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Toernooi Munnekeburen 16 jan '10 

Zaterdag 8.15 is het een drukte van belang bij DWP. Alle Fjes en de E2 en E3 gingen 
naar Munnekeburen voor het jaarlijkse partijtje zaalvoetbal. be spelers werden 
allemaal door elkaar gehusseld en zo ontstonden er maar liefst 5 teams o.a. P.S.V,  
Ajax,  Feyenoord, Heerenveen en Twente. be kinderen vonden het prachtig en je kon 
nu al echt zien wie er al eerder mee hadden gedaan en wie niet!! Maar voor alles is er 
een 1e keer zullen we maar zeggen!! Het was van 9 - 11 uur en toen kwamen de wat 
oudere teams binnen en zo ging dit de hele dag door tot en met de A' s aan toe. Al 
met al een geslaagde morgen sowieso voor de E' 5 en de F' jes !!! Bij deze een 
bedankje voor de organisatoren!! 

Tineke en Anja  

Van de redactietafel. 

Van de zijde van de redactie wensen wij een ieder nog alles 
wat wenselijk is voor het jaar 2010. 
Waarschijnlijk door de winterstop, die extra lang is door 

eindelijk eens een echte winter waardoor er wat minder wedstrijden zijn gespeeld, 
hebben wij niet zoveel nieuwtjes, verslagen ed. ontvangen. Dit is wel wat jammer. Het 
moet een blad voor iedereen en van iedereen worden. Dus voor de volgende editie: 
klim in de pen of duik achter de computer en maak een leuk verhaaltje. 
Het is de bedoeling, dat het volgende boekje begin april, zo rond Pasen, uitkomt. 

Mail daarom uiterlijk, in word document, de kopie 20 maart as. naar Anja Bos 
(u/je weet wel naar: bentria@hetnet.nI.) 
We wensen u/jullie een sportieve tweede helft van het voetbalseizoen 2009/2010. 

p.s trainen is nog op 27 januari, 
3 februari 

10 februari 
be redactie. 

Dit stukje was vorige keer vergeten mee te nemen in het boekje 
waarvoor onze excuses!!! 

Bedankt, 

Hierbij wil ik graag iedereen bedanken, die hebben meegewerkt 
aan mijn onvergetelijke afscheidswedstrijd 
Vooral ook elftallijder Luc Pen 
Het was geweldig 
Nogmaals hartelijk bedankt 

Douwe Dijkstra 

Pupil van de week  

Indeling komend seizoen 2010 

13 maart 
	

DWP-Creil 	Sarah Coerdes (E3) 
3 april 
	

DWP-C.V.V.0 Pascal Bakker (F1) 
24 april 
	

DWP-S.S.S.' 68 Lucas v Zwol & Nick v/d Meer 
2 mei 
	

DWP-IJ.V.0 	Tino de Jong & Jelle Piek 
Nog indelen 	 Jelger Mienstra, Xander Hooi jer, 

Jeffrey Pasveer, Jorian barwinkel 

Pagina: 34 
	

Pagina: 3 



Anne Knol 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Jan Kni jpstra 
Ringfeart 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 

Tjibbe BOS 

MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
Anno Holtrop 
HJ Groenstraat 28, 8464 NK Sintjohannesga 
Mango! Haringsma 
MJ Hogeboomstr 19, 8464 NX Sintjohanesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2009-2010 

oktober 2009 

Accommodatie 
Sportcomplex 

Algemeen  
e-mail  D.W.P. 
website 
verenigingscode 

55.17.88 
55.17.85  

Bestuur 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

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  

Voorzitter 

Jeugdcoördinator 

Jeugdsecretaris 

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.12.55  

Jeugdcommissie 

Kledingbeurs jeugd 
Jitske Mulder-Vissia 
	 55.12.55  

Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

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

vvdwp20®planet.n1  
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

scheidsrechter dhr.Holtrop laat zich niet ompraten. 

Het laatste duel voor de winterstop is een topper. be nieuwe koploper DWP Al moet het 
opnemen thuis tegen Rood/Geel die met het zelfde aantal punten maar met een iets minder 
doelgemiddelde ( 2 goals minder) op de 2de plaatst staat. Er word goed getraind en we zijn er 
klaar voor ,maar helaas, afgelast. Aan de ene kant wel jammer want tja het draaide natuurlijk 
erg goed en nu zit er een lange winterstop tussen. Uiteraard geld dit voor beide teams en het 
duel staat nu gepland voor 23 januari. 

Gaat de jonge Al stunten tegen de bij voorbaat uitgeroepen kampioen , tenminste die stempel 
hebben ze zich zelf gegeven, Rood/Geel uit Leeuwarden? We wachten het af, daarbij zijn er 
nog 2 teams in deze competitie, Terschelling en Harlingen die volop in de race zijn. Erg 
spannend dus.....thuis spelen we om 11 uur...een mooie tijd om bij DWP een kopje koffie te 
drinken en daarna onze Al aan te moedigen. 

DWP Al  
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Mariejette Bijker - de  Hei  j 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

06-30.73.13.08 

55.12.76  Atze Pieter van Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

55.20.07 
06-51.58.10.57  

Ledenadministratie Jan Kni jpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Secretaris 

Contactpersoon barvrijwilligers 
Al 
We eindigden in het vorige boekje bij de keurige winst van onze Al tegen Blauw/wit. In de 
volgende wedstrijd moesten we aantreden tegen G.A.V.C. We zagen weer een goed 
voetballend DWP en dat Was wel een fijn gevoel want juist in de uitwedstrijden leek het 
allemaal wat moeizamer te gaan. We mochten in Grou dan wel de wedstrijd bepalen , de 
eerste score duurde tot de 20' minuut. be 2d' helft werd er nog eens 3x gescoord en werd 
met 0-4 weer 3 punten meegenomen. 

Het weekend daarna stond hekkensluiter Zwaluwen op het programma. In deze 
thuiswedstrijd W05 het scoren geen enkel probleem en de Al walsten met 9-1 over de 
Leeuwarders heen. Hiermee werd een goede stap gedaan voor het doelgemiddelde want dat 
mocht nog wel wat extra kleur hebben. 

Dan op bezoek bij LSC en dan vertrek je super gemotiveerd uit sint jut want ja, eerlijk is 
eerlijk , het draait gewoon lekker. Wel even de mannen wakker houden ,met de melding dat 
iedere wedstrijd begint met 0-0 en dat je er altijd tenminste 1 meer moet scoren dan je 
tegenstander om 3 punten mee te nemen. Geen probleem en weer een keurige 0-4 zege op 
het mooie kunstgras van Sneek. 

trainer Anne ,00k bij uitwedstrijden aanwezig 

Alweer 3 wedstrijden achterelkaar ongeslagen en dan verwacht je toch met deze jonge ploeg 
dat ze de man met de moker eens keer tegen gaan komen. Het blijft bij de koplopers ook niet 
onopgemerkt dat DWP een bedreiging gaat vormen. Rood/Geel dat toch overtuigd is van het 
kampioensschap laat dure punten liggen en met winst tegen die andere Leeuwarders vandaag 
,Frisia, kan DWP naast Rood/Geel komen Die winst komt er ,met alweer een 4-0 overwinning. 
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Redactie clubblad 
Anja Bos - van Hes 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
bentria@hetnet.n1  
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

Mariejette Bijker - de  Hei  j 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

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

Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Actiecomité 

Informatie sponsoring 

Advertenties clubblad 

Kantinebeheer 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.19.89 

06-30.73.13.08 

55.19.54 

06-48.70.08.21  

55.19.54 

55.19.89 

be contributie zal vanaf het begin van het nieuwe seizoen via incasso worden geïnd, 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 
Senioren 18 jaar e.o. € 32,50 per kwartaal € 130,00 per jaar 
Dames senioren 18 jaar e.o. € 32,50 per kwartaal € 130,00 per jaar 
A junioren / meisjes A jun. 16 - 18 jaar € 23,00 per kwartaal € 92,00 per jaar 
B junioren t/m F pupillen 6- 14 jaar €18,00 per kwartaal € 72,00 per jaar 
Kledingtoelage jeugd € 2,50 per kwartaal € 10,00 per jaar 
Donateurs € 10,00 per jaar 
Club van 100 € 45,00 per jaar 
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41.29.08  
Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika Noppert 

Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.54 

Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Bankrelaties 
Poiesz Jeugdsponsoractie 

DWP is uitgeloot om mee te doen aan de Poiesz Jeugdsponsoractie. Deze actie 

opgezet omdat er bij verenigingen altijd geld tekort is. Klanten kunnen sponsormunten 

die bij de kassa worden verkregen door het aankopen van bepaalde artikelen in een 8-

tal kokers doen. Eén van die kokers is natuurlijk bestemd voor DWP. Hoe meer 

sponsormunten in de koker des te meer sponsorgeld er te verdienen is. be Poiesz 

Jeugdsponsoractie loopt van 1 februari tot en met 27 maart. 

DWP houdt 6 februari een promotiedag in het Poiesz filiaal te Oudehaske. Op deze 

dag zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden die sponsormunten moeten gaan 

opleveren voor onze club. Komt u in de periode van 1 februari tot en met 27 maart bij 

de Poiesz om boodschappen gooit u dan de sponsormunten in de DWP koker. 

Sponsormunten die worden verkregen in een ander Poiesz filiaal kunnen ook in de 

kantine worden ingeleverd. Deze komen dan wel in Oudehaske terecht. 

Pagina: 31 Pagina: 6 

-40,  • 	 4°J.tiw  
P 

-ern 

ef
ii  

eei  

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

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) 

Informatie nieuwe leden 



AMSTELBROUWERIJ 

Van de Voorzitter. 

Een tweede clubblad in de huidige nieuwe uitgave vorm, het ziet er strak en netjes 
uit. Voor de nieuwe redactieleden alle complimenten. Het is alleen voor deze redactie 
wenselijk dat jullie, wij, lezers van dit clubblad zorgen dat er steeds voldoende 
materiaal aangevoerd wordt waardoor het mogelijk blijft een clubblad uit te brengen 
zoals dit. Trots kijk ik samen met het bestuur terug op een bewogen jaar 2009, 
waarin we sportief lekker bezig zijn geweest bij alle teams binnen  vv  DWP. 

Naast alle sportieve daden is er aan de gebouwen ook het één en ander 
gebeurd. Waar een vereniging absoluut niet zonder vrijwilligers kan bleek dit wel bij 
de aanpak van het onderhoud van de gebouwen. Waar we wel steeds uit dezelfde 
vijver moeten vissen zien we uit deze vijver mensen bezig waar ik samen met 
medebestuursleden ons petje voor afneem. Wat mij als voorzitter dan nog van het 
hart moet is het gegeven dat mijn mede bestuursleden ook voor 100% inzet tonen om 
samen met de vrijwilligers aan te pakken!! Het wordt wel eens te vaak verondersteld 
als zouden wij GEEN vrijwilligers zijn en het bijna vanzelfsprekend is dat wij dit alles 
doen!! 

Door het rookverbod in de kantine zijn we op dit moment bezig de laatste hand te 
leggen aan een luifel aan de kantine. Dat deze niet helemaal dicht kan/mag is een 
gegeven horende bij de vergunning. Toch is het straks, ondanks 
weersomstandigheden, absoluut verboden binnen het sportcomplex te roken. Een 
oogje dicht, omdat het buiten slecht is, is er niet meer bij!!! Ik hoop dan ook dat een 
ieder van af heden haar/zijn eigen verantwoording in deze zal dragen opdat wij als 
bestuur niet steeds als de zondebokken worden aangemerkt. 

December een vrijwilligers avond waarbij de heerlijke hap jes,salades ed. 
( bedankt Anske) weer prima in de smaak vielen. be opkomst was ook dusdanig dat we 
van een geslaagde avond kunnen spreken. Een proef om het Klaverjassen op avond te 
houden is niet helemaal geslaagd maar ach, niet geschoten is altijd mis! Men had nu 
50% kans op een prijs. Onze traditionele Nieuwjaarsborrel is door vele DWP 
liefhebbers opgehaald en in de kantine opgedronken waarbij we de ander een fijn 
Nieuwjaar toe konden wensen. 
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Dames-team  

Meisjes-team 

Ik hoop dat we het jaar 2010 samen zo in kunnen vullen dat we aan het eind 
kunnen zeggen het was de moeite waard! 

Ik wil graag iedereen veel geluk, wijsheid maar vooral gezondheid toewensen voor 
2010 en denk eens na voor er iets over of tegen een ander wordt gezegd. 

Het is beter samen te strijden dan te lijden 

met vriendelijk groeten, 
voorzitter  vv  DWP, 
Anne Knol 

Uit de oude doos:  

Wat is je grootste ergernis. 
Ik vind het niet prettig als mensen roddelen of zeuren. 

Met wie zou je wel eens een dag willen ruilen. 
Met Anky van Grunsven om te zien hoe het is om te werken in de professionele paarden sport 

Waar mogen ze je in de nacht voor wakker maken. 
Eigenlijk nergens voor, want ik kan namelijk lekker slapen. 

Wat mis je in Rotsterhaule. 
Eigenlijk niet zoveel want er is een manege, een voetbalveld, winkel en een pin automaat. 

Waar komt de verslaving van het fotograferen vandaan. 
Een keer mijn zoon op de foto gezet bij de pupillen en ook wat andere spelers en toen werd 
me gevraagd om elke wedstrijd mee te gaan, en zo ben ik er in gerold en is de verslaving 
begonnen. 
Ook 5N/end is hier schuldig aan want die wil foto's voor op de site van het Al team. 

Wat is je favoriete club en speler . 
Natuurlijk WAR mijn voetbaltopper nr. 7 speler van de Al (nu maar hopen dat hij geen andere 
nr. krijgt) Maar ik vind iedereen goed van de Al hoor. Het is een teamsport en ze doen het 
super! 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd zien. 
bat er nog eens een mooi kunstgras veld komt zijn we mooi van die bagger zooi van het 
trainingsveld af. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Ooit nog eens een veulen bij Lutske te krijgen. 

Is er verder nog iets dat je kwijt wilt. 
Ja iedereen een sportief voetbalseizoen toegewenst. 
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Mei ik jo wat freegje 
Even voorstellen!!! 

Sommigen kennen of hebben me vast wel een langs zien wandelen, of zien staan met 
de camera. Ik ben Renata en getrouwd met Svend. We hebben twee  kids Whitley  
Syadinda 16 jaar en  Myron  Chevis 18  jeer.  Bi j ons gezin horen ook een zwarte 
labrador Djessy en nog een (fries) paardje Lutske. 

Hoe lang wonen jullie al in Rotsterhaule. 
We wonen sinds 2006 al op de Polle in Rotsterhaule, we komen uit Heerenveen 

Wat voor werk doe je. 
Sinds maart 2009 ben ik werkzaam voor een woningbouwcorporatie. Mijn dagelijkse 
werkzaamheden zijn het behandelen van alle in- en uitgaande post. Dit is wel erg kort door de 
bocht , natuurlijk is er meer over te vertellen maar  enders  kom ik bladzijden te kort. 

Wat is je grootste passie. 
Paarden recreatief en hoop in de toekomst weer dressuurwedstrijden, Fotografie iedere 
zaterdag sta ik langs de voetballijn en Shoppen met mijn dochter. 

Waar kun je het meest van genieten. 
Ik kan intens genieten van heerlijke lange strandwandelingen maken met Djessy (sorry 
Svend). Lekker uitwaaien!!!! Iedere dag een morgengroet van Lutske. Gewoon bij Lutske op 
stal te zitten en te luisteren naar het vredig gesmak.  Quality-time is het samen zijn met het 
hele gezin. 

Van de jeugdvoorzitter, 

Waar wij de eerste helft van de competitie alleen maar positieve resultaten van onze 
jeugd afdeling zagen en hoorden, en zelfs al kampioenen mogen huldigen door onze 
burgemeester ook nog wel!!! 
Echter de 2 helft begint wat moeizamer. 
Dit alles houd in dat wij heel veel voetbaltalenten bij de jeugd hebben, maar het 
volgende waar wij tegenaan lopen bij het jeugdbestuur is de begeleiding en training 
van deze zeer ambitieuze en gedreven jongeren, het moet niet zover komen dat wij 
deze teams laten trainen en begeleiden door onprofessionele mensen. Ik denk dat de 
senioren leden ook wel eens wat tijd en kennis mogen investeren, om voor een goede 
opvolging van hun posities te zorgen. 
Als ik zie wat het bestuur van DWP in u als lid investeert, dan is 1 a 2 uurtjes om in de 
jeugd en de toekomst te investeren toch niet teveel gevraagd. 
Met dit schrijven wil ik de trainers en  !eiders  die hun taken nu vervullen bij de huidige 
jeugd niets te kort doen, maar alleen maar een pluim geven!! 
Het feit ligt er wel dat er steeds meer jeugd komt bij DWP en steeds minder  
!eiders,  er zijn ook geen ouders voor te vinden, of wel soms?? 
Kortom heeft u op zaterdag een paar uurtjes tijd over voor de jeugd? 

Tjibbe Bos 
Blijft u zitten?? 
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bij aankoop van een 

complete eethoek de 

6e stoel GRATIS 
Folgersterloane 56 . 9222 LI Drachtstercompagnie . Tel.: (0512) 34 04 40 

www.siumpenbosA 

Garagebedrijf 

BIJKER 

STREEK 130, 8463 NE ROTSTERHAULE 
TELEFOON 0513-551560 
• Voor betaalbaar onderhoud en reparatie van alle 

merken auto's. 
• APK met milieumetingen. 
• Scherpe prijzen in kwaliteitsonderdelen, banden, 

accu's en uitlaten. 
• Moderne test- en regelapparatuur. 
• Service, kwaliteit en persoonlijke benadering. 
• Kortom: een garage bij u in de buurt waar u echt 

geholpen wordt. 

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR 

VOLLEDIGE AIRCOSERVICE  ! 
LAAT DE AIRCO VAN UW AUTO EENS 
DOOR ONS VRIJBLIJVEND CONTROLEREN 
OP DE GOEDE WERKING. 

Veehandelsbedrijf 
Joh. Kuipers 
Rotsterhaule 
Tel. en Fax : (0513) 551252 / 552824 
Mobiel 06-22923945 

Lid NBHV 
Voor al uw vee 

Vraagt te koop: 
Slachtkoeien PVV weging 
Vleeskoeien en stieren 
Nuchtere kalveren voor fokkerij en mesterij 
Export vaarzen diverse landen 

Tevens regelmatig Te KOOP en 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Prima melkkoeien 
Melkquotum + leasemelk 
Dekstieren 

Pagina: 10 

In de schijnwerpers..  

D.W.P. D2 
Sintjohannesga: de D2 pupillen waren allemaal vroeg aanwezig 

voor deze speciale dag. be  !eiders  van D2 hadden de burgemeester benaderd voor 
deze speciale gelegenheid. Na een avond vol te houden, kregen ze de burgemeester 
aan de lijn. Burgemeester Bert Kuiper maakte voor deze gelegenheid een uitzondering. 
Want ook hij vond dit toch wel een hele prestatie. Want vanaf de F'jes, vijf keer 
kampioen worden is toch iets unieks. Wel wisten weinig bij DWP wie deze persoon zou 
zijn. Onze burgemeester deed het geweldig en droeg zelfs zijn ambtsketting. Een 
teleurstelling was er ook, ook omdat onze tegenstander Heerenveense Boys D4, op 
het laatste moment afbelden. be bedoeling was dat onze burgemeester de tweede 
helft nog zou zien. be spelers van D2 wilden zelfs nog gaan trainen en waren ook 
teleurgesteld. bit kon niet omdat de heren nog op de kampioensfoto moesten. En dat 
natuurlijk wel met schone shirts en broekjes. Ze mochten voor deze gelegenheid 
speciaal op het hoofdveld spelen maar helaas. Na lang wachten was de huldiging: een 
prachtige medaille en een kampioendiploma, werd uitgereikt door de burgemeester. 
Ook de burgemeester had nog een verrassing: een muts en sjaal met het Skarsterlan 
logo. 
Later gingen de kampioentjes nog gebak eten met de burgemeester, wel een prachtige 
taart met het DWP logo in het midden. Een hele mooie morgen/middag, met natuurlijk 
onze dank aan de burgemeester die hier aan mee wilde werken. be D2 hoopt ook weer 
op net zo'n prachtige voorjaarsseizoen. 
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BEWEGWIJZERING 
TSJOKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA 130513 - 432661 
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Akkerman  
Mechanisatiebedrijf 	MASSEY FERGUSON 
Struck •if, 	 Sintioltromegli 

WW W. Imh-akkermanall 	5!013;06.21 µ .4 

Brouwer FIETSEN 0<-0 

streek134a 8463NE Rotsterhaule 

www.brouwerfietsen.n1 

Te1.0513-551813 info@brouwerfietsen.n1 

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

Franke Sloothaak  

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA Suzenaarl  
Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 
Telefax (0513) 414 239 

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

met 6 vestigingen bij  it  in de buurt 

Heerenveen 
Kattebos 162 (0513) 622100 
Internet: www.siton-suzenaar.n1 

hem ech 
Installata ristege techniek 

Henk  Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507 CG Rohel 
	 06 -30 29 77 43 

henk.mulder@hemutech.com 	www.hemutech.com  

Mobiel  06 - 53 166 279 	Tel. (0513) 411 609 
E-mail sysvoeg@fiberworld.n1 	Fax (0513) 411 623  

Postadres:  Firmwei 11 - 8501 XL Joure  

Voor al uw: 
nieuwbouw voegwerk • uithakken van voegwerk 

restauraties • gevelreiniging • impregneren 

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 beri jf Friso Bos Rotsterhaule 

Balsponsors 2009/2010 

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 Duan - Joure 
Autobedrijf Siton Suzenaar - Heerenveen 

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

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

B van Hes Metselwerken - Rotsterhaule 
Paviljoen Camping Tjeukemeer - Rohel 
Slump & Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, service - Sintjohannesga 

Hotze Adema transport - Haskerhorne 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 
Metselbedrijf Jager - Sintjohannesga 
Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 
JR-Renthulp, Rotsterhaule 
GLAS Sport,Joure 

Interesse voor balsponsoring bel: 
Jan Venema, 0513 -55 19 89 
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Thuis in uiterlijke zo g 
• Gelaarsbchandelingen 
• Lichaamsbehandelingen 

• Massages 
• Cosmetische hand-, nagel. en voetverzorging 

•Make-up 

• Wehecos producten 

info@petrabijker.n1 
www.petrabijkenni 

Sireek 162, 8463 tiG Roleterhaik 
TE4.0613. 6510 24. Mak0B- 23034293 

N 
B  

Voor eieren 
en 

kipproducten 

rz„\ere.  

Th.Visser 
J.Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel 0513-551369 

of 
Kadipt 12 

Rotsterhaule 
Tel 0513-551732 

www.eierhandelvisser.ni  

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstreken' 

Aangesloten bij de 
"Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland" 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met de voorzitter:Dhr. G. de Heij, 

Sintjohannesga tel. nr. 0513-551160 

of bekijk onze website: 
www.uitvaartsintjohannesga.n1 

ohleho 

LZ1)) 
*f,/ 

 

k) 
bierenpension 

Rotsterhaule 

Kadijk 2 - 8463 VC Rotsterhaule 
0513 - 55.10.96 b.g.g. 06-50.48.64.47 
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D.W.P. actueel . 	 

Een clubblad bevat natuurlijk ook 
nog heel vers nieuws. Bij het ter 

perse gaan was er op vrijdagavond 22 januari nog het 
Sportgala 2010 van de gemeente Skarsterlan waar de 
kampioenen van 2009 werden gehuldigd. 
Voor D.W.P. waren opgegeven 	El/D1 zij werden 
in 2009 twee keer kampioen en al voor de vijfde keer 
op rij, de Al junioren werden ook kampioen alsmede 
onze dames welke vorig seizoen een schitterende 
prestatie neerzetten. be  dames waren zelfs 
genomineerd tot sportploeg van het jaar. 
be uitreiking van de kampioensmedailles werd gedaan 
door dorpsgenoot en wethouder sportzaken Bé de Winter. Helaas voor de dames van 
D.W.P. werd de titel Sportploeg van het Jaar niet gehaald de titel ging naar twee 
meisjes van het Acrogym. Voor de publieksprijs werd men 3e. be dames kwamen 
samen met DWP Al op het podium voor de uitreiking van de kampioensmedailles. Wel 
werd dorpsgenoot Wim de Koning sportman van het Jaar op dressuur mennen. Maar 
	 Jeliena kwam wel op de foto met Brian Vandenbussche waarvan ze eerst niet 
eens wist wie hij was. ????  Nei  die dikke tUt no wol! 



Mulder Schoonmaak   

VEILIG 'DIE I ao4s-vnit.ra  

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

Dakgoot en platdak schoonmaken 
Inspecteren en schoonmaken van dakgoten en 
»la/dak ter preventie van wateroverlast, 

Schilderwerk reinigen 
Reinigen van schilderwerk of ander gevelinateriaal 
aan woning of bedriffspand. 

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

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

wwwmulder-schoonmaakaii 

 

1  J. Veldslraweg 12, 85 I 3CH OuitAltsterhegule• 
telefoont 06-2 1840131 A. tie Jong  

 

Oantric3rhatied 	inostallearties 

ERKEND AARD- EN PROPAANGAS INSTALLATEUR 

Ook wij zijn supporter van d.w.p.! 

B. van Hes 
Metselwerken 

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
teLo513551749 
mob.o6-15438112 

Van de bestuurstafel  

Wat kwam er zoal ter sprake op de bestuurstafel? 

• Op oudejaarsdag is een begin 
gemaakt met de bouw van de luifel. 
Met het plaatsen van nog enkele 
doorzichtige platen op het dak is 
alles gereed. 

• be bouwvergunning van de luifel 
werd destijds aangevraagd door 
het rookverbod in de kantine. 
Ondanks alle landelijke 
ontwikkelingen blijft het 
rookverbod wel van kracht in onze 
kantine. be weersomstandigheden 
zijn er nog niet echt naar en ook de luifel zal misschien nog iets dicht worden 
gemaakt, maar het roken in de hal zal dan voorbij zijn. 

• Bezoek gehad van controleur gemeente inzake horecavergunning en milieu. Alles 
was prima in orde. Aanvullende brandblussers zijn geplaatst. 

• Toernooi op Koninginnedag is nu voor de E- en F-pupillen. 
• Nog steeds wordt er gezocht om een 2' leider voor D.W.P. 3 alsmede D.W.P. E3. 
• be vrijwilligersavond op vrijdag 18 december was weer een groots succes. In 

totaal waren er een dikke 110 D.W.P. vrijwilligers uitgenodigd die een koud en 
warm buffet kregen voorgeschoteld. Werkelijk om te watertanden. Geweldig 
gedaan A nske. 

• Omdat er nog een inhaalprogramma was op 
zaterdag 19 december werd het Klaverjassen 
verplaatst naar de zaterdagavond. Mede door het 
slechte weer waren er 16 deelnemers, iets minder 
dan vorig jaar. 

• Besloten word om de Familiedag van D.W.P. te 
plannen op zaterdag 22 mei 2010. 

• Dagelijks bestuur is bezig met het bewerken van 
de Statuten en het Huishoudelijk reglement. 
Tijdens de Ledenvergadering werd men 
gemachtigd om dit verder af te handelen maar dit 
kan niet. Moet beslist van tevoren aan de 
Jaarvergadering worden uitgelegd. 

• Regelmatig komt het voor dat de kleedboxen in 
een puinhoop worden achtergelaten. Men geeft 

IntdenyeWOon „goon/ 
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elkaar dan wederzijds de schuld maar dit gebeurt door zowel senioren als jeugd. 
bus  !eiders  graag attent hoe de kleedboxen worden achtergelaten en dan niet 
alleen thuis maar ook bij uitwedstrijden. 

• Vacature hoofdtrainer.  Bonne  de Vries heeft 
vroegtijdig aangegeven D.W.P. aan het einde van 

het seizoen te gaan 
verlaten. Deze 
beslissing kwam 
enigszins toch als 
een complete 
verassing. 
"Inderdaad heb ik 
besloten om na dit 
seizoen D.W.P. te 

verlaten", vertelde hij. "De houdbaarheidsdatum 
van trainers eindigt gemiddeld tegenwoordig na 
drie jaar en ik heb inmiddels na 33 jaar geleerd 
dat je beter een jaar te vroeg dan te laat weg 
kunt gaan. Na bijna drie seizoenen lijkt het nu er 
op dat we met elkaar eindelijk het spul een 
beetje op de rails hebben en dan wordt het in mei 2010 hopelijk een mooi moment 
om te vertrekken". Al met al emotioneel wel een moeilijke beslissing want: 1. er 
volgen na dit seizoen waarschijnlijk nog succesvolle jaren met deze selectie. 2. de 
samenwerking met spelers en  !eiders  en overig kader is prima. 3. en last  but  not 
least: D.W.P. is echt een vereniging waar ik mij als trainer THUIS voel.  Bonne  
hopelijk zal dit de prestaties van de spelers nog meer motiveren om vooral jouw 
aan het einde van dit seizoen een waardig afscheid te geven. 

• En dus begon ook bij DWP de trainers carrousel te werken. Direct al na het 
vertrek van  Bonne  op Voetbalnoord te hebben geplaatst kwam er een aanmelding 

binnen. Daarna hebben we een vacature geplaatst en 
verzocht om reacties. In totaal zijn er binnen één 
week 11 reacties binnengekomen van trainers die wel 
bij D.W.P. wilden komen. In diverse gesprekken, eerst 
met bestuur/leiders en delegatie van de spelers is 
gekozen voor een gesprek met een viertal trainers. 
Met drie trainers is een gesprek geweest waarna na 
een tweede ronde de keuze is gevallen op Henk van 
Hes. D.W.P. heeft in Henk van Hes, de huidige trainer 
van vijfde klasser be Walde, een nieuwe hoofdtrainer 
gevonden voor het nieuwe seizoen. Een bekende, want 
Henk voormalig speler van D.W.P. trainde diverse 
jeugdteams waaronder voor het laatst de A-junioren 

Van het actiecomité ........ 

be club heeft winterstop, zo ook het actiecomité. 
Er zijn weinig activiteiten op dit moment. 
In de kerstvakantie zijn de ballenrekken nagelopen en daar waar nodig ballen 
vernieuwd. 
Op stapel staat de jaarlijkse koekactie. Deze wordt gehouden op maandag 12 april as. 
Zet deze datum maar vast in de agenda. 
Wij zoeken nog iemand die het actiecomité komt versterken. Wie meldt zich 
aan???????????? 

Het actiecomité. 

Kledingbeurs zaterdag 20 februari  

Van 9.00-9.45 b2 en meisjes C' s 

Van 10.00-10.45 de Fjes en de E' tjes 

Jitske Mulder 

0513-551255  
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Open nu een Rabo sc Heerenveen Rekening 
en scoor een unieke voetbal! 
Ben jij sc Heerenveen-fan en 17 jaar ofjonger? Open dan nu de speciale Rabo sc Heerenveen 
Rekening bij een van de Rabobanken in Friesland. Je ontvangt dan een sc Heerenveen-pakket 
cadeau, waaronder een unieke voetbal. 

Het is tijd voor de Rabobank. 

www.rabobanIc.n1/heerenveen 
	 Rabobank 

—1101;1W, 
"Poetd~.epte0t9. 

y 4071110)  

401  4,  IIN/IP p  

www.roffeltweewielers.n1 
De Fiets, Bromfiets en Scooterspecialist 
Polle 7 8463 TJ Rotsterhaule tel. 0513 551117 

• De specialist in zuinige 4 takt scooters 
• Nieuwe scooters v.a. € 999,- 
• Ruim assortiment schakelbrommers 
• Fietsen nieuw en gebruikt 
• Electrische fietsen en spartamets 
• Groot assortiment onderdelen nieuw en gebruikt 
• Reparatie alle merken 
• Lease is bij ons ook mogelijk 
• Eigen haal en brengservice 

Openingstijden: 
Ma. t/m vr. 13.00— 18.00 uur 
Za. 10.00— 12.00 en van 13.00— 16.00 uur 

Voor vuurwerk aanbiedingen 
www.roffelvuurwerk.n1 

waarna hij hoofdtrainer werd van Mildam. Na vijf jaar ervaring elders te hebben 
opgedaan krijgt hij nu de A-selectie uit eigen dorp onder zijn 
hoede en de kans om zijn trainersloopbaan een stapje hoger 
uit te gaan voeren. Bestuur en spelersgroep zijn content met 
het besluit en wensen Henk alle succes. 

• Verzoek gedaan aan gemeente voor bijscholing AED-cursus. 
• Dit jaar doen we voor het eerst mee aan de Poiesz 

Jeugdsponsoractie in Oudehaske. be jeugdsponsoractie loopt 
van maandag 1 februari tot zaterdag 27 maart. In totaal 
doen er 8 verenigingen mee waar onder natuurlijk v.v. Oudehaske zelf, IVO 
streetdance (uit Sint Jut) en enkele verenigingen uit Heerenveen. We vragen 
iedereen die normaal ook bij Poiesz in Oudehaske winkelt om D.W.P. te steunen en 
de gekregen munten te gooien in onze koker. Hartelijk dank, het bedrag zal een 
eerste aanzet moeten geven tot onze verbouwing van de dames/meisjes 
kleedboxen. Zaterdag 6 februari is D.W.P. aanwezig voor een presentatie. 

• Schoolvoetbaltoernooi van Skarsterlan is vastgesteld op woensdag 14 april. 
• Op vrijdag 22 januari 2010 vindt het Sportgala 2010  pleats.  Tijdens het Sportgala 

huldigt de gemeente Skarsterlan haar kampioenen. Voor D.W.P. zijn opgegeven 
DWP E1/D2, D.W.P. Al en de D.W.P. 
damesl. Voor de titel van sportploeg 
van het jaar kon je stemmen op de 
Dames 1 van DWP. Hoe dit is 
afgelopen lees je in het volgende 
clubblad of eerder op de website van 
D.W.P. www.vvdwp.nl. Op voorhand 
bedanken we iedereen die een stem 
heeft uitgebracht op onze dames. 

• Enige problemen zijn er geweest bij 
D.W.P. D1, beide  !eiders  zijn gestopt en een ouderavond is belegd voor dit team. 

• Volgende vergadering van bestuur is op dinsdag 2 februari 2010. 

Bezoek ook eens de website van D.W.P. 
www.vvdwp.n1  
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Kijk ook eens op www.wminnesma,n1 
Technisch bedrijf W.Mlnnesma 

Appelhof 

8465 RX Oudehaske 

T.:0513 67 73  70 

F.: 0513 67 78 04 

E.: info@wminnesma.n1  

vaisinstallateurg 

KRAAK 
Installatietechniek 

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

Kadjk 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www.kraalanstallatianl 

Voor al uw installatie werkzaamheden: 

• gas, water, elektra, 

• dak- en zinkwerk 

Levering en reparatie van 

wit- en bruingoed. 

Levering en plaatsing van CV ketels, airco,s, 

waterontharders, hout- en gaskachels. 

Bent u doe-het-zelver? Kom dan bij ons voor uw Installatlematerl-

aal. Ook voor deskundig advies! Kom eens een kijkje riemen in onze 

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

26-01-2010 
30-01-2010 

30-01-2010 

01-02-2010 

06-02-2010 

20-02-2010 
20-02-2010 
27-02-2010 
06-03-2010 
03-04-2010 
14-04-2010 
24-04-2010 
25-04-2010 
30-04-2010 
12-05-2010 
15-05-2010 
22-05-2010 
22-05-2010 
22-05-2010 
05-06-2010 
05-06-2010 
11-06-2010 
12-06-2010 
14-06-2010 
16-06-2010 
18-06-2010 
24-06-2010 
11-07-2010  

Oefenwedstrijd DWP 1 - VVI 1, aanvang 19.30 uur 

Oefenwedstrijd DWP 1 - Blue Boys 1, aanvang 14.30 uur  
Champions  League F en E pupillen, Gymzaal Sint Jut (info en tijden zijn 
bekend bij de  !eiders)  
Jeugdvergadering om 19.15 uur voor de  !eiders  van de F, E, D2 pupillen 
en de MC1. En om 20.30 uur voor de DI, Cl, B, en A junioren einde 
plusminus 21.45 uur.  
Champions  League F en E pupillen, Gymzaal Sint Jut (info en tijden zijn 
bekend bij de leiders) 

Dames zaalvoetbaltoernooi in Munnekeburen van 13.00 - 17.30 uur 

Oefenwedstrijd DWP 1 - Heeg 1, aanvang 14.30 uur 

Oefenwedstrijd DWP 1 - RWF 1, aanvang 14.30 uur 

Start voorjaarscompetitie 

Paasweekend 

Skarsterlan - schoolvoetbal, sportpark be Grie 

Optreden Trienes, kantine DWP, vanaf 17.00 uur 

KNVB beker finale, be Kuip, Rotterdam 

Koninginnedagtoernooi DWP, E-F pupillen 

Finale EUFA Europa League, Hamburg 

Hotknotsbegonia Toernooi 15 en 16 mei, Zandvoort 

Pinksterweekend 

Finale UEFA  Champions  League, Madrid 

DWP Familiedag (alvast reserveren) 

Guus Meeuvvis,  Abe  Lenstra Stadion, aanvang 20.00 uur 

Dorpsfeesten Rottum 

Start WK 2010 Zuid-Afrika, Johannesburg 

Jeugdtoernooi Jubbega (F, E, D, C en A) 

WK voetbal Nederland - Denemarken aanvang 13.30 uur 

16 jun t/m 19 juni 2010, Dorpsfeesten -Sint Jut 

WK voetbal: Nederland - Japan aanvang 16.00 uur 

WK voetbal: Kameroen - Nederland, aanvang 20.30 uur 

Finale WK 2010 Zuid-Afrika, Johannesburg 

Activiteitenkalender .............. 

r 
fj  

Neem eens een kijkje in 
onze winkel  online  

www,kerstma-heida,n1 
net meer dan 
6000 artikelen! 

KerstRia•Heida  

land en tuinbouwartikelen 

agrarische benodi,gheden - diergenees en 
verzorgingsmiddelen - landbouwfolie - zit 
en gazonmaaiers - fulnarlikelen - verf en 
doe het zelf - werkkleding en schoeisel - 

gereedschappen - ijzerwaren 

Streek 198 	Rotsterhaule 0513-551216 

ein supermarkt met eeill 
uitgebreid assortiment 

kruidenierswaren en rijk 
gesorteerde versafdelingen. 

Het juiste adres voor: 

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

Super in de buurt! 

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

Streek  180 8463 NH Rotsterhaule 0513-551310 
www.gebo-wonen.ni  www.gebo-woonwinkel.n1  

KORT  
Timmer- en aannemersbedrijf 
Binnenciijk 25 8461 LE Ronurn tel. 0513 621173 www.korthouw.n1 

TEL . 105131 - 55 17 04 KOMI&  I _  LAIL 

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

DA1\.1ES - EN 1-IMENKAPSA1oN 	 111:

00 

 

Reklamebord sponsor 

GEBO BV 
Meermarkt van Zwol 
Garage Akkerman 
Bouwbedrijf H. Veenstra 
Technisch bedrijf W. MINNESMA BV  
Cafe  van der Zwaag 
BRATTINGA's kleurencentrum 
Sporthuis DE LEEUW 
Kapsalon Trijnie 
Heineken Brouwerijen Noord  Ned.  
Kerstma-Heida 
Kraak Installatietechniek 
Modderman BV 
RABOBANK 
Boersma Accountancy 
Dutsen.n1 autofersekeringen 
Drukkerij Hofstee 
Adm. Kantoor OORD 
Garage JAGER 
W.K. Koekfabriek 
Voegbedrijf Ten BOOM  
Ass.  Kantoor FERWERDA 
be WREDE Meubels 
Brinksma Schilderwerk en Belettering 
be Bromfietshal 
van der Wiel 
Loonbedrijf Gebr. DE VRIES 
Multiservice Hans Knol 
Voegbedrijf S.V.S. 
Bouw-Aannemingsbedrijf Jan de Vries 
Installatiebedrijf H. v.d.WAL 
Hemutech Installatie-en Montagetechniek 
Eierhandel Visser 
Hotze Adema Transport  
Elmer  Venema Transport 
Friehof hoveniers 
Houtbouw de Bevers 
ABB 
W.A. Tiezema 
be Wolvehoeve dierenpension 
Piersma & van der Ven BV 
Tuincentrum de Koning 

Sponsors bedankt 

ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
SINT JOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SINT JOHANNESGA 
JOURE 
HEEREN VEEN 
OUW5TERHAULE 
ZOETERWOUDE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
ROTSTERHAULE 
HEEREN VEEN 
SINT NICOLAASGA 
SNEEK 
OUDEHASKE 
NIEUWEHORNE 
SINT JOHANNESGA 
HEEREN VEEN 
OUWSTER NIJEGA 
JOURE 
JOURE 
SINT NICOLAASGA 
ROTSTERHAULE 
DRACHTEN 
ROTSTERGAAST 
SINTJOHANNESGA 
SCHARSTERBRUG 
SINTJOHANNESGA 
SINTJOHANNESGA 
ROHEL 
ROTSTERHAULE  
HAS  KERHORNE 
SINTJOHANNESGA 
OUDEHASKE 
OUDEHASKE 
SNEEK 
JOURE 
ROTSTERHAULE 
OUWSTERNIJEGA 
ROHEL 
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Ei}CO hi PUIFERS 

SMIT BV 
BESTRATINGS- TUIN- EN HOUTCENTRUM 

BLESD1JKE 	• Markeweg 155 • 8398 GN Blesdijke 
25 jaar! 	• Tel. (0561) 45 12 52 • Fax (0561) 4S 25 19 

HEERENVEEN • De Loads 8 • Bedrijventerrein Konen! • 8447 GP Heerenveen 
• Te  (0513) 65 32 38 • Fax (0513) 65 32 72 

Streek 74 8464 NE - Sintjohannesga 
0513-801999 info@joed-ict.n1 

Computer problemen 	Internet 
Hardware 	 Telefonie 
Software 	Bedrijfsnetwerken 	-  

? ix  \I I 11 0 Ely  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 
•Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11 a 18441 AB Heerenveen 
T0513 651 299F 0513 653 162  

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 1341, 
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de  wile peal  
CLUB van 100 

\ 
, 

vrienden van D.W.P. 	
Re 

	...... 
Attinn 

	

Modderman man 

 

Bertus van Zwol 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

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

Siebe Poepjes Jan c4{ 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 Sjirk & 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 c3( 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 

Oane Wierda Mindert Mulder 
Eelco van der Heide Sippe Smeding 

be Kroeg - Heerenveen Ype & Mariejette Bi jker 
Patrick de Jong Jan Sloothaak 

Mangal Haringsma Voegbedrijf Volken Sloothaak 
Anske & Gretha de Jager Sjoerd & Roelie van der Molen 

Informatie Club van 100 - Minne Modderman tel. 55.17.64 
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