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AMPIEREN 

óók  dit clubblad is 
vervaardigd door 

COPYBOSSH 

Herenwal 28 
8441 BA Heerenveen 
Telefoon (0513) 62 70 90 
Fax 	(0513) 62 73 63  
e-mail  info@copy-boss.n1 
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Sponsorgroep  D.W.P. 
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 Co-sponsor 

BlDensineers a,/ 

It Wite Pealtsje  

clubblad 
voetbalvereniging D.W.P. 
uitgave maart 2009 

Hoofdsponsor 



R. Boonstra Administraties 
Particulier 	  Ondernemer 

D Aangiften inkomstenbelasting bij u thuis 	> Volledige bedrijfsadministraties 
> Belastingadvies op maat 	 > Belastingadvies op maat 

Bel voor een afspraak: (0513) 650666 of b.g.g. (0513) 610160 
Kantooradres: Burg. Falkenaweg 19 8442 KX Heerenveen  
e-mail:  infoboonstrar@kpnp1anetn1  fax : 0842255820 

Aangiftes  —  Bedrijfsadministraties  —  Verenigingen  —  Alimentatieberekening 

Veehandelsbedrijf 
Joh. Kuipers 
Rotsterhaule 
Tel. 0513 - 55.12.52 Fax 0513 - 55.28.24 
Mobiel 06 - 22 92 39 45 

Verkoop nieuwe en gebruikte motoren, 
onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25  kw).  

Financiering mogelijk 

De enige winkel die stopt voor uw deur met alle dagelijkse boodschappen, brood, 
ente- en fruit, zuivelprodukten en gebak van bakker Breirner Ons eigen merkt Spar 

uitstekende kwaliteit tegen lage prijs. Ook belangstelling voor deze unieke service? Bel.. 

VERSMARKT Jelle de Jong 
Rotsterhaule, tel. 0513 - 55 17 07 

STREEK 180 - ROTSTERHAULE - TEL. 0513 -551310 

met 6 vestigingen altijd bij u in de buurt 

Heerenveen 
Kattebos 162 (0513) 62 21 00 
Internet www.siton-suzenaannl 

010Ribsui  
stb' 	S 

IESVANA 
Sycitakke 1 Flotlum 

-,.Tel. 0513-631429  

Sponsorgroep D.W.P. 
Hoofdsponsor  Co-sponsor  

911 ,  ,,,,,.,_ Terns D  engineers  B., 

Luchtinlaat k r,„;,_  
- 1 	_,. _A  

JD Engineers  B.V. 
It  Hiem 6 

NL - 8502  CJ  Joure 
Nederland 

Tel. +31 0513 — 411. 271 

www.jdengineers.n1 
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Voor al uw gevel werkzaamheden 
Voegbedrijf 

SlOOthaak 
Tel. 0513-551800 
Fax 0513-551200 

A.  

Technisch 	 J. Keizer 
Klussenbedrijf 	Binnendijk 47 
J. Keizer 	8461 LG Rottum 

0513 -6239 10 

timmerwerk - schilderen - elektro - gas 
water - zink - sanitair 

specialiteit: badkamer-renovatie 

ALLES IN EEN HAND 

Een se.ipermaukt met een 
EteCzebrer.e.. a.ssardment 

krececrani2erstuaren en r.-.EfEe 
UE-SaLGGE`Cf. uerfs.arEd.7e[Enzerm. 

Het juiste adres voor: 

*. VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

o BROOD VAN DE WARME BAKKER 

* SNUVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

O AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

* DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

«. DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

Super in de buurt! 

Attent van Zwol - Streek 131 Rotsterhaule 
Tel. 0513 551494- Fax. 0513 552011 

40. 	4 

li(e#//t/14,1C/0 
schoonheids- I  kapsalon 

Ouwsterhaule 
tel. (0513) 552188 

Ontdek de weg naar uw 
eigen Leen van Bavel Vakman 	RADIO TV WASMACHINE 

J. Veldstraweg 37 Ouws-terhaule 0513-551069  

Van de redactietaf el. 

Als u dit nummer van ons clubblad onder ogen krijgt is de competitie al weer van 
start gegaan. 
Vergeleken met afgelopen seizoen is er wel een en ander veranderd! Onder 
andere het clubblad zelf is in andere handen waaronder die van Aly Krist, Gjalt 
Jager,Jan Venema en Tjibbe en Anja Bos. 
Het is voor allen iets geheel nieuws en er zal in het clubblad ook wel een en ander 
veranderd zijn. Maar we doen allen ons best om het zo goed en overzichtelijk 
mogelijk te houden. Mocht u er iets in missen wees dan zo vrij om het ons te 
melden! 
We zullen Jan Knijpstra dan ook vast wel om raad en daad vragen want die heeft 
er verstand van zullen we maar zeggen! We wensen een ieder sportieve maanden 
toe en maak er mooie verslagen van met foto's! Jullie kunnen die dan weer terug 
vinden in het clubblad.' 
We hopen dit seizoen nog één club krantje samen te stellen. 
Echter zonder kopie kan dit niet. We vragen jullie dan ook vriendelijk één en 
ander uiterlijk 10 mei as aan te leveren. 
Bij voorkeur in een word documentje via de mail naar: bentria@hetnetril  
be redactie wenst u veel leesplezier. 

Met vriendelijke sportgroeten de clubbladredactie!! 



Anne Knol 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Jan Knijpstra 
kingfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 

Auke Jan Snijder 
Streek 96, 8464 NG Sintjohannesga 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

55.20.78 
06-51.75.04.99 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.14.46 

06-48.70.08.21 
55.17.64 

06-15.49.68.99 
55.10.84 

06-51.20.93.34 

55.17.18 

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2008-2009 

maart 2009 

Sportpark -De Grie- 
be Grie 30, 8464 PB Sintjohannesga 

vvdwo20@olanet.nl  
www.vvdwo.n1  
BB-BC-25V 

• Mandel Harincsma  
Mangal stelt zicht beschikbaar te helpen met de website 
van DWP. Ontwikkeling zie Jan Knijpstra 

• Hotze Adema  
Hotze vraagt nog of geblesseerde dames tussendoor nog 
bij Hendrika terecht kunnen. Zaterdags is Hendrika 
aanwezig bij het le  elftal en gaat dit wat moeilijk maar 
waarschijn is het een oplossing om Hendrik hier van 
tevoren over te benaderen en een oplossing hiervoor te 
zoeken. 

 

Accommodatie 
Sportcomplex 

Algemeen  
e-mail  
website 
verenigingscode 

55.17.88 
55.17.85 

Binnenkort heeft Hotze nog een gezellige avond georganiseerd voor de "''oud" 
elftal spelers — hij zal de problematiek nog eens naar voren brengen. 

• Jan Kniipstra  
Jan neemt al vele taken (ledenadministratie, clubblad, programmaboekje, website  
etc.)  van D.W.P. op zich met het aannemen van het secretariaat wordt het er nog 
drukker om wat natuurlijk niet is vol te houden. 
Hij zal binnenkort alles eens op een rijtje zetten, het mooiste is dat er een aparte 
redactie komt van  It  Wite Pealtsje, los van het bestuur. Maar hiervoor zijn moeilijk 
tot geen leden voor te vinden. De frequentie zal dan terug lopen naar tweemaal 
per jaar. 

Website, Melis is momenteel bezig om de website van D.W.P. om te bouwen. De 
bedoeling is dat er een actieve site komt waar iedereen actuele informatie kan 
vinden. Mangal, Jochem en Jolt hebben zich aangemeld om hiermee te helpen. 
Het is eerst nog even  an  Melis om de nodige aanpassingen te doen. Maar 
binnenkort gaan we hopelijk van start. 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Jeugdcodrdinator 

Jeugdsecretaris 

Kiedingbeurs jeugd 

Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Arjen Veenstra 
Lichte 7, 8464  PE  Sintjohannesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.15 15. 
06-22.79.1 	4 

55.12.55 

55.12.55 

13.Sluiting 
Voorzitter Anne Knol bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en 
aanwezigheid. Hij verteld dat we positiever met elkaar om moeten 
gaan, anderen in hun waarde laten en rekening met elkaar moeten 
houden. Waarom altijd zo negatief, kijkende naar al het verdriet 
wanneer er weer iemand in de directe omgeving is ontvallen. 
Probeer elkaar te ondersteren, we moeten met elkaar de 
vereniging draaiende houden. 

Anne sluit de vergadering om 22.14 uur en biedt de aanwezigen nog 
enkele consumpties van de vereniging aan. 

Jan Knijpstra, secretaris D.W.P. 
Sintjohannesga, 19 september 2008 

Contactpersoor.!  barvrijwilligers  
Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Notulen Jaarvergadering v.v. D.W.P. - vrijdag 19 september 2008 

06-30.73.13.08 



Elftal van spelers onder de23 jaar wordt nog besproken, de voor en tegens 
worden doorgenomen. 

Consul  
Atze Pieter van Stralen 	 55.12.76 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie 	Jan Knijpstra 	 55.20.07 

Wat betreft de Sponsorgroep van DWP, hier moet meer bekendheid aan worden 
gemaakt. Bestuur neemt dit mee als actiepunt. Hotze 
zegt nog dat hij een reclamezuil heeft. 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	06-51.58.10.57  

Redactie clubblad 
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• Wiepie Krist 
Evenals Sietze ergert Wiepie zich ook aan het 
onderhoud van de accommodatie. Net  als de boswal 
van Sietze, maar ook de sigarettenpeuken die her en 
der worden weggegooid. De gemeente heeft zand op 
de velden gestrooid maar volgens de aanwezigen nog 
meer op de oprit want daar ligt nog al wat. We komen 
nu weer bij de discussie van vrijwilligers. Vaak worden 
bestuursleden er op aan gekeken wanneer er 
bepaalde zaken moeten worden gedaan, zij springen 
dan ook vaak in op deze zaken maar het houdt 
natuurlijk wel een keer op. Ook actiecomité heeft de 

 laatste tijd veel aan onderhoud gedaan. Gesproken 
wordt over het oprichten van een vrijwilligersgroep. Bestuur neemt dit mee. 

Jan Knijpstra vult nog aan dat hij zich de laatste maanden van het seizoen en 
tijdens de zomerstop enorm heeft geërgerd, niemand gaf meer thuis en zodra het 
seizoen was afgelopen moesten er nog vele zaken worden gedaan. Hij heeft hier 
een Jaarschema van geraakt omdat bepaalde zaken ieder jaar terug komen. 
Toch zijn er wel bepaalde zaken ondernomen deze zomer. Zo werd de bestrating 
wel vernieuwd naast kleedboxen. 

Anne Knol zegt dat er ook wel een initiatief vanuit de leden zelf kan komen, het 
hoeft niet altijd het bestuur te zijn die een aanzet moet geven. Wanneer eigen 
initiatief wordt genomen zal dit zeer zeker door het bestuur worden ondersteunt. 
Hotze neemt een voorbeeld van verven van de bankjes. 

• Jan Venema  
Invoeren van een klussendag. 

• Luc Pen  
Al zijn vragen zijn inmiddels beantwoord. Vraagt wel actie voor het douchen. 

• Svend Dekker 
Svend vraagt om de mogelijkheid voetbaltassen aan te schaffen van D.W.P. 
Jitske momenteel afwezig in verband met vakantie heeft hierover contact met 
Glas Sport Joure. Glas Sport heeft een nieuwe bedrukkingmachine waarmee 
nieuwe DWP-tassen kunnen worden gemaakt. Contact opnemen met Jitske. 

Notulen Jaarvergadering v.v. D.W.P. - vrijdag 19 september 2008 

Anja Bos - van Hes 
MJ Ho_geboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
bentria(hetnet.n1  

55.10.84 
06-51.20.93.34 

Kantinebeheer 
Mariejette  Bij  ker - de Heij 
Skaalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 	06-30.73.13.08  

Actiecomité 
Secretaris 	 Wiepie Krist 	 55.19.54 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Peclameborden 

Balsponsoring 

Advertenties clubblad 

Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

06-48.70.08.21 
55.19.54 

55.19.89 

55.19.54  

Contributie 
be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden geind, daarnaast is 
voor de gehele jeugd een kledingtoelage verplicht. In de contributie is de afdracht aan de KNVB 
reeds verdisconteerd. Voor verdere informatie: Gerrit Aalbers, penningmeester 

18 jaar e.o. 	€ 32,50 per kwartaal 
	

€ 130,00 per jaar 
18 jaar e.o. 	€ 32,50 per kwartaal 

	
f. 130,00 per jaar 

16 - 18 jaar 
	f. 23,00 per kwartaal 

	-€ 92,00 per jaar 
6 - 14 jaar 
	€ 18,00 per kwartaal 

	
f. 72,00 per jaar 

	

f. 2,50 per kwartaal 
	

f. 10,00 per jaar 
€ 10,00 per jaar 

45,00 per jaar 

bankrek.nr. 33.07.07.590 - (contributie e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - (reclameborden, balsponsors e.d.) 
bankrek.nr. 33.07.05.695 - (advertentie clubblad) 

Senioren 
")ames senioren 
A junioren / meisjes A jun. 
B junioren t/m F pupillen 
Kledingtoelage jeugd 
Donateurs 
Club van 100 

Bankrelaties 
v.v. D.W.P: 
Actiecomité  
It  Wite Pealtsje 



Verzorging 
Dinsdag / donderdag 	Hendrika Noppert 	 41.29.08 

Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Informatie nieuwe leden 
Senioren 	 Jan Kni jpstra 	 55.20.07 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 	 06-51.58.10.57 
Jeugd 	 Jitske Mulder-Vissia 	 55.12.55 

Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Reclameborden/advertenties Wiepie Krist 	 55.19.54 
clubblad 	 be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

BERICHT VOOR DE SPONSORS!! 

Er is weer een nieuwe start gemaakt met de clubkrant van  vv  dwp. 
Wij brengen voor de zomervakantie nog 2 edities uit. In deze krant zijn 
advertenties van sponsors geplaatst. Deze zullen hiervoor geen rekening 
ontvangen. We gaan er van uit, dat als wij voor 1 mei as. van genoemde sponsoren 
geen bericht ontvangen deze in het nieuwe seizoen 2009/2010 opnieuw sponsor 
van onze clubkrant zijn. 
Opzeggen kan voor 1 mei as. bij Jan Venema, tel. 551989 

• Rene  de Jong  
René vraagt of de douches kunnen worden verbeterd? Nu zijn er vaak veel 
douchekoppen af of verstopt. Bestuur neemt dit mee als actiepunt. 

• Henk van Hes  
Henk vraag of we de trainerslicentie nog gebruiken. Jan Knijpstra weet dit niet 
omdat Afina de afgelopen drie jaar de secretaris was. Zal dit nakijken. 

Henk vraagt of de ouders van de jeugdleden welkom zijn op de Jaarvergadering, 
nu zijn het alleen de seniorenleden die aanwezig zijn. In onze statuten staat dat 
alle leden toegang hebben tot de algemene vergadering. Leden tot 18 jaar 
brengen bij stemming één stem uit en leden ouder 
dan 18 jaar drie stemmen. leder lid kan iemand 
schriftelijk machtigen. Dit onderwerp zal nader 
door het bestuur worden onderzocht en 
teruggekoppeld aan de leden. 

• Sietze Drenth  
Een vast onderdeel van de vergadering, maar er 
trekken meer mensen  an  Sietze want net toen hij 
op het punt stond te beginnen werd er telefonisch 
al gevraagd waar hij bleef. Zijn enthousiasme en 
inzet voor D.W.P. kwam goed naar voren want hij 
bleef. 

Sietze is niet tevreden naar de stand van zaken betreffende het onderhoud door 
de gemeente van ons complex. De boswal is veel te dicht, geen bal is terug te 
vinden wanneer deze verdwijnt in de bosjes. Dit heeft tevens te maken met het 
hekkelen van de sloten, 'ook achter de boswal is bijna niet te komen. Daarnaast 
komt de waterhuishouding te sprake. Sietze vraagt dringend dat de gemeente 
begint met snoeien, schoonhouden  etc.  Bestuur neemt contact op met gemeente. 

Met de komst van meer meisjes geeft dit problemen met het douchen van de 
diverse teams. Probleem is bekend. 

Een discussie volgt over het terugtrekken van het 3e  elftal uit de competitie. 
Afvallers van het 2e  elftal moeten nu naar het zle  elftal. Er is door het bestuur een 
bewuste keuze gemaakt, hoewel toch veel spelers op papier kan het 3e  elftal 
zaterdags maar met veel pijn en moeite spelers opstellen. In totaal zijn er 6 a 7 
vaste zekerheden daarnaast moet dit worden aangevuld met spelers, die om wat 
voor redenen, maar om de zoveel tijd kunnen spelen. Voor de leiders veel werk 
en stress om achter iedereen aan de te gaan. Zodoende besloten het 3e  elftal uit 
de competitie te trekken, dat dit ten koste kan gaan van spelers is bekend. Er 
volgt een discussie maar nieuwe mogelijkheden komen hier niet uit voort. Hotze 
merkt nog op dat hij zijn best zal doen volgend jaar een nieuw team op de been te 
brengen. 

Notulen Jaarvergadering v.v. D.W.P. - vrijdag 19 september 2008 
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Van de voorzitter, 

Ook de ballen van de pupil van de week werden bekostigd door het actiecomité 
alsmede de attenties, fruitmanden  etc.  voor de jeugdleden bij blessures of ziekte. Al 
met al een overzichtelijke berekening waar iedereen het in kan vinden. 

8. Verslag kascommissie 
De kascommissie, dit seizoen bestond uit Anne van der Zee en René de Jong met 
als reserve Sippe Smeding. Anne en René hebben de administratie zowel van 
D.W.P. als van het actiecomité uitvoerig gecontroleerd en de nodige kritische vragen 
gesteld iets wat Gerrit Aalbers altijd erg waardeert. 
René brengt een kort verslag uit aan de vergadering en zegt dat alles is goedgekeurd 

wel geeft hij aan dat sommige posten moeilijk zijn terug te vinden 
en te vergelijken zijn met het vorig seizoen. Gerrit bevestigd dit en 
geeft aan dat hij streeft naar een nog duidelijker overzicht waar 4 
posten nog beter tot zijn recht komen. Het nadeel is dan wel dat 
vergelijking moeilijker is en er meer controle en uitleg nodig is. De 
vergadering verleent zodoende decharge aan de penningmeesters 
Gerrit Aalbers en Wiepie Krist. 

9. Benoeming kascommissie 
Als nieuwe kascommissie voor het komende seizoen werden benoemd: René de 
Jong, Sippe Smeding en Luc Pen als reserve. De vergadering gaat hiermee akkoord 
en Anne van der Zee wordt bedankt voor de verrichte controles. 

10. Bestuursverkiezing 
Periodiek aftredend is Afina Lageveen zij stelt zich niet herkiesbaar. Daarnaast zijn 
beide jeugdvoorzitters Jan Boender en Henry van Drogen al enkele maanden gestopt 
met het jeugdvoorzitterschap. Als voordracht van het bestuur worden Jan Knijpstra 
(secretaris) en Tjibbe Bos (jeugdvoorzitter) voorgedragen als nieuwe bestuursleden. 
Daar er verder geen tegenkandidaten zijn aangedragen worden beiden door de 
vergadering gekozen. Anne bedankt de drie afscheid nemende bestuursleden zij 
ontvangen allen een mooi boeket bloemen. 

11. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen c.q. opmerkingen aan de orde. 

e Ype  Bilker  
Ype zegt dat wanneer hij 's morgens vroeg met zijn vrachtauto het parkeerterrein 
verlaat vaak ziet dat de lichten nog branden in de kleedkamers. De laatste trainers 
wordt al vaak verteld dat ze controleren of de lampen allemaal uit zijn doch dit 
werkt niet helemaal. Kleine discussie volgt over een centrale schakelaar om alle 
boxen te bedienen. Bestuur zal dit nog eens nader bespreken. 

Notulen Jaarvergadering v.v. D.W.P. - vrijdag 19 september 2008 

Het is alweer enige tijd geleden dat er informatie is gekomen via dit clubblad 
welke jaren is verzorgt door Jan Kni jpstra. 
Al le zaken binnen DWP kunnen niet steeds door dezelfde mensen worden uitge-
voert en daarom is er enkele malen binnen de bestuursvergaderingen gesproken 
over het stoppen met of een andere simpeler opzet. 
Jullie zullen vast in dit clubblad de namen lezen van de mensen die dit clubblad in 
Nauwe samenwerking met Jan hebben verzorgt. 
Eerst wil ik Jan danken voor het vele werk wat hij meestal alleen op moest 
knappen om tot het clubblad te komen wat er altijd uitkwam. 
Ik hoop dat de nieuwe redactie evenveel moed en durf heeft in deze welke Jan 
wel altijd naar voren bracht en brengt. 
Vernieuwingen hebben verschillende fases en als bestuur van DWP zijn wij blij 
met deze nieuwe redactionele verandering(en) succes allemaal. 

Daarnaast zijn er op de DWP site ook dusdanige veranderingen plaats 
gevonden dat het er nu wel heel professioneel uit ziet door de samenwerking van 
verschillende mensen naast Melis en Jan. Ook hier veel succes gewenst. 
Het seizoen is slecht begonnen voor ons eerste elftal maar na de winterstop zijn 
er menig punten naar Sintjohannesga gebracht en tevens gehouden. 
Andere senioren elftallen zijn ook goed vertegenwoordigd en zelf bij het 
uitwerken van dit schrijven staan er enkele teams klaar om de kampioenswimpel 
naar Sint Jut te brengen over enkele weken. be groei bij de jeugd is soms 
overweldigend en weet men soms niet waar men alles moet plaatsen zonder er 
meteen een 7- of elftal bij te hoeven maken. 
Voor dit seizoen staan er dingen op de planning waar we vooral van jullie als leden 
de steun en hulp zullen moeten inroepen. Zo komt er een luifel op het terras om 
de rokers onder ons de kans te geven overdekt te kunnen roken zonder een 
ander daar mee te belasten. Daarnaast zijn we bezig om een opzet te maken tot 
vergroten van het complex en daar bij achter, waar de tijdelijke container staat, 
Twee boxen te creëren en opslag van materiaal. Jullie zien het er staat nog 
genoeg te gebeuren naast alle sportieve zaken. Ik wens een ieder veel 
gezondheid, geluk en wijsheid voor de komende tijd. 

Met een vriendelijke sport groet. 
Anne Knol 
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Van de Jeugdvoorzitter 

Na een moeizame start hebben we het nu goed op de rit bij jeugdteams van 
DWP. We hebben in de eerste helft van de competitie al een kampioens ploeg 
gehad en dat kostte de leider Mangal al zijn haren. Ook zijn sommige jongens al 
aardig man geworden en zijn de 7ta11en in elftallen veranderd. Bijna alle teams 
hebben 2 leiders met de nadruk op bijna. Ik kan mij nog herinneren toen ik nog in 
de junioren zat, we training kregen van de (I en b selectiespelers en trots dat je 
er op was om door hun getraind te worden, wat zou het toch mooi zijn dat de 
junioren van nu dat ook kunnen voelenl bus boys van de selectie.....Wat mij bij 
DWP opvalt is dat als er belangrijke dingen moeten komen  by  een AED apparaat 
voor jong en oud , 2 vergaderingen verder en het apparaat hangt in de hal en 20 
vrijwilligers klaar om het AED apparaat te kunnen bedienen, hopend dat we er 
geen gebruik van hoeven te maken. Als dit nu ook zo komt met een nieuw 
voetbalveld is nog maar afwachten maar dit hebben we op korte termijn toch 
nodig zodat alle teams rustig en meer ruimte hebben om te trainen. Jo  lie  Jager 
heeft het lang gekoesterde jeugdplan in werking gezet. Hier staan veel 
praktische en theoretische handvaten in voor trainers en  !eiders  om de neuzen 
de zelfde kant op te krijgen. Nu moet nog iedereen aanwezig zijn bij de 
presentaties hiervan. Het valt mij op dat er wel eens wat kopjes missen, het is 
toch wel belangrijk voor de jeugdopleiding dat we allemaal aanwezig zijn. 
Bij deze sluit ik af met een gouden tip: 

Liever een bal tegen het net van het doel dan een doel in het ballennet ! 

Van de jeugdvoorzitter Tjibbe Bos  

hadden voor de hoofdtrainer alsmede de invoering tijdens het vorig seizoen van de 
vrijwilligersvergoeding van bardienstmedewerkers. 
Omdat er vorig seizoen een chronisch tekort was aan deze medewerkers heeft het 
bestuur besloten om iedereen gelijk te stellen aan de vergoeding voor de 
medewerkers die op zaterdag bijspringen (€ 15,--) met als gevolg een enorme — niet 
verantwoorde — stijging van de vrijwilligerskosten. Inmiddels heeft deze groep 
vrijwilligers aangegeven geen beroep te willen doen op deze kosten zodat deze post 
volgend seizoen aardig lager uitkomt. We willen de bardienstmedewerkers hiervoor 
hartelijk bedanken. Er volgt nog een kleine discussie over de inzet van 
(bar)vrijwilligers, er zijn verenigingen die ouders (verplicht) inroosteren voor 
kantinediensten. 

Sietze Drenth heeft altijd de vergelijking met de vorig seizoenen bij de hand — toen 
was er sprake van een dubbele boeking welke nu niet tot uiting komt in het huidige 
exploitatieoverzicht. Gerrit legt uit dat er niet sprake was van een 
dubbele boeking maar een verkeerde tenaamstelling. Kan dit 
zich niet zo meer herinneren maar zal het nakijken en bestuur en 
Sietze hiervan op de hoogte stellen. 

Gerrit merkt nog op dat de exploitatieoverzichten niet helemaal 
exact met elkaar zijn te vergelijken. De functie van 
penningmeester is nog steeds in ontwikkeling en elke keer 
worden verder onderdelen opgesplitst en komt hij tot andere inzichten. Dit maakt 
vergelijken soms moeilijk. 

De penningmeester werd bedankt voor al het werk. De uitleg was duidelijk zodat er 
uit de vergadering geen verdere vragen meer kwamen. 

7. Verslag actiecomité 
Wiepie Krist komt met een overzicht van de opbrengsten en kosten over het 
afgelopen voetbalseizoen. De opbrengsten bestonden uit reclameborden, 
aangeboden wedstrijdballen, de grote clubactie, de jaarlijkse koekactie, clubblad en 
diverse kosten. Het actiecomité verzorgt de ballenvoorraad van onze gehele 
vereniging. Wedstrijdballen en daarnaast ook de trainingsballen werden door hun 
aangeschaft en onderhouden. Getuige is de kwalitatieve perfecte voorraad in het 
ballenhok. De koekactie is altijd een enorm succes, de verkoopprijs zal komend 
seizoen iets omhoog gaan. Nu verkochten we de koek voor € 1,-- terwijl andere 
omliggende verenigingen wel € 2,-- vroegen. Wiepie merkt nog wel op de er mensen 
zijn die soms wel 5 koeken kopen en dan misschien minder. 
De grote clubactie brengt ook altijd het nodige op, veel werk wordt er verzet door de 
verkopers. 
Als grote uitgavepost viel de aanschaf van dubbele beglazing in de kantine op 
alsmede de aanschaf van nieuwe stoelen in de bestuurskamer. 
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• Dan het onderdeel kleding. Met de centrale wasserij 
door Herman is het gemakkelijk te controleren of er 
kleding niet meer aanwezig is. Zo blijken vele  
inschopshirts van het 1e  elftal verdwenen te zijn 
alsmede enkele trainingspakken ook broekjes zijn met 
regelmaat niet meer voldoende aanwezig in de tassen. Herman vult de voorraad 
broekjes wel steeds aan en attendeert de leiders erop. Er zal attenter met de 
kleding om moeten worden gegaan, leiders zullen hier op worden gewezen. 

Uitvaartvereniging Sintjohannesga e.o. 
Uw vereniging voor een betaalbare en naar Uw wens verzorgde uitvaart 

Uitvaartverzorgen R. Hoornstra Jousterweg 112, 8465 PM Oudehaske, 
tel. 0513-677481 dag en nacht bereikbaar 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter: 
G. De Heij Hogedijk 44 Sintjohannesga tel. 0513 - 55 11 60 

Streek  198 	8463 NJ 	Rotsterhaule 	Tel: 0513-551216 
Fax: 0513-552185 Mob: 06-53419764 info@kerstma-heida.n1 
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4. Verslag secretaris 
Omdat Afina Lageveen vanavond moet werken en haar dienst onmogelijk om kan 
zetten leest Anne Knol het uitgebreid verslag voor welke Afina heeft gemaakt van het 
afgelopen voetbalseizoen 2007-2008. 
Bijna alle onderdelen van dë vereniging kwamen aan de orde, van hoofdtrainer tot 
kantinepersoneel. Alles met elkaar opsommende is onze voetbalvereniging één groot 
bedrijf waar vele en vele vrijwilligers van vroeg tot laat in de weer zijn om het spul 
draaiende te houden. Na een traditioneel overzicht per elftal werd het jaarverslag, 
met dank aan Afina, onder applaus door de vergadering goedgekeurd. 

5. Jeugdverslag 
Een verslag van de jeugd van het afgelopen voetbalseizoen werd opgemaakt door, 
de inmiddels gestopte jeugdvoorzitters, Jan Boender en Henry van Drogen. 
Henry van Drogen leest het jeugdverslag voor. 
Gekeken naar de resultaten en de toename van de jeugdleden kunnen we 
concluderen dat we op de goede weg zijn. Met name aan een structureel jeugdplan 
zal nader worden gewerkt. . 
Vele evenementen en activiteiten werden er naast het voetbal georganiseerd. Het 
jeugdverslag wordt eveneens door de vergadering goedgekeurd. 

6. Verslag penningmeester 
Penningmeester Gerrit Aalb,ers had voor iedere aanwezige weer een 
duidelijk exploitatieoverzicht per 30 juni 2008 van de 
voetbalvereniging D.W.P. gemaakt. 
Voorzitter Knol geeft aan door de jaren heen de rol en invulling van 
een penningmeester steeds belangrijker wordt. Om de financiën van 
een vereniging als het onze goed op orde te hebben komt steeds 
meer kijken. Met de invoering van het geautomatiseerd pakket, 
internetbankieren, regelgeving, kassa,  etc. etc.  moet hier een 
persoon over gaan die boven op de materie zit. 

De omzet is ver boven de € 100.000,--, het saldo per 30 juni 2008 is echter gedaald 
ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft vooral zijn oorzaak in de dubbele kosten die we 
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Meerwrg - 5, 8507 CA Robe! 
Tel. 0515- 55 13 31, Fax 0515- 55 11 66  
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Technisch bedrijf W. Minnesma b.v. 
Appelhof 1 

8465 RX Oudehaske 
Tel. 0513-677370 - Fax 677804 
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Streek 134a, 8463 NE Rotsterhaule 
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Notulen Jaarvergadering 2008 (seizoen 2007-2008) 
vrijdag 19 september 2008 - kantine v.v. D.W.P. 

1. Opening 
Een paar minuten over acht uur opent voorzitter Anne Knol de vergadering en heet 
25 leden welkom voor de jaarlijkse Ledenvergadering. In een klein voorwoord blikte 
de voorzitter terug op het vorig voetbalseizoen. 

2. Notulen 
Bij afwezigheid van secretaris Afina Lageveen neemt Anne 
Knol de notulen voor zijn rekening welke zijn gemaakt door 
Afina van de Jaarvergadering van 7 september 2007. 
De notulen zijn geplaatst in het clubblad en een kopie hiervan 
liggen ter plaatse ter inzage in de kantine. 
In tegenstelling tot vorige jaren worden de notulen niet meer 
voorgelezen. Anne vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de 
notulen? Er kwamen de volgende reacties: 
e dat de contributie verhoáing niet duidelijk was vermeld in 

het clubblad — wel geplaatst in clubblad maar in het 
infoboekje wat alleen verspreidt is onder de kaderleden 
stond nog de oude prijs. 

• Terras zou worden afgebakend en is niet gebeurt. Anne verteld dat er door het 
rookverbod in de kantine andere ontwikkelingen zijn. We proberen een 
overkapping voor de kantine te realiseren. 

3. Mededelingen 
e Afbericht ontvangen van Afina Lageveen, Jos Knol, Lucy van der Wal en Hotze 

Holtrop. 
• Nog even ter aanvulling op het rookverbod, per 1 juli 2008 geldt een algemeen 

rookverbod van de kantines van sportverenigingen, zo ook bij D.W.P. Het gevolg 
is dat er veel leden buiten de kantine roken en er een gigantische puinhoop van 
maken. Alle peukjes worden gewoon weggesmeten op het complex. 
Voorafgaande aan de vergadering hebben we honderden peukjes opgeruimd. 
Een verzoek aan de leOn om hier rekening mee te houden. Het is momenteel 
nog goed en droog weer maar wanneer het weer slechter wordt moet er voor het 
roken toch een oplossing worden gezocht. Gedacht wordt aan het plaatsen van 
een overkapping voor de kantine. Dit zal door het bestuur verder worden 
onderzocht. 

e De voorrondes van het schoolvoetbal werden elke jaar gehouden op de 
sportvelden van V.V.I., de twee schoolmeesters die dit organiseerden hebben te 
kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Zodoende zal D.W.P. de organisatie 
overnemen met als gevolg dat begin of halverwege april de voorrondes van het 
schoolvoetbal op de D.W.P. velden zullen worden gehouden. 

Notulen Jaarvergadering v.v. P.W.P. — vrijdag 19 september 2008 
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Mulder Schoonmaak   

S'Wenroloon Idooni 

Glazenwassen 
Streeploos reinigen van glas en kozijn. Eenmalig of 
op contractsbasis voor particulier en bedrijf 

Dakgoot en platdak schoonmaken 
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten en 
platdak ter preventie van wateroverlast. 

Schilderwerk reinigen 
Reinigen van schilderwerk of ander gevelmateriaal 
aan woning of bedrijfspand.  

Meer informatie 
Wilt u een vrijblijvende offerte of meer informatie, 
neemt u dan gerust contact met ons op. 

Tel. (0513) - 84 06 74 
Fax. (0513) - 84 11 84  

DAMES EN HERENKAPSALON 

TEL . (05131 - 5517 04 KAPSALONMAAIKE.PIL  

Van de bestuurstafel  
Als bestuur komen we ongeveer om de drie/vier weken bij elkaar 
voor de vergadering algemeen bestuur. Nieuwkomer (hoewel na 

deze maanden niet meer) is Tjibbe BOS. We waren zeer 
verheugd dat Tjibbe de taak als jeugdvoorzitter op zich wilde 
nemen. Een nieuwe jeugdvoorzitter en Auke Jan Snijder, 
officieel niet bestuurslid maar wel aanwezig wanneer het 
onderdeel technische zaken op de agenda stond. In een super 
kort overzicht wat er allemaal zo al is besproken en besloten. 

• In de zomermaanden is ingegaan dat er in sportkantines niet 
meer mag worden gerookt. Eerst werd erbuiten gerookt 
maar naarmate het kouder werd verplaatste de rokerij zich 
naar de hal van de kantine. Besloten werd tot het plaatsen 
van een overkapping aan de voorkant van de kantine. 

• Van bestuurswege is het akkoord dat ouders van D.W.P.-ers (kinderen dan wel te 
verstoort) op de Algemene Ledenvergadering aanwezig mogen zijn. 

• Besproken is over het in leven roepen van een groepje (oudere) vrijwilligers die op 
bijvoorbeeld de vrijdagmorgen allerhande kleine hand of spandiensten om het 
gebouwencomplex van D.W.P. gaan verrichten. Minne zal proberen deze groep tot 
stand te laten komen - dus wie dit leest en graag iets voor D.W.P. wil betekenen - 
geef je op. Piet is wel bereidt gevonden - deed dit ook al bij zijn vorige club want 
vele handen maakt licht werk. 

• D.W.P. neemt de organisatie van het schoolvoetbal over - op woensdag 8 april 2009 
- aanvang 13.00uur is het eerste toernooi. Komt allen. 

• Er is een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek om uitbreiding van het 
D.W.P. complex - momenteel trainen niet alle team optimaal - enkele jeugdploegjes 
willen wel vaker maar de ruimte is beperkt. Ook zijn er vaak dubbele bezettingen. 
Een oplossing zou zijn een kunstgrasveld waar we te allen tijde op kunnen trainen. 

• Middels een eigen bijdrage zijn de leiders in nieuwe D.W.P. jassen gestoken, de 
organisatie verdeling was in handen van Jitske Mulder. 

• Het blijven branden van de verlichting, niet afsluiten kleedboxen na trainingen 
blijft een aandachtspunt - dit wordt nog al eens vergeten. 

• Ook het schoonmaken van de kleedboxen na wedstrijden, dan niet al leen de jeugd 
maar ook de senioren zijn hier schuldig aan. Uitdrukkelijk (herhaaldelijk verzoek: 
Leiders maak bij toerbeurt een schema wie dit moet 
doen. 

• be vereniging heeft een A.E.D. aangeschaft en een 
dikke 20 personen hebben een speciale 
reanimatiecursus gevolgd. 

• Op korte termijn zal bekeken worden hoe we het 

www.mulder-schoonmaak.n1 



gebouw kunnen uitbreiden. Door de enorme groei van voetballende meisjes is er 
behoefte aan twee nieuwe kleedboxen. be gedachte gaan om deze achter het 
huidige complex te zetten met daarnaast was- en opslagruimte. Hieraan zitten 
natuurlijk de nodige kosten welke momenteel niet door D.W.P. kunnen worden 
opgehoest. We denken aan het houden van de nodige 
acties, sponsorloop of iets dergelijks om deze gelden 
binnen te halen om daarna met de bouw te beginnen. 
Natuurlijk wederom met vrijwilligers. 

• Nieuwe douchekoppen zin geplaatst - verzoek deze niet 
meer los te draaien. 

• Contract met hoofdtrainer  Bonne  de Vries is met een 
jaar verlengd. 

• Er is een clubbladredactie in het leven geroepen om deze 
weer nieuw leven in te blazen. Als bestuur zijn we daar 
geweldig blij mee dat  It  Wite Pealtsje weer van de pers 
rolt. 

• Diverse jeugdteams (kampioen in 2008) hebben het Sportgala van de gemeente 
Skarsterlan bezocht. 

• Er zal meer reclame worden gemaakt voor de Sponsorgroep D.W.P. - nu al op de 
website, flatscreen kantine, programma boekjes le elftal maar ook op een speciaal 
bord aan de voorkant van de kantine. be eerste bedoeling was dat er meerdere 
bedrijven onder dezelfde voorwaarden sponsorden. Nu is besloten dat de 
Sponsorgroep D.W.P. zal bestaan uit een hoofdsponsor en  co-sponsors.  

• Verzoeke adreswijzigingen door te geven aan de 
secretaris (zie infoli jst). 

• Op 30 april a.s. Koninginnedag is er wederom ons 
jaarlijks toernooi. Voor de F-pupillen al voor de 23' 
keer, 's middags is er een toernooi voor de B-junioren.  

It Wite Pealtsje  

clubbad  
voctbalveroniging D.W.P. 
Wig.. Joni 2003  

Sponsorgroep 
D.W.P. 

Sportpark "De Grie" in Sint Johannesga is de thuis- 	lijst, is dat kennelijk wen- 
haven van voetbalvereniging DWP. Volgens voorzitter 
Anne Knot (51)  tell:  de club momenteel 275 leden, 
afkomstig uit Sint Jotrannesga zelf, alsook de °mitt-
gende dorpen Rebel, Flatturn, Ormsterhaule, Roter-
gaast én liotstertraule. 
SINT JOBANNESGA - De drie 
letters. D.W.P. staan voor de 
intrigerende naam 'De  Wire 
Peal'.  gelijk aan de naam van 
her voormalige. in 1939 
gestichte Rijkswerkkamp 
aan de Kampweg in Rotster-
haule. In de kantine van het 
kamp vond op 19 juni 1947 
de oprichting plaats, op 
initiatief van kampbeheer-
der Albert Doorn. De naam 
is ontleend aan een witte 
grenspaal die in de grond 
werd geslagen bij het aan-
snijden van het veen. Tevens 
gaf de paal de grens aan 
tussen de voormalige ge-
meenten Haskerland en 
Doniawerstal. De bewoners 
van het Rijkswerkkamp 
waren werklozen, belast met 
de drooglegging van het 
Rohelster  Wide.  Later kreeg 
het kamp diverse bestem-
mingen. waaronder de huis-
vesting van KNIL-militairen. 
Deze interessante feiten en 
nog veel meer. waaronder de 
in augustus 1976 gerealiseer-
de, huidige accommodatie 
in Sint Johannesga, staan 
vermeld onder het kopje 
'historie* op de keurig ver-
zorgde clubsite. 
..Jan Knijpstra, onze secreta-
ris. is de man die dat. samen 
met Melis van der Wal, gere-
aliseerd heeft". vertelt Anne 
Knol. ..Deze mensen, en al 
die anderen die zich weke- 

lijks voor 200 procent inzet-
ten, maken dat je je trots 
voelt bij deze vereniging te 
mogen horen.-  Knol. in het 
dagelijkse leven werkzaam 
als groepsleider van verstan-
delijk gehandicapten, han-
teert voor het derde jaar de 
voorzittershamer. „Na jaren 
bij Nieuweschoot gevoetbald 
re hebben. kwam ik in 19S3 
bij DWP. 
Eenmaal uitgevoetbald, 
'roegelde' ik in de jeugdaide-
ling.  waar ik me zowel met 
de trainingen als het beleid 
bezighield. Nu train ik nog 
één avond in de week ons 
damesteam. Een plezierige 
bezigheid. want onze 'frou-
lju" doen het geweldig. Na 
veertien wedstrijden zijn ze 
nog steeds ongeslagen!" Hij 
vertelt dat de vereniging 
vijftien teams telt, waarvan. 
inclusief de vrouwen, vijf bij 
de senioren. vier bij de ju-
nioren (A. B's en C) en zeven 
pupillenteams. Bovendien 
beschikt elk team over twee 
leiders. .,Dat is onze clubcul-
tuur: de begeleiding moet 
optimaal zijn." 
Na vier seizoenen zaterdag-
derdeklasser. van 2004 tot 
en rnet2008. te zijn geweest. 
speelt het vlaggenschip 
Momenteel een niveau lager. 
Gezien de wisselvallige re-
sultaten. alsook de huidige. 
achtste. positie op de rang- 

nen. Volgens de DWP-preses 
is de tysieke gewenning de 
belangrijkste oorzaak. ..In 
de vierde klasse komt het 
veel meer op fysieke kracht 
aan en daar hadden onze 
jongens in het begin duide-
lijk moeite mee. 
Desondanks behaalden we 
zo nu en dan best aardige 
resultaten. Bijvoorbeeld een 
2-0 thuiszege op Oudehaske. 
dat nu op een keurige twee-
de plaats staat. Ook uit de-
den we het knap. de partij 
eindigde in een 0-0 remise. 
Wat bij hun trainer Jan Pas- 

iemand voor wie ik 
veel respect heb, de vraag 
opriep waarom wij zo laag 
staan. 
Hij vond DWP namelijk een 
van de betere ploegen uit de 
vierde klasse A. " De man-
nen van trainer  Bonne  de 
Vries lijken inmiddels hard 
op weg die stelling te onder-
schrijven. 
Na de letterlijke en figuurlij-
ke 0-7 uitglijder tegen koplo-
per Nagele werd FC Wolvega 
met 1-2 opzij gezet en begon 
het jaar 2009 met een 2-0 
zege op WWS. Vervolgens 
werd in en tegen Workum 
met 2-2 gelijkgespeeld en 
moest afgelopen zaterdag 
tegenstander CV-VO met 2-1 
de aftocht blazen. Knol: 
„Een prima resultaat, zeker 
als je bedenkt dat we uit met 
4-0 hebben vei-  oren. Met 
dank aan trainer  Bonne  de 
Vries die onder alle omstan-
digheden de rust bewaart en 
elke speler in zijn waarde 

Bert Veenstra 

fit ti.E 	Es4Y  
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In gesprek met ...... 
Al geruime tijd komt de naam Tulderhof bij D.W.P. naar voren, 
bij de Sponsorgroep D.W.P. In de laatste vergadering is 

besloten dat Tulderhof de hoofdsponsor wordt van D.W.P. en de overige bedrijven 
de  co-sponsors.  Even een kleine voorstelling. 

Wie is de man achter Tulderhof? 
Dat ben ik Gjalt van Hes, opgegroeid in Sint Johannesga. Op 
mijn 18e, na het VWO in Herenveen, ben ik in Utrecht 
diergeneeskunde gaan studeren en heb drie jaar gewerkt als 
veearts in Kollum en Oisterwijk. In 2003 ben ik in het 
bedrijfsleven gaan werken en in 2005 heb ik besloten om een 
bedrijf over te nemen in de agrosector. Tegenwoordig ben ik mede eigenaar van 
Tulderhof Agrosystems. Een klein bedrijf met twaalf medewerkers uit België wat 
ventilatieproducten levert voor met name pluimveestallen. Wij zijn marktleider in 
de Benelux en proberen internationaal meer voet aan de grond te krijgen. 

Wat is jouw geschiedenis met met DWP? 
Ik ben als E-pupil begonnen bij DWP, de F-jes bestonden toen niet. Mijn eerste 
trainer was Gerrit. Andere trainers uit die tijd waren Jan Haven en Joop Braber. 
Mijn  !eiders  voor zover ik me kan herinneren... Arjan Veenstra, Tjitse van der Wal, 
Anne Knol en Woudstra. Tot mijn 18e toen ik wegging uit Sint Johannesga heb ik bij 
DWP gevoetbald. Ik heb zelfs nog 1 wedstrijd met het le meegedaan tegen Sleet. 
Die wedstrijd stonden er volgens mij 3 van Hessen in het veld en mijn naamgenoot 
Jolt Jager. Kortom een familie team. DWP was vroeger mijn uitlaadklep en ik heb er 
altijd goede herinneringen aan over gehouden. 

Welke team speelde je en met wie heb je nog contact? 
be jongens van de familie zoals  Durk  en Jolt Jager, Jan Kni jpstra en Henk van Hes 
zie ik natuurlijk nog wel eens. Verder zie ik niet zoveel mensen meer. Hielke Mulder 
is nog altijd een goeie vriend hem zie ik ook regelmatig hij sponsort DWP ook met 
zijn schoonmaakbedrijf Skjinkin.nl, hij is overigens vertrokken toen hij in de B's zat 
bij DWP. 

Reden sponsorschap? 
Ten eerste is sporten gezond. Ik doe zelf nog twee keer in de week karate en voel 
me daardoor energieker! Verder vind ik het belangrijk dat juist een klein dorp als 
Sint Johannesga dit soort sportclubs heeft gewoon ook als sociale voorziening. Ten 
derde draag ik de club een heel warm hart toe en hoop dat we nog eens een 
kampioensfeestje mogen vieren. 

EICIEMIESIEriltEliZIPBEIBEEIE1 

 



Gjalt, 
Even gezocht in de (foto) 
geschiedenis van 1).W.P. - net 
in de tijd dat het clubblad  It  
Wite Pealtsje het levenslicht 
zag. be  hoffotograaf van 
D.W.P. was toen al aanwezig 
en haalde nog een paar foto's 
uit de oude doos. 

Lucht[n[aat 

DaQ[icht 

Llitioop 

- Innovatie is onze kracht — 
www.tulderhof.com  

Vanaf wanneer ben je bij DWP gaan voetballen? 
-33 jaar geleden 
Wat was de reden dat je bij DWP ging voetballen? 
-A ly 
Favoriete scheidsrechter? 
-Wietze zwart 
Wat voor werkzaamheden doe je in het dagelijkse leven? 
-rioolexpert 
Heb je nog meerdere functies bij DWP? 
-voorzitter,penningmeester,aktiecomite,scheidsrechter,onderhoud materiaal 
Wat is je lievelingseten? 
-chinees 
Noem enkele hoogtepunten uit je voetbalcarrière? 
-diverse kampioenschappen DWP3 onder leiding van Geert de Jong, spelen in het veteranenelftal 1 x 
kampioen geweest 
Heb je ook nog dieptepunten meegemaakt? 
-zit lang na te denken maar nee geen dieptepunten 
Met welke medespelers heb je het langst gevoetbald? 
-Douwe di jkstra 
Heerenveen of cambuur 
-Heerenveen 
Wil je nog wat kwijt over DWP in het algemeen? 
-Goeie gezelligheid, gezellige club 
Als je na de wedstrijd in de kantine komt wat doe je dan? 
-een biertje drinken , maar de laatste jaren gaan de mensen vroeg naar huis 
Hoe vind je dat de jeugd het doet bij DWP? 
-De jeugd doet het prima, alles goed op de rit 
Je draait al heel wat jaren mee bij DWP, wat voor cijfer zou je DWP willen geven? 
-een 7 mede doordat er te weinig trainings, en voetbalvelden zijn 
Nog tips voor het 1' van DWP? 
-misschien wat frisser aan de start beginnen , vrijdag vroeger naar bed 
Wat is je huidige positie in het veld? 
-rechtermiddenvelder 
Wat voor rituelen doe je voor de wedstrijd? 
-niks geen rituelen 
Wie wordt kampioen in de eredivisie en waarom? 
-AZ ze hebben nu zo' n grote voorsrong ze zijn niet meer in te halen 
Voetbal of vakantie 
-voetbal 
Favoriete medespeler? 
-sjouke mulder 
Wat vind je ervan dat je senoir van de week bent? 
-leuk initiatief 
Wil je nog ergens op terug komen? 
-nee 



Vraaggesprek met een senior van de week. 

Op de  foto:  Wiepie en use 

VOOR ALLES  
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6 KRAAK 
Installatietechniek 

Kadijk 9, 8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 

 

C.V.-ketel vervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

 

Wpm.  voetballen 
Welkom bij de voetbalvereniging D.W.P. 

Inlichtingen: 
Senioren: Af Ina Lageveen - 55.19.94 

algemeen secretaris 
Jeugd: 	Arjen Veenstra - 55.15.15 

jeugdcoördinator 
Reclameborden / advertenties 
clubblad 	Wiepie Krist - 55.19.54 

actiecomité 

metselbedrijf 

JAGE
4
1>) 

Metselbedrijf Jager - Lichte 22 
8464  PE  Sintjohannesga -06- 36.11.59.44 
Voor al uw metselwerk - Renovatie - 
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud 

SPORT  
IEDERE 	R,E SPORT! 

SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 -Telefoon (0513)412647 

GROTE SORTERING SPORTPRIJZEN • EIGEN GRAVEERINRICHTING 
NAAMPLATEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN! 



www.rabobank.nl/heerenveen  Rabobank 

be voetbalmemmen. 

ij de Al hebben we nog geen voetbalvrouwen maar wel voetbalmemmen. 

Het is tijd voor de Rabobank. 

Open nu een Rabo sc Heerenveen Rekening 
en scoor een unieke voetbal! 
Ben jij cc Heerenveen-fan en 17 jaar of jonger? Open dan nu de speciale P,abo Sc Heeienveen 
Rekening bij een van de Rabobanken in Friesland. Je ontvang: dan een sc Heerenveen-pakket 
cadeau, waaronder een unieke voetbal. 

OF JE STOPT 	- 
DE STEKKER ER IN! 

OORD COMPUTERS 

PASTORIELAAN 25 - 8501 EW JOURE 
TELEFOON (0513) 41 65 46/41 20 21 
FAX (0513) 41 98 21 
WWW.noord-computers.nt 
info@noord-computers.nl  

voetbalvereniging D.W.P. 
Ben jij de nieuwe  Alfonso Alves,  of Geert Arend Roorda? 

v.v. D.W.P. is een voetbalvereniging waarbij plezier voorop staat. 
Kom maar eens meetrainen. 

Dit zijn de voetbal memmen van DWP al hele trouwe supporters en missen dan ook bijna geen 

wedstrijd. 

LEIDERS of LIJDERS. 

Vlak voor het begin van de nieuwe competitie was het toch niet mogelijk om het 3e team te 

behouden ,zelfs daarna was het nog een paar keer schuiven met spelers om de rest van de teams 

wel te laten spelen. Voor een aantal spelers een niet-prettige situatie , maar ook als leider moet 
je dan keuze' s maken ,om iedereen tevreden te houden is dat soms moeilijk. Nu de teams 

compleet zijn heb je soms een overvolle bank, bij de dames gebeurt het regelmatig dat er 4 tot 5 

wissels zijn, doordat je in die klasse mag doorwisselen komt iedereen aan spelen toe,toch zie je 

vaak aan de gezichten dat gewisseld worden niet leuk is, maar ja als je met 11 man weg gaat is 

het ook niet goed. Ik zeg moor zo iedereen probeert zijn best te doen. Ik denk dat dwp er op dit 

moment leuk voor staat, le en 2e selectie pakken na de winterstop aardig wat punten, het 4e  
stoat  aan kop, de dames staan op eenzame hoogte, en ook de al staan aan kop. In de kantine zie 

je de laatste tijd veel lachende gezichten. Nu de vorst eindelijk uit de grond is kan er weer 

lekker elke zaterdag gevoetbald worden, hoef ik de spelers ook niet af te bellen en kan ik 

s' morgens nog lekker een uurtje  longer  op bed blijven liggen, wat kan het leven van een leider 

toch mooi zijnIllill 

een tevreden leider 



Kapsalon Tri jnie Ouwsterhaule / Joure 
Boss Classics Mini specialist - Sintjohannesga 

Restaurant Koningshof - Heerenveen 
Veehandelsbedrijf Johannes Kuipers - Rotsterhaule 

Jelles Gemakswinkel - Rotsterhaule 
Aannemersbedrijf A Fekken - Scharsterburg 

Auto Joure - Joure 
Klus en Demontage berijf Friso Bos Rotsterhaule 

Paviljoen Camping Tjeukemeer -  Rohe!  
Slump dk Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, service - Sintjohannesga  

Elmer  Venema transport - Sintjohannesga 
Hotze Adema transport - Haskerhorne 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 
Metselbedrijf Jager - Sintjohannesga 
Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 

Interesse voor Ecpadsponsoring bel: 
Jan Venema, 0513 - 55 19 89 

Bij de wedstrijd tegen Sleat waren trainer en leider er niet zodat grensrechter 
Geert die erg multifunctioneel is de touwtjes in handen had en dit erg goed 
deed want een ruststand van 6-0 was erg mooi. In de tweedehelft werd door een 
penalty onze keeper de kans gegeven om zijn eerste doelpunt te maken maar hij 
faalde, zijn reactie was dat hij de tiende niet op het bord wilde zien maar we 
weten wel beter een 9-1 overwinning monsterachtig gedaan Geert. 
Dan naar de  Knipe  tegen Read  Swart  daar verloren we vorig jaar nog met 7-1 dus 
zal erg moeilijk worden maar er waren veel jongens daar naar de senioren gegaan 
dus nieuwe kansen begonnen sterk en dat resulteerde in kansen en voor rust 
werd er 2 keer gescoord tweede helft was Read  Swart  beter maar we hielden 
het achter dicht en konden zelf niet meer scoren zodat de punten mee gingen 
naar Sintjut. be eerste helft van de competitie zit er op en we zijn nog 
ongeslagen en staan met 33punten boven aan soms sluipt er wat gemakzucht in 
van komt wel goed maar trainer en leider moeten er voor waken dat de heren 
scherp blijven, want dit is mooi maar het kan veel mooier worden. be tweede 
wedstrijd tegen IJVC werd afgelast en Joure kwam voor de winterstop nog op 
bezoek op een hard veld werd afgetrapt en we hadden veel moeite met de harde 
grond Joure speelde sterk en kwam op 0-1 we liepen achter de feiten aan en na 
een gouden wissel schoot Symen del-1 binnen. Dit duurde niet lang want een 
schot op goal bij ons en waar de keeper last van het zonnetje had stonden we 
weer achter en waren we zo van slag dat er snel nog een tegen goal viel een 1-3 
ruststand het gevolg. In de rust alles door gesproken hoe we het moesten gaan 
doen, we hadden wel een overwicht maar scoorden maar 1 keer dus te weinig het 
eerste verlies was een feit. Dit doet zeer want je hebt niet volgende week weer 
een wedstrijd om het goed temaken dat duurt wel 2 maanden. Een hele goede 
prestatie van de eerste seizoenshelft we staan 5 punten voor op nummer 2 dus 
als je nog 27 punten uit de laatste 10 wedstrijden haalt ben je kampioen en daar 
gaan we voor. 

J&J&G 

Vissen 
Piet  zeal  tegen Klaas.Als ik ga vissen neem ik altijd mijn vrouw mee zegt klaas: 

Tja iedereen heeft zijn eigen methode,ik gebruik zelf het liefst regenwormen.  

Make  up 
De moeder van Jantje komt boven en zegt tegen Jantje : Jantje ,maak je bed nou eens op. Ja 
mam,zeg,t Jantje. Jantje gaat naar boven om Z"11 bed op te maken. 
Jantje gaat eerst naar de badkamer en even later komt hij naar buiten met zijn moeders  make  
up doos. Na een tijdje komt zijn moeder boven om te kijken hoe hij zijn bed opmaakt. Wat doe 
jij met mijn  make  up op jou bed ?! Zegt Jantje:Maar ik moest mijn bed toch opmaken? 

Balsponsors 2008/2009  
Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenvoorraad 
van de gehele vereniging op peil gehouden. Van trainings- tot 

wedstrijdballen van senioren tot jeugd. Iedereen bedankt voor de spontane 
medewerking. 

Metselbedrijf  Dunn  - Joure 
Autobedrijf Siton Suzenaar - Heerenveen 

Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule 
Koeriersbedrijf T M Portena - Heerenveen 

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana - Rottum 
Jonkman Transporten - Haskerhorne 
Voegbedrijf S.V.5 - Scharsterbrug 



Reclameborden 2008/2009  

Complete woninginrichting GEBO 
	

Rotsterhaule 
Attent B. van Zwol 
	

Rotsterhaule 
Mechanisatiebedrijf Akkerman 

	 Sintjohannesga 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
	 Oudehaske 

Technisch bedrijf Minnesma 
	 Oudehaske 

Café van der Zwaag 
	 Sintjohannesga 

Brattinga's Kleurencentrum 
	

Joure 
Intersport de Leeuw 
	 Heerenveen 

Heineken Nederland BV 
	

Drachten 
Kerstma- Heida 
	 Rotsterhaule 

Kraak Installatietechniek 
	

Rotsterhaule 
Modderman BV 
	

Rotsterhaule 
Rabobank 
	

Rotsterhaule 
Drukkerij Hofstee 
	 Oudehaske 

Administratiekantoor Oord 
	

Nieuwehorne 
Truckservice's Jager BV 
	

Sintjohannesga 
Wieger Ketellapper 
	 Sintjohannesga 

Voegbedrijf Ten Boom 
	 Ouwster Nijega 

Assurantiekantoor Ferwerda 
	

Joure 
be Wrede Meubels 
	

Joure 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 

	 Sint Nicolaasga 
Van der Wiel 
	

Drachten 
be Bromfietshal 
	

Rotsterhaule 
Loonbedrijf Gebr. de Vries 

	 Rotstergaast 
Kapsalon Trijnie 
	 Ouwsterhaule 

Boersma - Heerma Verzekeringen 
	 Sneek 

Boersma Accountancy 	 Sint Nicolaasgct 
Voegbedrijf S.V.S. 	 Joure 
Bouw- Aannemingsbedrijf Jan de Vries 

	Sintjohannesga 
Installatiebedrijf H. Van der Wal 

	
Sintjohannesga 

Hemutech installatie- en montagetechniek 
	

Rohel 
Multiservice H. Knol 
	

Sintjohannesga 
Eierhandel Th. Visser  Zn. 	 Ouwsterhaule 
Elmer  Venema Transport 
	

Sintjohannesga 
Hotze Adema Transport 
	

Haskerhorne 
Friehof Hoveniers 	 Oudehaske 
Houtbouw be Bevers 
	 Oudehaske 

Adviesbureau Buitenlandse Belastingplicht ABB 
	

Sneek 
W.A. Tiezema - stukadoors-, spuitwerk  sierpleister 	Joure 
Dierenpension be Wolvehoeve 

	
Rotsterhaule 

Piersma & van der Ven 
	 Ouwster Nijega 

be wedstrijd tegen Bakhuizen was er een met een staartje na een rustig begin 
waar veel kansen gemist werden kwamen we met 0-1 achter,nog voor de rust 
werd de stand in ons voordeel omgebogen. Na een kwartier in de tweede helft 
toen we met 4-1 voor stonden ging het mis er werd een overtreding gemaakt op 
onze spits waar de scheids voor f loot en tussen de beide spelers in ging staan, en 
kwam een supporter van Bakhuizen bij de scheids verhaal halen en wilde het veld 
niet verlaten zodat de wedstrijd gestaakt werd op weg naar de kleedbox 
ontstond er zelfs een handgemeen tussen spelers en supporters. Na 10 minuten 
werd besloten dat de wedstrijd niet meer zou worden uitgespeeld en dat we naar 
huis konden de stand werd later einduitslag zodat we er toch 3 punten aan 
overhielden. Bakhuizen dat nog geen punt had kreeg 1 punt aftrek. 
be wedstrijd in en tegen Hee9 was erg slecht veel foute passes en fouten in de 
verdediging leide tot een 1-0 achterstand na een goed gesprek in de rust werd 
het iets beter maar een zwaar bevochten overwinning van 2-5 levert toch weer 3 
punten op. 
Tegen Workum moesten we flink aan de bak want wij beschouwden dit als een 
van de titelkandidaten gezien het verleden kwamen met 0-1 achter en met veel 
strijd en goed voetbal kwamen we op een 1-1 ruststand. Na rust het zelfde 
spelbeeld veel strijd maar ook goed voetbal wij benutten de kansen wel zo was 
er een 3-1 overwinning op een titelkandidaat dat geeft vertrouwen voor de rest 
van de competitie. Deze wedstrijden zijn de krenten in de pap voor zowel trainer 
als spelers want hier word het meeste van geleerd. 
Bij WZS stonden we voor de wedstrijd al met 0-1 voor mede omdat er op ons 
werd neer gekeken van wat zullen die jonkjes hier nu, in de praktijk valt het in 
het veld dan tegen en op halve kracht werden ze van de mat gespeeld en een 0-5 
overwinning was een feit. 
be wedstrijd tegen Mulier was weer een echte op een zwaar veld waar we snel op 
0-1 kwamen kwam er veel strijd en werd er op het scherpst van de snede 
gespeeld. be ruststand was 1-1 nadat onze laatste man was uitgegleden en een 
lies blessure op liep maar de wedstrijd uitspeelde, leuk maar na deze wedstrijd 4 
weken rust jammer. In de tweede helft waren we erg aan elkaar gewaagd maar 
door een bevlieging van  Age  die de keeper fout zag staan schot de bal er van 
afstand in en konden de 3 punten meenemen. Al met al goede resultaten maar er 
waren vele pijntjes na deze wedstrijd. be thuis wedstrijd tegen QVC was weer 
een hele makkelijke een dikke 6-0 overwinning. be volgende was een beproeving 
voor spelers en leider want de trainer liet ons even in de steek en ging naar 
Ierland. In Sneek kwamen we baba tegen die speelt nu bij ONS Sneek de heren 
waren erg onrustig en waren niet geconcentreerd genoeg en kwamen dan ook snel 
achter. We konden dit voor rust nog gelijk trekken en na een pittig gesprek werd 
de overwinning in de tweede helft uit het vuur gesleept dit mede omdat de 
scheids zijn eigen voetbal regels had en daardoor een erg harde wedstrijd. 
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'POP 	 WP  . • ,.... 	vrienden van D.W.P. 	Rotsterhaule 	- . , 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke A Igere 
Voegbedrijf Visser - Joure Albert Hol 

Siebe Poepjes Jan & Anneke Lageveen 
Jan i Bokma Jan & Leny Knijpstra 

Eelke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie & Minne Modderman 

Hendrik & Afina & Sophie Remmelt Modderman 
Herman & Gientje 5 jirk & Jessica 

Voegbedrijf B. van Stralen  Durk  & Jolt Jager 
René Krikke René Hulzebos 

Peter Hulzebos Piersma - van der Ven 
Modderman koek & banket André Foppes 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak Jan Ype & Anno Holtrop 

Henk & Lucie van Hes Anne & Grietje Knol 
Johan Kok Wietze Toering 

Atze Pieter van Stralen Van der Vlugt & Willems - Joure 
Drive In Lightningbolt Eelco & Marco Visser  

Dane  Wierda Mindert Mulder 
Eelco van der Heide Sippe Smeding 

Patrick de Jong Ype & Mariejette  Biker  
Mangal Haringsma Jan Sloothaak 

Anske & Gretha de Jager Voegbedrijf Volken Sloothaak 

Informatie Club van 100 - Minne Modderman tel. 55.17.64 

Nieuws van de A junioren 

Na een mooie zomer en de Terschellingse bierfeesten werd er in augustus weer 
begonnen met trainen, met drie nieuwe gezichten ten opzichte van vorig seizoen 
nl Mark Hulzebos, Symen Sjoerd Hof man, en Norbert Melein 
Norbert eindelijk terug van bijna 2 jaar blessure leed, Symen komt van 
Delfstrahuizen en is komen te wonen in Rotsterhaule en Mark terug van 
Oudehaske mocht op dispensatie basis nog een jaar keepen bij de A junioren en 
wilde dit bij DWP wel doen. 
be trainer (jolle) hield de jongens voor, dat vorig jaar een leer jaar was en dat 
de resultaten dit seizoen dan ook beter zouden zijn.(als je als laatste eindigt kan 
het al leen maar beter gaan) 
Na 2 weken van stevig trainen stond de eerste bekerwedstrijd op het 
programma tegen Oudehaske na een redelijke wedstrijd waarin we minimaal 
gelijk hadden moeten spelen stonden we na 90 minuten met lege handen. 
Eindstand 2-3 
In de kleedkamer was de stemming niet al te best al kwam de trainer met de 
opmerking van vorig jaar de eerste wedstrijd gewonnen en daarna duurde het 
heel lang voor er weer gewonnen werd, dus misschien is het nu wel andersom. 
En hoe raar kan het lopen de bekerwedstrijden tegen Sleat en Renado/vvi 
werden ruim gewonnen sta je met 6 punten en een doelsaldo van 15 voor en 4 
tegen met lege handen. 
Ondertussen is Geert Bos vaste grensrechter geworden omdat Jan v last had 
van een hernia en daarom niet snel genoeg meer was om te vlagen. En is  Age  
zaterdags ook weer beschikbaar de fierl jepper moest nog enkele wedstrijden 
springen waaronder het frieskampioenschap waar hij verdienstelijk tweede werd. 
Na nog een oefenwedstrijd tegen Nieuweschoot die met moeite werd gewonnen 
mede doordat deze spelers erg snel erg technisch waren, maar door een goede 
verdediging en oplettende spitsen werd het net voor donker 3-2 . 
Met de zware oefenwedstrijd nog in de benen kwam IJVC op bezoek wat 
stijfjes werd aan de wedstrijd begonnen na 20 minuten kwamen ze wat los en 
kregen kansen maar werden niet benut,zodat het toch een moeilijke wedstrijd 
werd maar er werd wel met 3-0 gewonnen. 
be eerste 3 punten zijn binnen op naar Joure die een heel arsenaal aan A 
junioren heeft en dat de Al ook wel mee speelt met de A2 wat onze 
tegenstander is, gewaarschuwd maar vol goede moet naar de Joure. 
be eerste helft waar DWP beter INCI5 en een hele mooie aanval een doelpunt op 
leverde kwam Joure na rust sterk terug maar met goed verdediging en goed 
keepers werk konden we de nul lang vast houden. En omdat Joure meer risico 
nam kregen we wat kansen en maakten de 0-2 en door geknoei van de verdediging 
van Joure maakten we zelfs 0-3, weer 3 punten geweldig. 



Activiteitenkalender  

wat 

Bestuursvergadering 
Kledingbeurs D.W.P. 
Optreden kantine zanger Trienes 
Jeugdvergadering 

Bestuursvergadering 
KNVB voorrondes schoolvoetbal gemeente 
Skarsterlan 
Koekactie DWP 
Koninginnedag toernooi DWP 
Toernooi (B2, D1) in Akkrum 
Toernooi (El, E2, Fl, F2) in Akkrum 
DWP Familiedag 
Toernooi Fl bij RES - Bolsward 

KNVB Jeugdvoetbaidag - Hoogezand 
Toernooi (Al, Bi, B2, DI, D2m< D3, El, 
E2. Fl, F2) te Jubbega 

Zijn er meer datums bekend graag 
doorgeven aan: Jan Kni jpstra 
Voor de actielijst maar ook 
oefenwedstrijden die dan in de kalender 
kunnen worden gezet van de website. 

Maandag 
Donderdag 
Donderdag 

Vrijdag 
Zaterdag 
Zaterdag 	6 juni 

datum tijd 

16 maart 19.30 
28 maart 09.00 

17.00 
30 maart 19.30 

14 april 19.30 
8 april 13.00 

20 april 
30 april 09.30 
21 mei 
22 mei 
23 mei 09.30 

Zaterdag 	13 juni 

dag 

Maandag 
Zaterdag 

Maandag 

Dinsdag 
Woensdag 

Woensdag 18 maart '09 

BINGO 
Inplaats van trainen hebben we dit keer een bingo voor Fl, F2 en F3 en de 
nieuwe Fjes met een totaal van28 jongens en meisjes. Marco Jager was niet 
aanwezig hij WCS jarig deze dag en had dus een feestje. Henry onze hoofdtrainer 
van de Fjes leidde de bingo en had als assitentes de leidsters Sietske (F3) en 
Anja(F3) die voor ranja en chips en de prijsjes hadden gezorgd. Assistent 
trainer Mangal nam de fotografie op zich , dus voor de foto' s de website van 
DWP maar bekijken. Het was een supergezellige middag. Lissanne had als eerste 
bingo en kon wat uitzoeken van de prijzentafel, ook kregen we koeke' van sije 
de leider van F3 die niet aanwezig kon zijn door zijn werk. be  jongens en meisjes 
vonden het een superleuke middag en kregen allemaal nog een prijsje mee naar 
huis.Henry, Mangal, Sietske ,Anja bedankt voor de zeer geslaagde bingomiddag 
voor de jeugd! 

Tineke 



Wiersma BANDEN 

.."Wieger Wieger Ketellapper 
kruidkoek 

kte per 
Wordt bereid zonder 
vet en conserverings-
middelen. 

Lekker en verantwoord ! 

Voor jong en oud en voor de grote of kleine trek. 

KORT 
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Rottum let 0513 621173 www.kortbouw.n1 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

e5' 
k)g4  okYa 

Ci'leegsee:(‘  

Tjeukemeer 1 
8502 TH Joure 
Tel: 0513-41.84.58/ Fax: 0513-41.74.67 
info@wiersmabanden.n1 
Openingstijden: 
maandag — vrijdag: 8:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 uur 
zaterdag: 8:30 tot 12:00 uur  

Has-  Tian.  a"v°72 4-4".5.21.7 tuss- groen r 	1.1 	inks, 	ze Tegio. 	'feel  
,:eil.z/neZ,mss.ipaartim -door; wij er at 

!o-  9e 	 te te zip. Dat  
boo  of 

Iïilrrft,i7o•tp1ázai u bt ans. 
~3~2 	,nrwann  id  

ef 

192/e 	48 48 48 
iarjou ni--tlaslietiandigureml 

•"..•••:;:•• 	•  • 

Koninginnedag 30 apn 
organseart v.v. D.W.P. 

vanaf 9.30 uur het 

G 

LI Kg tiLc-n iJCGL'LLGai 

     

C) "  

aanvang 13.15 uur 

Komt allen en bezoek 
sportpark "de Grie" in Sintjohannes 

deelnemende verenigingen: 
- D.W.P. - Oudehaske - Mildam - T.F.S. - 0.N.B.-Jubbega - 

deelnemende verenigingen: 
- D.W.P. - Oudehaske - R.E.S. -Jubbega - Nieuweschoot - 



gemeente gemeente Skarsterlán 

WOENSDAG 8 APRIL 200 

aanvang 13.00 uur 
sportcomplex De Grie - Sintjohannesga 

terrein: v.v. D.W.P. 

deelnemende scholen: 
De Beuk (Sint Nicolaasga), Dr. E.A. Borgerschool (Joure),  It  

Haskerfjild (Joure),  It  Klimmerbléd (Sint Nicolaasga), 
Matthëusschool (Joure), De Paedwizer (Sint Nicolaasga), De 

Trieme (Sintjohannesga), Dr. Wumkesschool (Joure). 

K.N.V.B. 
SCHOOLVOETBAL 

VOORRONDE 

Al fan 1912 "jƒ bakke se bij VAN DIJK 
LEKKER FRYSK ROGGEBREA 

FREEGJE DERNEI 
as jo jo bbleguod heije 

Kadijk 2 - 8463 VC Rotsterhaule 
0513 - 55.10.96 b.g.g. 06-50.48.64.47. 

café- slijterij - zaal 
v.d. Zwaag 

het juiste adres voor: 
• vergaderingen en recepties 
• feesten en partijen 
• gezellig borrelen 
• salades en snacks (ook afhalen) 
• en nog veel meer 

Streek  116 
8464 NH Sintjohannesga 

Tel. 0513 — 55 12 10 

kit  
Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 
Telefax (0513) 414 239 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

Heide 11 
8521 DE St. Nicolaasga 
Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel (0651) 501 796 

••\TEN  BOOM  
EMM 

~aMM Mffl2M 
MUM MOW ~I MiiME 

Mg= MEN=  

Meerweg 12, 
8514 CA 
Ouwster-Nijega 

Telefoon: (0513) 551 593 
(0513) 54'1 590 

atizeP.s. t*7-eciaiiteiten 
. aestaiwant,  

0,0&• g)aridei  

Schans ha 
8441 AB Heerenveen 
Eigenaar T.H. Wang 
telefoon 0513-651299 
telefax 0513-653162 
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