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CDB nu 
Direct mail Er Digitaal drukwerk 

CDB.nu  
Streek  133 
8463 NC. Rotsterhaule 

T 0513 - 55 11 12 
E : info@cdb.nu  
W: www.crfb.nu  

`Voor a/ uw df:gltale drukwerk, print werk ei kopieerwerA 

U kunt bij ons terecht voor al uw drukwerk, wij verzorgen drukwerk voor particulieren, verenigingen en het bedriit,leven. Kleine tot 
middelgrote oplages kunnen wij digitaal voor u drukken tot 300 grams papier en formaat SRA3(32x45cm). Maar oo, voor uw zwart/wit 

kopieën kunt u bij ons terecht. 

Ruime keus in onze collectie geboortekaarten, huwelijkskaarten en kerstkaarten. 
Gok eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden, 

Direct Mail, wij printen, couverteren en verzenden uw post in elke vorm en hoeveelheid. Uw mailing, zoals brieven, brieven met bijlagen, 
ansichtkaarten, promotiematerialen of gepersonaliseerd drukwerk kunnen wij desgewenst verzenden binnen 2 uur. 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uur 

Een greep uit ons assortiment: 
Affiches - Afsprakenkaarten - Ansichtkaarten - Barkaarten - Bonnenboekjes - Bedankkaarten - Bedrijfspresentaties - Bouwtekeningen tot A3 - 
Briefkaarten - Briefpapier - Brochures - Consumptiebonnen - Clubbladen - Etiketten - Entreekaarten - Feestgidsen - Flyers - Folders - Foto's - 
Geboortekaartjes - Handleidingen -Huwelijkskaarten - jubileumkaarten - Lamineren -  Leaflets  - Loterijbonnen - Mailingen - 0  wire  bindingen - 
Personeelsbladen - Posters - Portfolio -Prijslijsten -  Printing on demand  - Scannen - Scripties - Snackbarkaarten - Studiemappen - Trouwkaarten - 
Uitnodigingskaartjes - Verenigingsboekjes - Verhuiskaartjes - Verslagen - Visitekaartjes - Waardebonnen - Wenskaarten -  With compliments  Cards en 
nog veel meer! 

Streek 133 • 8463 NG Rotsterhaule • 0513-55 1112sinfo@cdb.nu  • www.alb.nu  
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Garagebedrijf 
BUKER 

voor informatie bel : Herman de Hei j, 06 - 48.70.08.21 

EL 

Tevens schoonheidssalon en pedicure 
Joure: Kerkstraat lB - tel. 0513-410993 	Ouwsterhaule: 	Veldstraweg 35 - tel. 0513-552188 

kinderkapsalon 

FIVOKIt P0OK7 
Joure: Kerkstraat 1B - tel. 0513-410993 Ouwsterhaule: J'. Veldstraweg 35 - tel. 0513-552188 



Vrijwilligersavond: 

54e prijs 2x vuurwerkbon t.w.v. € 7.50 te besteden bij Roffel Tweewielers 
Rotsterhaule 

3851 

aangeboden door: Roffel tweewielers, Rotsterhaule 

gewonnen door: W. van der Meulen - Joure (Blomkool) 
55e prijs Sinterklaas-koekpakket 3311 

aangeboden door: Modderman, Rotsterhaule 
gewonnen door: F.P. Schaap - Akkrum 

56e prijs Sporttas - voetbal - bidon - spel kaarten -zonnebril 3895 

aangeboden door: Rabobank, Heerenveen 
gewonnen door: J. Kramer - Joure 

57e prijs r.v.s.mok - paraplu - bidon - spel kaarten -zonnebril 3894 

aangeboden door: Regio Bank, Oudehaske 

gewonnen door: J.  Kromer  - ? 
58e prijs Zaklampje - nietapp. - bidon - spel kaarten -zonnebril 3893 

aangeboden door: Formido, Heerenveen 

gewonnen door: J. Warmerdam - Joure 
59e prijs Handdoek - volleybal - bidon - spel kaarten -zonnebril 2185 

aangeboden door: Haico Bouma, Oudehaske 

gewonnen door: 5.5. Hofman - Sintjohannesga 

60e prijs 2x vuurwerkbon t.w.v. €7.50 te besteden bij Roffel Tweewielers 
Rotsterhaule 

2856 

aangeboden door: Roffel tweewielers, Rotsterhaule 

gewonnen door: G. Bakker - Sintjohannesga 

61e prijs Rugzak - bidon - 2xmok -zonnebril 0858 

aangeboden door: Installatiebedrijf Minnesma, Oudehaske 

gewonnen door: M. Visser - Sintjohannesga 
Huisinrichtingspakket meest verkochte loten X 

aangeboden door: Slump&Bos, brachtstercompagnie 

meest verkochte 
loten: 

Eric Akkerman - Rotsterhaule 

Sponsoring aanmaken lotenboekjes 
Peijnenburg, Sintjohannesga 

Met dank aan alle bedrijven voor het spontaan beschikbaar stellen van de prijzen 

Van de redactietafel 

Alweer de laatste clubkrant voor 2010. be laatste weken was het rustig op de velden bij DWP. Door de 
vroege winter zijn er al een paar weken geen competitie wedstrijden meer geweest. Misschien mede daarom 
niet al te veel bijdrage vanuit de voetbalteams om de clubkrant met leuke wetenswaardigheden te vullen? 

Door het bestuur werd de traditionele vrijwilligersavond georganiseerd. Onder het genot van een hap je en 
een drankje was dit weer een gezellig samenzijn. be salades enz. van Anske waren verschrikkelijk lekker. 
Fijn dat er zoveel jonge vrijwilligers aanwezig waren. Er zijn veel foto's gemaakt. Deze zijn te vinden op de 
vvdwp site. 

Het ligt in de bedoeling de volgende editie van de clubkrant zo rond eind maart te laten verschijnen. Hiervoor 
is het nodig dat de kopie uiterlijk 

15 maart as. 

bij de redactie binnen is. Bij voorkeur in een word document aanleveren bij Anja via: 

clubblad@vvdwp.n1 

Voor deze keer weer veel leesplezier. 

be redactie wenst u allen prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. 

be redactie 
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_ Akkerman 
Brouwer FIETSEN 01-0 Mechanisatiebedrijf 	MASSEY FERGUSON 
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Te1.0513-551813 info@brouwerfietsen.n1 
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G. van bijk 
Badkamertechniek 

Skans 22 
8461LP Pottum 

T: 0513-62 58 97 
M: 06-109 06 634 

www.badkamertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1 

W11„ KAMPEN 
SCHILDERSBEDR 
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JOURE - ST. NICOLAASGA 

Handelswei 14 
8501 XJ Joure 
Telefoon (0513) 419 293 	Heide 11 
Telefax 	(0513) 414 239 	8521 DE St. Nicolaasga 

Telefoon (0513) 432 334 
Mobiel 	(0651) 501 796 

Tjeukemeer 1  
502 TH Joure  8 

Tel: 	0513-41.84.58 I 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 

hemu ech 
Installatie en montage techniek 

Henk  Molder  
Vierhuisterweg 22 

 8507  CG  Rohel 	 1 06-30 29 77 43 
www.hemutech.com  tering.ril 	• henk.mulder@hemutech.com  
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gewonnen door: T. van der Berg - Sintjohannesga 
40e prijs Twee voetbaldoelen en een voetbal 4769 

aangeboden door: Hemutech, Rohel 
gewonnen door: G. Kortendijk - Engelum 

41e prijs Haarverzorgingspakket 1130 
aangeboden door: Kapsalon Anneke, Sintjohannesga 

gewonnen door: A. Krist - Sintjohannesga 
42e prijs Waardebon t.w.v. € 20 te besteden bij Salon  It  Onlan Sintjohannesga 3924 

aangeboden door: Salon  It  Onlan, Sintjohannesga 
gewonnen door: B.D. Aalbers - Burgum 

43e prijs Waardebon t.w.v. € 20 te besteden bij Formido Heerenveen/Wolvega 1754 
aangeboden door: Hotze Adema Transport, Sintjohannesga 

gewonnen door: 6,. Dijkstra - Joure 
44e prijs Een cap van Akkerman Mechanisatie Sintjohannesga 4731 

aangeboden door: Akkerman mechanisatiebedrijf, Sintjohannesga 
gewonnen door: ? Vermaning - Sintjohannesga 

45e prijs Een cap van Akkerman Mechanisatie Sintjohannesga 
uitgerei 

kt 
aangeboden door: Akkerrnan mechanisatiebedrijf, Sintjohannesga 

gewonnen door: K. Hornstra - Lippenhuizen 
46e prijs Een doos wijn 3940 

aangeboden door: Café de Heij, Rottum 
gewonnen door: R. Aalbers - Balk 

47e prijs Een dekbed overtrek 4802 
aangeboden door: broornstad, Oudehaske 

gewonnen door: M. Veenstra - tel. 0512 - 53.88 enz. 
48e prijs 12 longdrink glazen en een messenblok 1709 

aangeboden door: Paviljoen camping Tjeukemeer, Rohel 
gewonnen door: J. Langen - Nieuw Dordrecht 

49e prijs 2x vuurwerkbon t.w.v. € 7.50 te besteden bij Roffel Tweewielers 
Rotsterhaule 

3153 

aangeboden door: Roffel tweewielers, Rotsterhaule 
gewonnen door: M. van der Wal - Joure 

50e prijs 2x vuurwerkbon t.w.v. € 7.50 te besteden bij Roffel Tweewielers 
Rotsterhaule 

4706 

aangeboden door: Roffel tweewielers, Rotsterhaule 
gewonnen door: P. Vermaning - Sintjohannesga 

51e prijs Sinterklaas-koekpakket 2379 
aangeboden door: Modderman, Rotsterhaule 

gewonnen door: W. van Es - Heerenveen 
52e prijs Een fries producten pakket 0351 

aangeboden door: Activiteitenboerderij Fjouwerheis, Rohel 
gewonnen door: J. Meijer - tel. 0513 - 65.40  etc.  

53e prijs 2x vuurwerkbon t.w.v. € 7.50 te besteden bij Roffel Tweewielers 
Rotsterhaule 

4102 

aangeboden door: Roffel tweewielers, Rotsterhaule 
gewonnen door: A. Tuinier - ? 
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26e prijs Levensmiddelenpakket t.w.v.€ 25 te besteden bij Jelle's Versmarkt 
Rotsterhaule 

2521 

aangeboden door: Selle's Versmarkt, Rotsterhaule 
gewonnen door: J. Maat - Sintjohannesga 

27e prijs Verzorgingspakket + kappersbon te besteden bij Kapsalon Trijnie 
Ouwsterhaule/Joure 

4539 

aangeboden door: Kapsalon Trijnie, Ouwsterhaule/Joure 
gewonnen door: H. Geerlings - Rotstergaast 

28e prijs Verzorgingspakket + kappersbon te besteden bij Kapsalon Trijnie 
Ouwsterhaule/Joure 

4566 

aangeboden door: Kapsalon Trijnie, Ouwsterhaule/Joure 
gewonnen door: A. de Vreze - Rottum 

29e prijs Verzorgingspakket + kappersbon te besteden bij Kapsalon Trijnie 
Ouwsterhaule/Joure 

4204 

aangeboden door: Kapsalon Trijnie, Ouwsterhaule/Joure 
gewonnen door: M. Kost - Haarzuilens 

30e prijs Verzorgingspakket + kappersbon te besteden bij Kapsalon Trijnie 
Ouwsterhaule/Joure 

4152 

aangeboden door: Kapsalon Trijnie, Ouwsterhaule/Joure 
gewonnen door: R. Gillebaard - ? 

31e prijs Waardebon t.w.v. € 25 te besteden bij Kerstma Heida Rotsterhaule 1760 
aangeboden door: Bouwbedrijf H. van Zwol, Rotsterhaule 

gewonnen door: G. Dijkstra - Joure 
32e prijs Waardebon t.w.v. 25 euro te besteden bij Naaiatelier 4815 

Heerenveen te Oudehaske 
aangeboden door: van Dijk's roggebrood, Sintjohannesga 

gewonnen door: H. Piek - Sintjohannesga 
33e prijs Waardebon t.w.v. € 25 te besteden bij Kerstma Heida Rotsterhaule 3863 

aangeboden door: Voegbedrijf ten Boom, Sintjohannesga 
gewonnen door: P. Reekers - Joure 

34e prijs Bloemenbon t.w.v. € 25 te besteden bij Tuincentrum van Rijs Rottum 2254 
aangeboden door: Tuincentrum van Rijs, Rottum 

gewonnen door: A. Melein - Joure 
35e prijs Vleesbon t.w.v. € 25 te besteden bij Slagerij Zijlstra Heerenveen 1030 

aangeboden door: Installatiebedrijf H. van der Wal, Sintjohannesga 
gewonnen door: J. van der Wal - Rottum 

36e prijs Regen-en buitenthermometer en amaryllisbol 4259 
aangeboden door: Tuincentrum be Koning, Rohel 

gewonnen door: H. Bron - Delfstrahuizen 
37e prijs Waardebon t.w.v. € 25 te besteden bij Brocanterie Het Gewei Rotsterhaule 4941 

aangeboden door: Brocanterie Het Gewei, Rotsterhaule 
gewonnen door: J. ten Hoeve - ? 

38e prijs Kerstboom Kwekerij Hans de Koning 2831 
aangeboden door: Kwekerij Hans de Koning, Rotsterhaule 

gewonnen door: J. van Lith - Bant 
39e prijs Haarverzorgingspakket 0635 

aangeboden door: Kapsalon Anneke, Sintjohannesga 

te vergewissen dat ze zich niet hadden vergist in 
de heerlijke smaken van vis, salades, kip en 
balletjes in pinda saus. Bij enkele mensen was echt 
de verrukking, dat men zich toch niet had vergist, 
van het gezicht af te lezen. 

be mensen die zo nu en dan ook even in de 
buitenlucht wilden vertoeven konden dit doen in de 
"skihut " welke door enkele vrijwilligers is 
aangebracht waarbij de twee warmte bronnen 
zorgden dat het prima te doen was. 

We hebben allemaal een prima afsluiting van het 
jaar kunnen vieren en op 18 december was er nog 
klaverjassen in de kantine waarbij er 6 tafels 
waren gevuld om de verschillende "boomen" te 
spelen. 
Voor de komende zaterdagen zal er voor de 
mensen die tijd hebben voor DWP vast wel een 
klusje voorhanden zijn. 

Tot slot wil ik een ieder danken voor de inzet die 
men heeft getoond voor onze vereniging DWP en 
meen te mogen zeggen dat ik ontzettend trots ben 
voorzitter te mogen zijn van een vereniging met 
zoveel enthousiaste leden/donateurs/sponsoren en 
vrijwilligers. Hulde aan iedereen!! 

Voor een ieder, namens het bestuur van  vv  DWP, 
prettige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een 
heel gelukkig en gezond 2011. 

een trotse voorzitter,Anne Knol. 

Van de voorzitter, 

Een jaar jaar bijna teneinde en dan heb je een hele 
periode om te overzien en te overdenken. 
Sportief een goed jaar voor onze vereniging waar 
we natuurlijk altijd graag allemaal op de hoogste 
treden me wilt strijden in je achterhoofd wetende 
dat dit niet altijd reëel is. 

Het is daarom belangrijk elkaar altijd te steunen, 
door dik en dun, om dan aan de eindstreep samen 
te bereiken wat het hoogst haalbare blijkt te zijn. 
Ik hoop dat ongeveer op de helft van de 
competitie een ieder staat waar men hoopte te 
staan en weet dat we niet allemaal op de eerste 
plaats kunnen vertoeven. 

Wat mij zeer veel deugd heeft gedaan is de 
saamhorigheid in de loten verkoop ten bate van de 
later te realiseren kleedboxen. Natuurlijk was een 
100 procent verkoop van de loten een ultieme 
gedachte maar door aan te geven dat we 
teleurgesteld zouden zijn omdat ongeveer 25 
procent niet is verkocht zou tekort doen aan de 
mensen die de 75 procent wel hebben verkocht!! 
Vanuit de naam van het bestuur wil ik een ieder 
graag danken voor haar/zijn geweldige inzet in 
deze. 

Naast alle vreugde is er het afgelopen jaar ook 
verdriet geweest bij verschillende mensen door 
het verlies van een naaste en ik wil een ieder voor 
de naderende feestdagen alle steun toe wensen 
omdat dit verlies tijdens de komende dagen vaak 
weer extra naar voren komt. 

Op vrijdag 17 december jl. de altijd fijne 
vrijwilligers avond in de kantine waarbij, ondanks 
het winterse weer, een opkomst van tussen de 70 
en 80 vrijwilligers te zien was. 
Dit jaar zagen we vooral veel jonge vrijwilligers 
wat ons deugd doet want zonder deze jeugd 
redden we het niet. be jongeren zijn in alle 
geledingen van de vereniging terug te vinden en 
zijn een welkome aanvulling in het arsenaal van 
vrijwilligers. 

Er was weer een rijk gevulde dis aanwezig in de 
bestuurskamer welke door Anske de Jager 
verzorgt was. Er was werkelijk geen nee te koop 
op de lange tafels en men zag verschillende 
mensen meerdere keren terug komen om zichzelf 
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55.17.88 
55.17.85  

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

55.10.84 
06-51.20.93.34 
06-46.29.19.15 

75.07.74 
06- 24.66.22.17 

55.12.55  

Jeugdcoördinator 

Voorzitter 

Jeugdsecretaris 

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

55.12.55 Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

Pagina: 6 Pagina: 27 

Accommodatie 

Algemeen  
secretaris@vvdwp.n1 
www.vvdwp.n1  
BB-BC-25V 

Anne  Knol  (voorzitter@vvdwp.n1) 
Binnendyk 6, 8461 Lb Rottum 
Jan Kni jpstra (secretaris@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Gerrit Aalbers 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Hei j 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
(wedstrijdsecretariaat@vvdwp.n1) 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 

Geert Dijkstra 
Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 

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 

41.40.49 
06- 57.12.80.06  

Jeugdcommissie 

Kledingbeurs jeugd 

11e prijs Diner voor 2 personen te besteden bij paviljoen Tjeukemeer te Rohel 2538 
aangeboden door: Paviljoen camping Tjeukerneer, Rohel 

gewonnen door: J. Smid - Sintjohannesga 
12e prijs Waardebon t.w.v. € 50 te besteden bij Attent -B. van Zwol te Rotsterhaule 4603 

aangeboden door: ATTENT - B. van Zwol, Rotsterhaule 
gewonnen door: W. Venema - Sintjohannesga 

13e prijs Fietstas met regenkleding 0629 
aangeboden door: Brouwer Fietsen, Rotsterhaule 

gewonnen door: H.  Agricola  - Heerenveen 
14e prijs Koffiezetapparaat 3574 

aangeboden door: Garage Bijker, Rotsterhaule 
gewonnen door: G. Boer-Hamstra - Wolvega 

15e prijs Waardebon t.w.v. € 50 te besteden bij Attent -B. van Zwol te Rotsterhaule 2328 
aangeboden door: Bouw- en Aanerningsbedrijf Jan de Vries, Sintjohannesga 

gewonnen door: G. Bruinsma - Joure 
16e prijs  Renault  truck collectors item 4059 

aangeboden door: Truckservice Jager, Sintjohannesga 
gewonnen door: R. Coopman - Rottum 

17e prijs Verzorgingsbon t.w.v. € 45 te besteden bij Petra Bijker Rotsterhaule 2108 
aangeboden door: Schoonheidssalon Petra Bijker, Rotsterhaule 

gewonnen door: Familie Piersma - Ouwster Nijega 
18e prijs Waardebon t.w.v. € 40 te besteden bij Glas Sport Joure 1031 

aangeboden door: Glas Sport, Joure 
gewonnen door: J. Kok - Rottum 

19e prijs Waardebon t.w.v. € 40 te besteden bij Glas Sport Joure 2122 
aangeboden door: Glas Sport, Joure 

gewonnen door: J.b. Piersma - Ouwsterhaule 
20e prijs Antivirus programma 2624 

aangeboden door: JOEb-ICT, Sintjohannesga 
gewonnen door: P. Holtrop - Ouwster Nijega 

21e prijs Kruiwagen voor de tuin 3490 
aangeboden door: Kerstma Heida, Rotsterhaule 

gewonnen door: J. Visser - Heerenveen 
22e prijs Gratis massage te besteden bij fysioprakti jk Anja Boender Rotsterhaule 1858 

aangeboden door: Fysiopraktijk Anja Boender, Rotsterhaule 
gewonnen door: J. de Vries - Sintjohannesga 

23e prijs Dinerbon t.w.v € 30 te besteden bij café v/d Zwaag Sintjohannesga 2647 
aangeboden door: Eetcafé van der Zwaag, Sintjohannesga 

gewonnen door: G. Schram - Sintjohannesga 
24e prijs Kippenvleespakket t.w.v. € 30 te besteden bij Eierhandel Visser 

Ouwsterhaule/Rotsterhaule 
3688 

aangeboden door: Eierhandel 	Th. Visser & Zn. Ouwsterhaule/Rotsterhaule 
gewonnen door: W. de Jong - Rotsterhaule 

25e prijs Waardebon t.w.v. € 30 2640 
aangeboden door: JR-Rent-Hulp, Rotsterhaule 

gewonnen door: R. de Jong - Rotsterhaule 

e-mail D.W.P. 
website  
verenigingscode 

Bestuur 
Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstrijdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 



rneubeten 

slaapkamers 

vloerbedekking 

raamdecoratie 

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

Lid NBHV 
Voor al uw vee 

Vraagt te koop: 
Slachtkocien 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 

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. 

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 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Wiepie Krist 
be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 
Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 

Advertenties clubblad 

Anja Bos - van Hes 
MJ Hogeboomstr 2. 8464  NN  Sintjohannesga 
tjibbe-anja@kpnmail.nl  clubblad@wdwp.n1 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

Kantinebeheer 
Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga  

Actiecomité 
Secretaris 	 Wiepie Krist 

be Grie 5, 8464 PA Sintjohannesga 

Informatie sponsoring 

SiumpLIAL 
folgersterioane 56 - Drachtstercompagnie Te1:(0512) 3401440 www.slumpenbos.n1  

Contactpersoon barvrijwilligers 
Marie jette Bijker - de Heij 
	

06-30.73.13.08 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Consul 
Atze Pieter ven Stralen 
Kampweg 9, 8463  VD  Rotsterhaule 

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
55.20.07 

06-51,58.10.57  

Redactie clubblad 

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 

55.12.76  
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Technisch 
K lussen 
J. Keizer 

4 m 
Altijd het 

Jetles 

Uw Gemaks 

VERSMARKT 

Versmarkt 

verste, dicht bij u in de buurt. 

Verswinkel aan huis 

Jelle de Jong 
ROTSTERHAULE 

Tel. 0513-551707 

8 

Sanitair-Thnmerwerk-Elektro- 

bed rijf 	r: "ij  

Binnendijk 47 
8461LG Rottum 
Tel. 0513-623910 

Gas 
Dakgoten-Water 

TUINCENTRUM 
GEOPP:ND MA DO 

VRI.1 
8.30-18,00 
8.30-21.00 

DE  KONING  
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Rohl 	 Orlin/  
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1.3•UWBEDRIN 

Uw wens is onze uitdaging. 

IE S VA S' A 
Wij verzorgen uw; 

• Onderhoud 
• Verbouw 
• Nieuwbouw 

Sydtakke 1 Rottum • Renovatie 
\Tel. (0513) 63 14 29 	Mobiel 0653 15 92 08 • Levering bouwmaterialen 

Streek 141 

Verkoop nieuwe en gebruikte motoren. 8463NG Rotsterhaule 
T. 06-13756150 

onderhoud, reparatie, verhuur (ook 25kw) F. 0513-435157 	 . 
Financiering mogelijk E. info@bouwbedrijfvanzwohnl 

www.bouwbedrijfvanzwol.n1 

Eelt • Likdoorns • Kloven • Voetscrub • Nagelproblemen 
C 	P • Ingroeiende nagels • Voetmasker • Voetmassage • 

/I i 	i Reurnatische voet • 	Diabetische voet 
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Net stinne, war gauw hinne! 
'1411._ 

Salon h Onlán 	 T. 	O13- 55 17 11 
Kcikb)flaan 23 	 M. 06 - 10 10 50 25 
2464 Vl Sint;chinne,33 	 E. 	vranderLt: u,,,,Imi 

PrUijs - 	Super DWP loterij - 2O1 :'.p  
lotnr. 

le superprijs Vakantieweek 4 pers. bungalow in Zuid-Limburg 4094 
aangeboden door: HEBO beton&asfalt, Scharsterbrug 

gewonnen door: H. Modderman - Sintjohannesga 
2e superprijs Vakantieweek 4 pers. bungalow in Zuid-Frankrijk 3923 

aangeboden door: Familie Schuitemaker, Frankrijk 
gewonnen door: B.D. Aalbers-de Vries - Burgum 

3e superprijs Rondvlucht van 1 uur. vanaf Lelystad 0508 
aangeboden door: Voegbedrijf A. Sloothaak, Sintjohannesga 

gewonnen door: ? Lageveen - Sintjohannesga 
Hoofdprijs 1 ballonvaart 2608 

aangeboden door:  Toyota  Volkema, Heerenveen/Joure 
gewonnen door: R. de Jong - Rotsterhaule 

le prijs Klussenbon t.w.v. €150 door Javé bouw Rohel 3586 
aangeboden door: Javé bouw, Rohel 

gewonnen door: R. de Jong - Langezwaag 
2e prijs  AEG  stofzuiger 2006 

aangeboden door: Installatiebedrijf Minnesrna, Oudehaske 
gewonnen door: b. Hooghiemstra - Joure 

3e prijs Hardhouten loveseat 0766 
aangeboden door: Houtbouw be Bevers/Bangma, Oudehaske 

gewonnen door: Anske de Jager - Sintjohannesga 
4e prijs Waardebon t.w.v. £ 100 te besteden bij de GEBO 4607 

aangeboden door: GEBO woninginrichting, Rotsterhaule 
gewonnen door: G. Venema - ? 

5e prijs  Prepaid  telefoon 3855 
aangeboden door: Brouwer Fietsen, Rotsterhaule 

gewonnen door: W. van der Meulen - Joure (Blomkool) 
6e prijs Een poef 4751 

aangeboden door: de Wrede meubelen, Joure 
gewonnen door: L. van Hes - Sintjohannesga 

7e prijs Een geïmpregneerde zandbak 2508 
aangeboden door: Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen, Scharsterbrug 

gewonnen door: J. Veeninga - Sintjohannesga 
8e prijs Waardebon t.w.v. e 50 te besteden bij Regts Joure 0531 

aangeboden door: Bouwbedrijf Veenstra, Oudehaske 
gewonnen door: Geert Bos - Sintjohannesga 

9e prijs Waardebon t.w.v. € 50 te besteden bij Attent -B. van Zwol te Rotsterhaule 3567 
aangeboden door: Ferwerda assurantiën, Joure 

gewonnen door: J. van Drogen - Sintjohannesga 
10e prijs Waardebon t.w.v. € 50 euro borduurwerk te besteden bij naaiatelier 

Heerenveen te Oudehaske 
3679 

aangeboden door: Naaiatelier Heerenveen, Oudehaske 
gewonnen door: A. Binnema - Sint Nicolaasga 
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Verzorging 
Dinsdag / donderdag Hendrika  Noppert 

Roazebosk 22, 8517 NB Scharsterbrug 
41.29.08  

Informatie nieuwe leden 

Bankrelaties 

11 1111i

Th  

Mulder Schoonmaak   

61/4Yerloan Jdoonl 

Tel. (0513) - 84 06 74 
Fax (0513) -8411 84  

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. 

www.mulder-schoonmaakad 

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

Senioren 

Jeugd 

Reclameborden/advertenties 
clubblad 

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) 

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

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

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.54  

B. van Hes 
Metselwerken 

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
tel.o513551749 
mob.0615438112  
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Voor meer informatie: 

www.centraledebijekoer.n1 
info@centraledebijekoer.n1 

"Voor al uw digitale drukwerk, prktwerk en kopieerwerk" 

Wij verzorgen alles op liet gebied van: 

• Direct mail 
• Digitaal drukwerk 
• Copy  en  Pun  (service 
• Grafische afwerking 
• Fullservice dienstverlening 

streek 133 
8463 NG Rotsterhaule 

:0513 - 55 1112 
E 	info@cdb,nu 
W 	www.cdb.nu  

Wij staan voor kwaliteit, snelle levering en scherpe prPeni  

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

Computer problemen 
Hardware 
Software 

Internet 
Telefonie'.r 

Bedriffsnetwerken-,- 

v p,\111-10k-4/  

CAMPING 
DEUKEMEER 

o Rustige familiecamping 
oVeilig zwemwater 

o Dé surfstek bij uitstek 
o Bruiloften en partijen 
oVergadering of feest 
o Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34,8515 CB Oldeouwer -  Rohe!  

Telefoon (0513) 55 13 4 I , 

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11 al8441 AB Heerenveen 
T0513 651 2991F 0513 653 162 

	J 

CDB,nu 
<Mex$ mad b aigitaM dru'omuk  

Cation 

DAMESTEAM Met 5 overwinningen en een 
gelijkspel en een verliespartij is het een mooie 
start van het seizoen en staan we dan ook op de 
eerste  picots  in de competitie klasse 4. 

16 oktober moesten we voetballen tegen de grote 
voetbalclub in Steenwijk genaamd Olde Veste' 54. 
Met wel 3 dames teams moesten wij het opnemen 
tegen het 2de dames team. Natuurlijk met weer 
veel spanning kwamen we na een aantal keren 
verkeerd te rijden op het juiste sportcomplex 
aan?  

ouds zoals in de 5de klasse iets wat niet meer voor 
ons is weggelegd dit is denk ik dan ook de laatste 
wedstrijd waar wij met zo'n uitslag van kunnen 
winnen. Ik vind het persoonlijk ook niet leuk 
voetballen je hebt namelijk geen tegenstander 
waar je, je zelf aan op kunt trekken. Dat is dan 
ook dat we nu dit jaar in de 4de klasse zitten waar 
we het naar ons zin hebben. Het voetballen is leuk 
we winnen, verliezen en spelen zo nu en dan gelijk. 
We kunnen nu laten zien dat we wel willen 
voetballen en dat we dat dan ook zeker laten zien. 

Aileen  moet ik wel even wat kwijt over het feit dat 
Olde Veste ' 54 het sportcomplex wel 12 
kleedkamers heeft en dat dit dan nog te weinig is. 
Naar een half uur te hebben gewacht voor een 
kleedkamer mochten we dan eindelijk ons in ons 
tenue hijsen!! Na ongeveer een kwartier te hebben 
gelopen kwamen we aan op een gloeit nieuw net 
aangemaakt voetbalveld, erg mooi Na ongeveer 
een 20 minuutjes de warming up te hebben gedaan 
kregen we te horen dat de scheidsrechter niet 
was ingelicht dat de wedstrijd was verschoven 
naar 12.45 en dus niet kwam. bus vroeg de trainer 
van de dames van Olde Veste '54 of hij de 
wedstrijd mocht fluiten, na enig beraad hebben we 
hier mee ingestemd. Na wat improvisatie van 
pionnetjes als cornervlaggen en fel gekleurde 
hesjes als grensvlaggen konden we beginnen om 
wel te verstaan een half uur laten rond 13.15. 

Dan nu even iets over de opstelling we begonnen 
met  Bianca  op goal, Jeliena laatste man, Mariska 
voorstopper, linksback Geartsje gewisseld in de 
rust met Lucie, rechtsback  Aline,  rechts half 
Sandra gewisseld in de 15de minuut voor Marsyia, 
midmid Tenynke, midmid Selma, links half Daphne, 
in de spits stonden Iris en Marije. 

Na 	al een beet je te hebben gekeken naar de 
keepster van Olde veste wisten we dat we moesten 
proberen om veel op goal te schieten, keepster 
was namelijk niet klemvast en W05 ook niet een kei 
in het duiken. Ik kan helaas niets vertellen over de 
minuten waar in is gescoord en wie er precies 
allemaal hebben gescoord Iris heeft er sowieso 4 
gemaakt, Iris heeft een top wedstrijd gevoetbald 
echt top! Ook Mariska heeft een goal gemaakt, zo 
komen we er op 5 de rest verdeel ik onder 
Tenynke en Selma (mijn excuses als ik iemand ben 
vergeten). be wedstrijd was eigenlijk zoals van  

Zo nu en dan voetballen we het zelfde als onze 
tegenstanders maar al snel pakken we onze eigen 
tactiek op. En ik persoonlijk vind deze tactiek wel 
werken. Maar wij als Dames team vinden het erg 
fijn dat Remco onze trainer ons zo nu en dan wel 
weer 	even 	op 	onze 	plek 	zet. 
Voor nu is dat het dan weer even. 
Tot 	de 	volgende 

	
keer! 

Gr. Teamspeelster nr. 2 
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Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

In de schijnwerpers 

D.W.P. El 

b.W.P. E2 

D.W.P. E3  

Scoren met de 
Rabo sc Heerenveen 
Rekening, dat is het 
idee!  
lien  jij een echte Sc Heerenveenfan en 17 jaar of 
jonger? Open dan een Rabo cc Heerenveen 
Rekening hij je eigen bank, ie krijgt een sc 
Heerenveen pakket cadeau met een unieke 
voetbal. Met de  Rahn  sc Heerenveen Rekening kun 
je zelf geld  stone')  en sparen. Vanaf je twaalfde 

krijg je een eigen pinpas. 

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 

Van het jeugdbestuur, 
Waar alles bestuurlijk soepel verloopt bij de 
jeugd, en de jeugdteams redelijk goed hebben 
gepresteerd in de 1 helft van de competitie, 
hebben de f'jes een ware Sinterklaasmiddag 
beleefd, die goed geslaagd is en met mooie 
cadeaus huiswaarts zijn gegaan, zijn we nu bij de 
winterstop aanbeland. In januari gaan de 
jeugdteams in de  zeal  trainen, daarbij zal er ook 
een ware championsleague gespeeld worden. Ook 
wordt er nog 2x een groot zaalvoetbaltoernooi 
gespeeld, in Munnekeburen en St Nicolaasga. Ook 
gaan we de 2' helft van de competitie een f-3 
starten, waar we nog enkele leiders bij nodig zijn, 
dus ouders en  poke'  s en beppe' s kom hier uw 
ultieme Ron Jans gevoel beleven!! 

Bij deze een goede kerst en een goede start bij de 
nieuwe voetbalcompetitie!! 

Tjibbe Bos 

Rabobank Heerenveen-Gorredijk 
www.rabobank.nl/heerenveen 	 Rabobank 
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Winter  programma A-selectie  vv MVP  
seizoen 2010/2011  

week 1 
dinsdag 	04-01-11 
donderdag 	06-01-11 
zaterdag 	08-01-11 

trainen A selectie 
trainen A selectie 
trainen A selectie en aansluitend nieuwjaarsreceptie 

19.15 U. 
19.15 u. 
14.00 U. 

DWP - Top' 63  

trainen A selectie 
trainen A selectie 
beker / inhaal of oefen wedstrijd 	RWF - DWP 

oefen wedstrijd 	 DWP - VVI 
trainen A selectie 
beker / inhaal of oefen wedstri 	DWP - Heeg 

19.15u. 
19.15 U. 
14.30 u. 

19.15 u. 
19.15 U. 
14.30 u 

19.30 u 
19.15 U. 

14.30 u. 

trainen A selectie 
trainen A selectie 
beker / inhaal of oefen wedstrijd 

oefen wedstrijd 
	

DWP - Gorredijk 
trainen A selectie  
comp.  Mulier-DWP of oef. wedstrijd Espel - DWP 

20.00 u. 
19.15 U. 
14.30 u. 

Balsponsors 2010/2011  

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 
Van der Aart expeditie en transport - Drachten 

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

Anja Boender Sport massage - Rotsterhaule 
Motorhuis Esvana - Rottum 
Jonkman Transporten - Haskerhorne 
DBVH Pallets - Heerenveen 

B. van Hes Metselwerken- Rotsterhaule 
Paviljoen Camping Tjeukemeer -  Rohe!  
Slump .6‹ Bos Woninginrichting - Drachtstercompagnie 
Gerrit de Jong - Oudehaske 
A. de Graaf hekwerk, montage, service - Sintjohannesga 

Kapsalon Trijnie - Ouwsterhaule/Joure 
Boss Classics Mini specialist - Sintjohannesga 

Restaurant Koningshof - Heerenveen 
Veehandelsbedrijf Johannes Kuipers - Rotsterhaule 

Jelles Gemakswinkel Rotsterhaule 
Aannemersbedrijf A Fekken Scharsterburg 

Auto Joure  XL-  Joure 
Klus en Demontage berijf Friso Bos Rotsterhaule 

Hotze Adema transport - Sintjohannesga 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 

Metselbedrijf Jager - Sintjohannesga 
Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 

JR-Renthulp, Rotsterhaule 
GLAS Sport,Joure 

	11 

week2 
dinsdag 	11-01-11 
donderdag 	13-01-11 
zaterdag 	15-01-11 

week 3 
dinsdag 	18-01-11 
donderdag 	20-01-11 
zaterdag 	22-01-11 

week 4 
dinsdag 	25-01-11 
donderdag 	27-01-11 
zaterdag 	29-01-11 

week 5 
dinsdag 	01-02-11 
donderdag 	03-02-11 
zaterdag 	05-02-11 

week 6 
dinsdag 	08-02-11 
donderdag 	10-02-11 
zaterdag 	12-02-11 

week 7 
dinsdag 	15-02-11 
donderdag 	17-02-11 
zaterdag 	19-02-11 

week 8 
dinsdag 	22-02-11 
donderdag 	24-02-'11 
zaterdag 	26-02-11 

Met een vriendelijke groet, 

trainer Henk v Hes 

Interesse voor sponsoring bel: Jan Venema, 0513-551989 

Reklamebord sponsoren 
Gebo BV - Rotsterhaule Attent Bertus van Zwol - Rotsterhaule Garage Akkerman - Sintjohannesga 
Bouwbedrijf H. Veenstra - Oudehaske Technisch bedrijf W. MINNESMA BV - Oudehaske  Cafe  van der 
Zwaag - Sintjohannesga BRATTINGA's kleurencentrum - Joure Sporthuis DE LEEUW - Heerenveen 
Kapsalon Trijnie - Ouwsterhaule Heineken Brouwerijen Noord  Ned.  - Zoeterwoude Kerstma-Heida - 
Rotsterhaule Kraak Installatietechniek - Rotsterhaule Modderman BV - Rotsterhaule RABOBANK - 
Heerenveen Boersma Accountancy - Sint Nicolaasga Dutsen.n1 autofersekeringen - Sneek Drukkerij 
Hofstee - Oudehaske Adm. Kantoor OORD - Nieuwehorne Garage JAGER - Sintjohannesga W.K. 
Koekfabriek - Heerenveen Voegbedrijf Ten BOOM - Ouwsternijega  Ass.  Kantoor FERWERDA - Joure be 
WREDE Meubels - Joure Brinksma Schilderwerk en Belettering - Sint Nocolaasga be Bromfietshal - 
Rotsterhaule van der Wiel - Drachten Loonbedrijf Gebr. DE VRIES - Rotstergaast Multiservice Hans Knol 
- Sintjohannesga Bouw-Aannemingsbedrijf Jan de Vries - Sintjohannesga Installatiebedrijf H. v.d.WAL - 
Sintjohannesga Hemutech Installatie-en Montagetechniek -  Rohe!  Eierhandel Visser - Rotsterhaule Hotze 
Adema Transport - Sintjohannesga  Elmer  Venema Transport - Sintjohannesga Friehof hoveniers - 
Oudehaske Houtbouw de Bevers - Oudehaske ABB - Sneek W.A. Tiezema - Joure be Wolvehoeve 
dierenpension - Rotsterhaule Piersma (S‹ van der Ven BV - Ouwsternijega Tuincentrum de Koning - Rohel 

Bedankt! 

oefen wedstrijd 	 HJSC - DWP 
trainen A selectie  
comp.  DWP-Balk of oef. wedstrijd de Sweach - DWP 

19.30u. 
19.15 u. 
15.00 u.  

oefen wedstrijd 	 DWP - Sleet 	19.30 u. 
trainen A selectie 	 19.15 u.  
comp.  DI huizen-DWP of oef. wedstrijd 	 u.  

oefen wedstrijd 	 WP  - IJVC 
trainen A selectie 
beker / inhaal of oefen wedstrijd 	DWP - WW5 

20.00 u. 
19.15 u. 
14.30 U.  
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Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouvidienovatio. 

NVOB 
KORT r.\\  
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Sinterklaasbingo 2010 

Op 1 december jl. werd voor de F-jes een heuse 
Sinterklaasbingo gehouden.Er waren ongeveer 20 
kinderen, die bijna allemaal mooie prijzen hebben 
gewonnen. Er was werd tussendoor gezorgd voor 
lekkere pepernoten en taai-taai,ranja, want het is 
wel zwaar werken zo' n bingo je moet goed 
opletten, en dat ging allemaal hartstikke goed. Na 
afloop kreeg iedereen wat lekkers mee en een 
cadeautje, zodat iedereen wat mee naar huis nam!! 

Bij deze willen we het actiecomité en het 
bestuur bedanken voor hun bijdrage, hierdoor 
kon de sint mooie cadeautjes halen, en ook 
Herman voor de lekkere versnaperingen, en 
Marie-jette en jitske voor de ranja en de 
koffie!! 

Bij 

Gebo-Wonen 
scoort u zeker! 

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

I:S - EN I IMENKAPSALON 

d.°71$7 11""401ge-. 

MEL. 105131 - 55 11 04 KAPSALONMAAIKE.1111.  

Al met al het was een geslaagde middag!! 

Hans en An ja 

Tinnunnetr-- en aannemersbedrijf 
Binnendijk 25 8461 LE Hotturn lei. 0513 621173 www.korthouw.n1 
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Thuis in uiterlijke zotg 

• Gelaatsbehandelingen 
• Lichaamshehandelingen 
• Pslassnes 
• Cosmetische hand-, nagei- en voetverzorging 
• Make-up 
Wetiecoa roducto  

informer mar de megiikheden! 

'info ,petrabijker.n1 
spetrabijker.n1 	N  

Skeek 162, 8463 NG bisterhauie 
T. 0513-551024' Meb, 06- 2303 42 59 

Voor eieren 
en 

kipproducten 

Th.Visser St Z111 

J.Velcistraweg 19 
Cluwsterhaule 

Tel 0513-551369 
of 

Kadijk 12 
Rotsterhaule 

Tel 0613-661732 

www.eierhandelvisser.ni  

• 

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstre- 

ken" 

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 L.P. Bos 

te Rotsterhaule tel.nr. 0513-551074 

of bekijk onze website: 
www.uitvaartsintjohannesga.n1  

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

Yo&gbedrli 	
S.loothaa 

Nietiwbouw 
• Renovatie • Snijwerk 

SintjohannesgaT. 
06 -108 699 GO  

. 	 . 
Joyre 

 

0513.410993 	' , T.." kinetep.lksalon 
-:-.0 Otiwstorb.tole 

0513-557108 	FVOKY PVSKY- • 

wv‘o.v.kopsolontrijoic.111  

Van het actieco 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. 
Dat DWP een goed georganiseerde club is waar ik 
met veel plezier kom en werk. Het werken met Jos 
en Jan-dik is voor mij een geweldige uitdaging ook 
Youri komt er aan. 

Verder wens ik iedereen een goede gezondheid toe 
en bedank ik de mensen van de club voor de 
prettige samenwerking. 

Een nieuwe reclamebord sponsor 

Harm Jan  hartelijk  dank  

Ook het bord van kapsalon Trijnie 
is ge-update 

Door leden van het actiecomité zijn in september 
weer de grote clubactie loten verkocht. be 
opbrengst is nog niet bekend maar zal zo ongeveer 
gelijk zijn aan vorig jaar. 

Ook is er een nieuwe reclame bordsponsor bereid 
gevonden een reclambord langs het veld te 
plaatsen, nl.  Harm  Jan Sloothaak (Voegbedrijf 
H.J. Sloothaak).  Harm  Jan hiervoor onze dank. 
We zijn als actiecomité betrokken geweest bij de 
organisatie van de lotenverkoop waarvan de 
opbrengst is bestemd voor de dameskleedkamers. 
Twee mensen uit het actiecomité, jeugdleiders en 
jeugdbestuur. bit onder de bezielende leiding van 
Herman Roffel. Herman weet alles van verlotingen 
en is zeer goed in het organiseren hiervan. Ook is 
hij zeer bedreven in het binnenhalen van 
sponsoren. Herman bedankt hiervoor. 

Met de verloting werd een bedrag van € 
opgehaald. Dit bedrag is door het actiecomité 
aangevuld tot € 10.000,-. Een mooi bedrag dat voor 
de trekking van de loten, verricht door wethouder 
Bé de Winter, door Wiepie in de vorm van een 
symbolische cheque aan het bestuur werd 
overhandigd. 

Toch willen wij nog wel even kwijt, dat ondanks dit 
mooie bedrag, sommige leden wel wat meer loten 
hadden kunnen verkopen. 

Voor de komende tijd: prettige feestdagen. 

Het actiecomité. 

NIEUWJAARSBORREL op 8 januari 2011! 
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OUbE b005  
Hierbij stuur ik foto's van de meisjes mc1 uit de 
oude doos. We kregen onderweg pech toen we naar 
een wedstrijd toe gingen....hup auto aan de kant en 
met zijn allen in de "bus" deze was net groot 

genoeg alleen bij aankomst keken de mensen ons 
aan van ...moet dat zo.... Na de wedstrijd... Ja 
nergens weer die auto te vinden...toen ie toch 

gevonden werd mocht er een vreugde dans 
gemaakt worden op de auto....ja hoe gek kun je zijn 

als IIJders... 

Mei ik jo wat freegje 
Even voorstellen!! 
Hallo, ik ben Jan Berensen 59 jaar getrouwd met 
Ivonne heb 2 zoons  Aubrey  en Servien en woon in 
Nes bij Akkrum. Kom oorspronkelijk uit Gelderland 
in 1997 zijn we naar Friesland verhuisd vanwege 
het werk en na 42 jaar te hebben gewerkt bij de 
ING bank ben ik sinds 1 juli gestopt met werken. 
In Gelderland 20 jaar hoofdtrainer geweest in 
Friesland trainer bij Oldeboorn GAVC en Udiros, 
nu alleen nog actief als keeperstrainer bij DWP en 
Oldeboorn en trainer van de b pupillen en de 2' 
selectie van Oldeboorn. 

Hoe lang wonen jullie al samen in Nes. 
Na de verhuizing uit Gelderland zijn we in Nes 
komen wonen vanaf 1997 dus en wonen er met veel 
plezier. 

Wat voor werk doe je. 
Ik was operator bij de ING bank. 

Hoe komt een man uit Nes bij DWP terecht. 
Door Erik Schuitemaker ben ik bij dwp gekomen. 

Wat is je grootste passie. 
Voetbal en dan vooral trainen van elftallen en 
keepers niet iedereen kan keeper training geven, 
wanneer hij zelf niet heeft gekeept je moet weten  

wat iemand voelt in de goal. En muziek zoals Roxy 
Music en Bad Compagnie. 

Waar kun je het meest van genieten. 
Van mijn vrije tijd na 42 jaar te hebben gewerkt 
waarvan 35 jaar in de ploegen dienst is het nu tijd 
om te genieten en hoop dit nog heel lang te doen. 

Wat is je grootste ergernis. 
bat een jeugdtrainer zijn pupillen rondjes laat 
lopen zonder bal, je zit op voetbal dus bij trainen 
hoort er een bal bij. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Ik zou graag een dag willen ruilen mat Louis van 
Gaal, graag in de keuken van Bayeren München 
willen kijken 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor 
wakker maken. 
Het eerste antwoord mocht ik niet plaatsen zodat 
dit voor iedereen een vraag blijft, dus maak hem 
niet wakker laat hem lekker door slapen. 

Wat mis je in Nes. 
In Nes mis ik eigenlijk niks we wonen op een uniek 
stekje en woon er met veel plezier, o ja Foppe 
woont om de hoek. 

Hoe komt het dat je trainer bent geworden. 
Zit in de genen een en al voetbal zelf gevoetbald 
tot 1e klas amateurs als keeper nog op proef 
geweest bij de Graafschap en Wageningen maar 
kwam net iets te kort voor het betaalde voetbal. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Mijn favoriete club is Barcelona om het mooie 
aanvallende voetbal en goede positie spel, dan is de 
keuze van mijn favoriete speler ook logisch 
namelijk  Lionel  Messi geweldig. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen 
zien 
bat er meer op het B veld getraind zou mogen 
worden, een groter en vernieuwd trainingsveld en 
a.u.b. geen kunst gras ben namelijk anti kunstgras 
voetbal hoort op natuurlijk groen gras. 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Een droom /wens nog lang gezond blijven en te 
kunnen doen wat ik nu ook doe en genieten van het 
goede leven. 

Pagina: 18 
	

Pagina: 15 



Kijk ook eens op www,wminnesma.n1 
Technisch bedrijf W. Minnesma 

Appelhof 

8465 RX Oudehaske 

T.:0513 67 73 70 

F.:0513 67 78 04 

E.: info@wminnesma.ni  

vakInstallateurs 

Een supermarkt met eeu 
uitgebreid assortiment 

kruidenierswaren en rijk 
gesorteerde versafdelingen. 

Het juiste adres voor: 

eem eens een kijkje in 
onze winkel  online  

wwwkerstma-heida,ni 
met meer dan 
6000 artikelen! 

Kerstma•Heida  

land en tuinbouwartikelen 
a,grarische benodigheden - diergenees en 
verzorngsmiddelen - landbouwfolie - zit 
en gazonmaalers - tuinartikelen - verf en 
doe het zelf - werkkledin,g en schoeisel - 

gereedschappen - ijzerwaren 

Streek 198 	Rotsterhaule 0513-551216 

IgQ KRAAK 
Ins tallatietechniek 

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

Kadijk 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www.kraakinstallatlanl  

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNI1VERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

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

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

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

/ ftt 
 

..

\_r 

Super in de buurt! 
Attent van Zwol - Streek 131 Rotsterhaule 

Tel. 0513 551494 - Fax. 0513 552011 

Voor al uw installatiewerhaamheden: 

• 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. 

dota di*, 	 de  wile peal  
'fl CLUB van 100  

iNto;  
,fp ji;;;Ari 	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 Algera 
Voegbedrijf Visser - Joure Jan & Anneke Lageveen 

Jan i Bokma Jan & Leny Kni jpstra 
Eelke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie (4( Minne Modderman 

Hendrik (4( Afina r3, Sophie Remmelt Modderman 
Herman & Gientje 5 jirk (St Jessica 

Voegbedrijf B. van Stralen  Durk  dic 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 di Marco Visser 

Oane Wierda Mindert Mulder 
Eelco van der Heide Anske sc4( Gretha de Jager 

be Kroeg - Heerenveen Ype & Mariejette Bijker 
Patrick de Jong Jan Sloothaak _ 
Mango! Haringsma Voegbedrijf Volken Sloothaak 

Sjoerd & Roelie van der Molen 
Informatie Club van 100 - 

Minne Modderman tel. 
55.17.64 
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