerste Leffes al ontdopt. In de
kantine klonk een gezellig muziekje, alleen
jammer dat we hier buiten niks van konden
horen. In de namiddag werden we nog verrast
met schĳfjes worst, komkommer en stukjes
kaas.

Per 1 oktober moet iedereen die van ons clubgebouw gebruik wil maken deze code laten
registreren. Gelukkig hoeven de leden van
Plop zich thuis maar één maal te laten registreren.
Het kwintettentoernooi bestaat uit teams met
minimaal 5 spelers, aangevuld met een of
meerdere reservespelers. Dit keer hadden zich
6 teams aangemeld. Een even getal dus, wat
prettig is, zodat alle teams tegelĳkertĳd konden spelen. Zover ik me kan herinneren, was
dit een van de weinige keren dat dit toernooi
op de buitenbanen gespeeld kon worden.
Prettige bĳkomstigheid was dat de spelers nu
extra veel ruimte ter beschikking hadden.

Om 15.30 uur werden de laatste partĳen
gespeeld, waarna om 17.00 uur de prĳsuitreiking volgde.

1.
2.
3.

Om 10.00 uur werd het startsignaal gegeven
door Willy van Berlo. De partĳen waren voorgeloot, wat in dit geval erop neer kwam, dat
alle teams elkaar gedurende deze dag tegen
zouden komen. De wedstrĳden verliepen in
een prettige sfeer. Natuurlĳk wilde iedereen
zoveel mogelĳk punten behalen voor zĳn
team. In dit geval, 2 punten per gewonnen
Doublet en 3 punten per gewonnen Triplet. De
punten werden aan de wedstrĳdtafel
verzameld door Martha Rigters, die de
wedstrĳdleiding had.

Team Van den Brand
Team Dol
Team Van Vloten

18 punten
16 punten
15 punten

Op de foto van de prĳswinnaars ontbreekt
Puck Treur. Hĳ wilde graag ’s middags thuis
zĳn om naar de formule 1 met Max Verstappen te kĳken.
Ik denk dat alle deelnemende boulers weer
genoten hebben van dit gezellige clubtoernooi.
Marĳ van Vloten

en Brand
am Van d
Eerste, te

Tweede, te
am Dol
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Derde, team Van Vloten

Dai Fiev 23 mei:
St. Niklaesgoa – Hylpen 54 Km.

Alvestêdetocht

Ontbĳt in de tropische eetzaal. We moesten onze bordjes, brood en
beleg halen in de paardenstallen waar vroeger de haver stond (trappen
dat konden we wel maar dan zĳn we toch nog geen paarden). Het
viel allemaal wel mee, fijn ontbeten,
nog een foto en daarna op onze fietsen
richting Sloten. Vertrek 9.50 uur vanaf
de “Oorsprong” in St. Nicolaasga.
Na 8 K.M. fietsen waren we weer in
St. Nicolaasga. Een omweg?
Nee hoor! Wĳ afgebeulde, optimaal
getrainde renners, beschouwen dit
gewoon als een warming-up.
Al heel snel waren we in Sloten en
gingen koffie drinken in “De Zeven
Wouden”. Thea had chocolademelk of thee besteld, maar had
haar bestelling al gauw geannuleerd want ze zag, dat er bĳ
de koffie een lekker likeurtje
zat. Nog even wat rondgelopen
in dit leuke stadje en daarna
weer op de pedalen richting
Zwarte lĳn, de route van de dag Stavoren. Het eerste stuk gaat
prima. We reden in de bossen dus bĳna geen wind. Maar
toen, we roken het water van de Zuiderzee al. De dĳk, juist!
En weer die wind pal gericht op onze smoelen.
Samen ontbĳten en dan naar Hindeloopen.
“Och eigenlĳk stelt het niet veel voor” zei
Herman. “’t is maar een heel klein
ding”.

Daar gaat hĳ weer verstand op nul en stampen. Recht voor ons stond een koe midden op
het fietspad, nam niet eens de moeite om een
stapje opzĳ te doen. En een andere koe stond
mĳ stom aan
te gapen.
Nou weet ik
waarom een
koe zo kĳkt,
die hebben
natuurlĳk al
meer van die
stampende
gekken
gezien en
snappen nog
steeds niet
waarom ze
Kĳken naar stampende gekken
dat doen.
Voor ons dook een helling op en niet zo’n
kleintje ook. Bovendien leek het of die
windkraan steeds verder werd open gezet.
Daar aangekomen en enkele meters geklommen te hebben schakelde ik alle tanden terug.
Mĳn gedachten gingen uit naar vroeger toen ik
in dienst was. Als je daar moest marcheren
hoorde je continu links, rechts, links, rechts.
De woorden in mĳn gedachten waren stamp
door, stamp door, net zo lang totdat ik boven
was. Aan al die rooie wangen te zien zal ik wel
niet de enige zĳn geweest die woorden van
gelĳke strekking gebruikt had. Even uitrusten
en weer verder over de dĳk.

Maar we hebben het in ieder
geval gezien en bovendien
staat er vrouwTJE! Nog even
een hapje en drankje in “De
Vrouwe van Stavoren” en
dan weer op het zadel voor de
laatste etappe naar Hindeloopen. De zon schĳnt
heerlĳk! We waaiden
gewoon naar Hindeloopen,
een soort cooling down,
onbezweet bĳna uitgerust maar wel allemaal
wat spierpĳn, van de
laatste klim, komen we De Vrouwe van Stavoren
zeer voldaan en apetrots weer terug bĳ ons
startpunt. We hebben gezwoegd, gezweet en
gesnotterd. We hadden zon, regen en wind.
Afgezien, gelachen, gekat en gezongen. Maar
we hebben allemaal de Elfstedentocht volbracht.
Proficiat allemaal.
Ook Jan en Lydia bedankt voor het sjouwen
met onze koffers, de begeleiding, het regelen,
het medeleven en opbeuren van ons mentaal
welzĳn. Jullie reden ook de Elfstedentocht.
Nogmaals bedankt!
Mart v.d. Akker

Eindelĳk komt Stavoren in zicht en even later
staan we voor het vrouwtje van Stavoren.
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IT GIET OAN
18 mei 2003

Alvestêdetocht

23 mei 2003

Dĳe ien

dag 1

Hylpen - Frentsjer
Sliepe mei - slapen bĳ

Hindeloopen - Franeker
De Doelen, Franeker

65 kilometer

Dĳe twa

dag 2

Frentsjer - Dokkum
Sliepe mei - slapen bĳ

Franeker - Dokkum
De Posthoorn, Dokkum

66 kilometer

Dĳe trĳe

dag 3

Dokkum - Boalsert
Sliepe mei - slapen bĳ

Dokkum - Bolsward
De Groeneweide, Bolsward

73 kilometer

Dĳe
fjouwer

dag 4

Boalsert - St. Nicolaesgoa Bolsward - St. Nicolaasga
De Oorsprong, St. Nicolaasga
Sliepe mei - slapen bĳ

40 kilometer

Dĳe fiif

dag 5

St. Nicolaesgoa - Hylpen
Einpunt

54 kilometer

St. Nicolaasga - Hindeloopen
Eindpunt

Totaal 298 kilometer gefietst.

Nog wat “nuttige” tips

De coureurs

Totaal afgelegde kilometers 300 km
Gezamelĳk x8
2400 km

Bettie en Herman Honig
Mary en Cor van Vloten
Thea en Bert van Os
Adrie Spronk
Mart v.d. Akker

Trappers rond gedraaid
bĳ gemiddelde versnelling
Gezamelĳk x8

55.555 keer pp.

Lekke banden
Valpartĳen
Gemiddelde snelheid
Op zadel gezeten

0
0
15 km/uur
20 uur

Aantal blaren
Aantal pilsjes

2 minimaal
niet te tellen

444.444 keer

De Bezemwagen
Jan en Lydia Sĳbrands

Slotwoord
We hebben het gehele jaar verslag gedaan van DE FIETS ELFSTEDENTOCHT in het jaar 2003.
We hebben genoten van het verslag van Mart v.d. Akker en zeker voor de mensen die deze tocht
hebben volbracht was het een feest van herkenning.
Wĳ hopen dat wĳ als redactie u ook hebben vermaakt en dat u, Friesland, een ietsje beter heeft
leren kennen.
Ik heb getracht u een beetje wegwĳs te maken in de Friese taal en besluit
met een welgemeend

Oant sjen
(Tot ziens)
Namens de redactie
Herman Honig
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EINDE

E
D
E
M
MEDEWERKERSMIDDAG

Door corona was er in 2020 geen medewerkersmiddag maar gelukkig dit jaar weer wel.
Op zondagmiddag 3 oktober werden de zich hiervoor aangemelde vrĳwilligers verwelkomd
door het bestuur.
Middels het invullen van een strookje mochten de deelnemers een aantal weken van
tevoren aangeven of ze die middag wilden boulen, jokeren of rikken. Het overgrote deel koos
voor boulen. Aan een paar tafels werd gekaart. Of dit jokeren of rikken was, heb ik niet
meegekregen maar het was in elk geval erg gezellig. Voor elke tak van sport waren er prĳzen
ter beschikking gesteld. Ook ik viel in de prĳzen.
De middag eindigde met een chinees buffet, afkomstig van onze adverteerder Paradĳs.
Ik kreeg de indruk dat iedereen het uitstekend naar de zin had.
Hierbĳ bedank ik het bestuur voor deze bĳzonder gezellige middag (en ik neem aan, dat ik
dat uit aller naam mag doen).
Bĳgaand een aantal sfeerbeelden van deze middag.

R
E
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R
E
K
Hans Stil

G
A
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Plop 7

Plop

Plop

2

Plop 1

Plop

Plop 6

Plop
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Plop 8
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Kerstwensen 2021
iet
s zijn we n
Nog steed ervelende
van dat v aar toch was
virus af. Mel meer
er weer vean een jaar
mogelijk d elaas op dit
geleden. H eer even niet.
moment w
wij,
lles hopen
Ondanks a tieve
dat de posingen in het
ontwikkeliar weer door
nieuwe ja an.
blijven ga
n eenieder
Wij wense agen toe en
fijne feestdveel
voor 2022 .
gezondheid
Stil
e en Hans
Bernadett

Ik speel door
lichamelijke onge
lang niet meer m
makken al
Desondanks wil ee.
onbekenden) eenik alle bekenden (en
hopelijk Covid19 fijne, warme Kerst en een,
-vrij, 2022 toew
ensen.

Wim de Winter

der
Ik wens eenie nlijke
o
so
zover hun per dit toelaten,
en
omstandighed tdagen en een
es
fe
e
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fi
hele
nd
bovenal gezo
gelukkig en e proberen om
w
2022. Laten ar te houden.
ka
oog voor el
r van Vloten
Marij en Co

Wij wensen iedereen een mooie Kerst
en een goede jaarwisseling.
En een sportief en
vooral een GEZOND 2022.
Bettie en Herman

MEDEDELINGEN
NIEUWJAARSRECEPTIE
OP ZONDAG
2 JANUARI 2022
AANVANG

13.30 UUR

Het bestuur

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
OP WOENSDAG
23 FEBRUARI 2022
AANVANG

20.00 UUR
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Het bestuur

Wist u dat...
…we dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar, ons
clubhuis weer in kerstsfeer mogen brengen?
…er weer een clubje enthousiaste dames en
heren hier graag een bĳdrage aan willen
leveren?
…er dus ook weer een lege (kerst)boom in de
kantine zal komen te staan?
…het fijn zou zĳn als deze boom ook dit jaar
,,gevuld” gaat worden met kerstwensen?
…onze leden zelf hun kaarten een plaatsje in de
boom kunnen geven?
…wĳ van het Plopjournaal hopen iedereen
volgend jaar weer in goede gezondheid aan te
treffen?
…wellicht de Nieuwjaarsreceptie hiervoor een
goede gelegenheid is?
…de mogelĳkheid bestaat, dat bĳ het ter perse
gaan van dit Plopjournaal de hierboven
genoemde “Wist u datjes” achterhaald zĳn?
Marĳ van Vloten

CENTRUM VOOR
MONDZORG
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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Bij beste 20 van Nederland
Japans – Oosters
en Buffetrestaurant

P ARADIJS
Voor Oosters eten op niveau

Al meer dan 35 jaar een begrip in Uden
In buffetrestaurant Paradijs Uden serveren
wij elke dag vanaf 17.00 uur een

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 ziektekostenverzekeraar.

Culinair Buffet Oriëntal

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

365 dagen per jaar tot uw beschikking

Bel gerust voor een afspraak of advies.

Voor alle leden van Plop geldt nog een
extra korting van 25% bij aankoop van
e e n nie uwe br il m e t gla z e n

Prior van Milstraat 18 5402 GH Uden
T (0413) 26 66 06

E info@paradijsuden.nl

w w w .paradijsuden.nl

o og
Optiek

Praktĳk voor
fysio- en manuele therapie
Rooijsestraat 2
5401 AT Uden
Tel: 0413-251561
www.fysiotenwolde.nl
E-mail: info@fysiotenwolde.nl
Aryan ten Wolde

(arbeids) fysiotherapie
Fysiotaping

Monique Muijs

manuele therapie
bekkenbodemfysiotherapie
fysiotherapie
fysiotaping

optometrie

gemak

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, maculadegeneratie en oogafwijkingen t.g.v. diabetes
mellitus.
Bemiddeling bij doorverwijzing.

Overigens
Romeinse Senator CATO

De oude Romeinse senator Cato heeft zich onsterfelĳk gemaakt
met de zin: “Ceterum censeo Cartaginem esse delendam.”
Hĳ besloot namelĳk elk optreden in de senaat met de zin: “Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden.”
Dat was recht voor z’n raap. Carthago, een machtige stad in Noord
Afrika, was de tegenstrever, de vĳand van Rome. Het is uiteindelĳk
voor het Carthago van Hannibal niet goed afgelopen, maar dat is een
ander verhaal.
Onder de titel “Overigens” heeft Jan Muller ruim 60 keer een
bĳdrage geleverd aan ons clubblad. Hĳ heeft daarin, uitstekend geformuleerd, zich over een grote verscheidenheid van onderwerpen
soms op een Cato-achtige wĳze uitgesproken. Nu is dat voor iemand
met een universitaire opleiding Nederlandse taal en literatuur misschien niet zo’n probleem, maar je moet het toch maar iedere keer
weer doen. Aan die bĳdrage is voorlopig een eind gekomen, omdat
Jan wat tot vermoeidheid leidende lichamelĳke problemen heeft.
Dat is jammer, maar laten we hopen dat het van tĳdelĳke aard is.

Plopjournaal
P
L
O
P
J
O
U
R
N
A
A
L

Lid NJBB
Nederlandse Jeu de Boules Bond

Adres: Sportlaan 3 - 5404 NM Uden - Tel. 0413-252509
Het Plopjournaal verschĳnt 4x per jaar

Website JBC PLOP

Het clubblad is een belangrĳke schakel tussen de leden van onze
club voor allerlei technische informatie, voor wedstrĳdverslagen en
van foto’s van gebeurtenissen en feesten, die op die manier in ons
geheugen gebrand worden en bewaard blĳven. Voor de redactie is en
blĳft het verkrĳgen van voldoende interessante kopĳ een blĳvende
zorg. En de productie van die kopĳ moet zo mogelĳk niet vrĳwel
steeds op dezelfde schouders blĳven rusten. Geen grotere voldoening voor een redactie dan een ruime keuze te hebben uit beschikbare bĳdragen. Hetzelfde geldt overigens voor bĳdragen aan de
website, die beheerd wordt door John Kuĳpers. Hoe meer vrolĳke en
deugdelĳke informatie en verhalen, hoe beter.
Veel van onze leden, gezeten aan de ronde kantinetafels, vertellen
in de pauze van het spel en bĳ de gezellige nazit verhalen in overvloed. Sommigen zĳn ras vertellers, anderen grage luisteraars. Het
is dan jammer dat die mooie conversaties tot een te beperkt gehoor
uitstralen. Denk eens aan familiebĳeenkomsten waar vaak dezelfde
verhalen de ronde blĳven doen en dezelfde foto’s blĳven circuleren
en toch is het iedere keer weer genieten. Verhalen vertellen schept
een band en moet in stand gehouden worden.
Ik wil daarom op deze plaats iedereen nog eens aansporen om zo
enigszins mogelĳk dat soort bĳdragen te leveren. En dan niet met
het argument aankomen: maar dat kan ik niet en het schrĳven gaat
me niet goed af. Dat is te gemakkelĳk. Inderdaad, een verhaal
schrĳven gaat niet iedereen even gemakkelĳk af, maar een goed
verhaal vertellen en dat voor mĳn part door een ander laten optekenen, hoeft geen probleem te zĳn. Ik zal de met de redactie overleggen hoe we dit opnieuw leven kunnen inblazen.
Door de problemen rondom Corona hebben we al genoeg problemen. Het is dus de moeite waard om de kanalen, die we hebben om
met elkaar in contact te blĳven, optimaal te benutten. Ik weet maar
al te goed dat het nodig is om dit soort initiatieven steeds opnieuw
aan te kaarten, maar dat wil niet zeggen dat we de pĳp aan maarten
moeten geven.
Dus: neem initiatief, laat van je horen en van of over je lezen.
Iedereen zit erop te wachten en we doen er met z’n allen de redactie
en de sitebeheerder een groot plezier mee.

Jan Muller

Jan, dank voor je bĳdragen tot nu toe. We hopen dat je spoedig
weer in staat zult zĳn ons met je: “Overigens” bĳ de les te kunnen
houden. Je “Verder erger ik me dit keer nergens meer aan” is natuurlĳk uitermate betrekkelĳk. Dat komt vanzelf weer als je goed
uitgerust weer de pen ter hand kunt nemen.
Hans van de Wĳdeven.
19

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

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

De Bruin Verzekeringen
Velmolenweg 87 – 5401 HL Uden

Autobedrĳf Oostendorp Uden
Oude Udenseweg 25 – 5405 PD Uden

Colora de Verfwinkel
Liessentstraat 2d – 5405 AG Uden

Rabobank Uden Veghel
Promenade 75 – 5401 GM Uden

Brasserie de Conversatie
Marktstraat 25 – 5401 GE Uden

Rokado Tabaksspeciaalzaak
Mondriaanplein 26 – 5401 HX Uden

Coppens Warenhuis
Lagenheuvelstraat 11 – 5408 RJ Volkel

Solar2Enjoy
Lage Landstraat 5a – 5462 GJ Veghel
Tankstation Shell Schimmel Uden
Kornetstraat 62 – 5402 CP Uden

CSP Hygiëne Oplossingen
Scheltseweg 4f – 5374 EB Schaĳk
E.B.S. Beveiliging
De Streepen 14 – 5473 PE Heeswĳk Dinther

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

Autobedrĳf Van der Heĳden
Liessentstraat 2a – 5405 AG Uden

Udo Dakbedekkingen Uden
Neutronenlaan 5 – 5405 NG Uden

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

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

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

Autobedrĳf Henk Verhoeven
Groenendaal 4 – 5405 AT Uden

Grill Jambon
Lieve Vrouwenplein 13 – 5401 AS Uden

Autobedrĳf Verstegen Uden
Loopkantstraat 12 – 5405 NB Uden

KEURSLAGERĲ Peter van Kraaĳ
Reinoldstraat 40 – 5402 VC Uden

Party Catering T. Verstraten
Sint Agathaplein 6 – 5427 AB Boekel

Jumbo de Laak
Drossaard 14-18 – 5403 ET Uden

KWINTETTENTOERNOOI
VOOR PLOPLEDEN
OP ZONDAG
16 JANUARI 2022
AANVANG

10.00 UUR

Het bestuur
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Speculaastoernooi 28 november 2021
Het mocht!
Het was aanvankelĳk nog onduidelĳk of
het speculaastoernooi door kon gaan,
maar na de persconferentie van vrĳdag
26 november was het duidelĳk dat er, zĳ
het met de nodige voorzorgsmaatregelen,
gespeeld kon worden. Dus zondagmiddag
om 13.00 uur kon Martha 28 spelers welkom heten.

1 Jan de Wild

2 Theo van der Velden
Zo moet je nu speculaas eten

kon er voldoende afstand gehouden worden, alhoewel dit in het vuur van het spel
wel eens vergeten werd. Meestal werd dit
door de medespelers gecorrigeerd.

Wedstrĳdleiding coronaproof

Er waren wel de nodige beperkingen:
mondkapje op als er door de kantine gelopen werd en er werd op tĳd gespeeld.
Voor elke partĳ werd 45 minuten uitgetrokken zodat om 17.00 uur afgesloten
kon worden.

3 Antoine Fabrie

Rond 16.00 uur waren de partĳen gespeeld en kon Martha de punten gaan tellen. Ondertussen deelde de
mondkapjespiet, in de persoon van Jan
de Wild, chocoladeletters uit.
Nadat de punten waren geteld, was de
uitslag als volgt:
gewonnen punten
partĳen
1. Jan de Wild
3
29
2. Theo van der Velden
3
20
3. Antoine Fabrie
3
17
4. Jeanne van Stokkom
3
15
5. Tonny Verhoeven
2
15
6. Greet Bernards
2
14
7. Coby Dol
2
12
8. Liesbeth van Dĳk
2
12
9. Mari van den Hoogen
2
11
10. Henk Verhoeven
2
10

4 Jeanne van Stokkom

Speler

De winnaars mochten om beurten kiezen
uit de cadeautjes.

De voorzitter was er nog even om te
benadrukken dat de regels, zoals “1,5
meter afstand houden” en “mondkapje
op” in acht genomen moesten worden.
Net als Martha wenste hĳ de aanwezigen
veel plezier.

5 Tonny Verhoeven

6 Greet Bernards

7 Coby Dol

Daarna werd het toernooi gestart. Omdat
er niet zo veel spelers aanwezig waren
8 Liesbeth van Dĳk
Inhoud van een prĳs

Het was een geslaagde en gezellige middag dank zĳ de voortreffelĳke organisatie
van Martha Rigters en Jan de Wild alsmede de bardienst in de personen van Harry
9 Mari van den Hoogen
Sprengers en Antoine Fabrie. Heel veel
dank.
Alles overziend blĳkt maar weer dat niet
de kwantiteit, maar de kwaliteit bepalend
is.
Thea Rovers
De nieuwe norm
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10 Henk Verhoeven

JAARKALENDER WEDSTRĲDEN en TOERNOOIEN PLOP 2021-2022
Datum
27 dec
30 dec
13 jan
16 jan
27 jan
10 feb
24 feb
8 mrt
10 mrt
10 mrt

Aanvang PLOP
Regio
10.30 uur Kersttoernooi
11.00 uur Oudjaarstoernooi
11.00 uur 50+ toernooi wintercyclus Uden
10.00 uur Kwintettentoernooi Plopleden
11.00 uur 50+ toernooi wintercyclus Oisterwĳk
11.00 uur 50+ toernooi wintercyclus Haaren
11.00 uur 50+ toernooi wintercyclus Helmond
19.30
uur Clubkampioenschap tête-à-tête voorronden
06 - 45298715
11.00 uur 50+ toernooi wintercyclus Tilburg
19.30 uur Clubkampioenschap tête-à-tête finales

ma
don
don
zo
don
don
don
di
don
do

NJBB

OPENINGSTĲDEN en BARBEZETTING
Ook voor toernooien, wedstrĳden, vergaderingen etc.
CLUBHUIS OPEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zondag

Bar
open
13.00
19.00
13.00
19.00
13.00

Bar
dicht
16.30
23.00
16.30
23.00
17.30

Coördinatie

Telefoon

Jos van Schĳndel
Tonny Verhoeven
Maria Vermeer
Tonny Verhoeven
Tonny Verhoeven

06 - 14046483
06 - 45298715
0413 - 260933
06 - 45298715
06 - 45298715

LEDENMUTATIES
NIEUWE LEDEN

OPGEZEGD

Paul van den Elzen
Sarona van den Elzen
OVERLEDEN

Sjef van de Geer

VERHUISD

11-9-2021

Toon Verkuĳlen
Annie van den Berg

LEDENAANTALLEN VERENIGING OP 1 DECEMBER 2021

Leeftĳd
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 100
Totaal

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Man:
NPC
0
0
1
1
0
8
18
7
0
36

CLUB
0
0
2
1
1
7
18
18
5
52

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22

Vrouw:
NPC
CLUB
0
0
0
0
0
3
0
0
1
3
3
4
16
17
5
18
0
2
25
48
Ondersteunende leden1

Totaal
0
0
6
2
5
23
69
48
7
160
16
176

DE IDEEENFABRIEK – TEL. 06-15 86 08 05

Groenendal 4 5405 AT Uden tel.(0413)269647 fax (0413)250158

APK - REPARATIE - ONDERHOUD

Toen ik de doos uitpakte
met mijn drukwerkerin
was dat wel een wow-moment
dat heel goed voelde

Ik bestel al mijn drukwerk
bij deze webshop
omdat de prĳzen goed zĳn
en ze altĳd voor me klaar staan

Mijn drukwerk
makkelijk besteld
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 eens op 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

