
* Direct Mail 
* Drukwerk 
* Printwerk 
* Kopieerwerk 
* Complete grafische afwerking 
* Assemblage werkzaamheden. 

CDBonu verzorgt snel en correct uw: 

Voor:  
Salina Knijpstra 
Ringfeart 6 
8464 Pb SINTJOHANNESGA 

Onze inzet wordt uw succes! 
CDS•nu staat garant voor kwaliteitsdrukwerk en service. We zijn gespecialiseerd in Direct mail en Digitaal drukwerk. We leveren 
kwaliteit en maatwerk. Bovendien zijn we flexibel en kunnen daardoor ook jullie flexibiliteit vergroten. Hiervoor hebben we een o.a. 
een prachtige digitale pers staan die snelheid heeft maar bovendien een geweldige kwaliteit drukwerk levert. 

We kunnen ook geheel naar uw wens pakketten samenstellen, zoals bijv. kerstpakketten en promotiepakketten. 

Compleet pakket CD134inu: 0Hoog serviceniveau • Spoedklussen bestaan niet wij leveren gewoon snell 
•Breng- en haalservice • Flexibele houding • Wij denken mee en reageren direct •Opslag van goederen mogelijk 

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

Wij  zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 t/m 16.30 uur 

Streek 133 • 8463N6 Rotsterhaule • 0513-551112e info@cdb.nu  • www.cdb.nu  

It Wite Pealtsie  
Clubblad van voetbalvereniging b .W.P 

Uitgave Juli 2012 
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Oiled ma'd  Digitaal  drukvvelk  
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Uitzendbureau b.v. 

Hoofdsponsor 
TULDERHOF 
agrosystems   

Co-sponsor 
rgobedriII  

DIJKER  

Bengineers 8.V PAQFIL:  

IEDERE JOURE SPORT! 
SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

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



Joure: Kerkstraat 1B - 	 tel. 0513-410993 

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

kinderkapsalon 

romkPumh 

AMSTELBROUWERIJ 

Hogedijk 12 
8464 NP Sant Johannesga 

Tel l./á.x (0 \513) 55 17 84 

3/4www.bosselassics.n1 

Sponsorgroep D.W.P. 
Hoofdsponsor 

TULDERHOF 
agrusystems  

co-sponsors  

Lensineers 2 PROFIL.'  Z.,  a &weer f, 	FIE1-,":: 	1 i';( 

- 	Garagebedrijf 
, 	BIJKER BOUW- EN AANNEMINOSOF111111F 

/PARALLEL/ 
metselbedrijf 

Uitzendbureau b.v. 
 

voor informatie bel: Herman de Heij, 06 — 48.70.08.21 

kapsalon 

mrijnio 
Tevens schoonheidssalon en pedicure 



Sturen  near:  clubblad@vvdwp.n1 dit adres geldt dus ook voor iedereen die nog 
nieuwtjes of mededelingen e.d. hebben voor in de clubkrant. 

Wij wensen jullie weer veel leesplezier toe en voor allen een sportieve en hopelijk 
zomerse vakantie!!! 

(nog even een plaatje van ons vakantiehuisje 

2012  

Pagina: 30 

Koninklijke onderscheiding voor 
CM/P-voorzitter Anne Knol 

Maar liefst elf Skarsterlaners ontvingen 
vrijdagmorgen 29 april, de vrijdag voor 
Koninginnedag, tijdens de jaarlijkse lintjesregen 
een Koninklijke onderscheiding, Onder de 
gedecoreerden  beyond  zich ook onze voorzitter 
Anne Knol voor het vele vrijwilligerswerk voor 
de Stichting Rottum en de voetbalvereniging 
b.W.P. Iedereen weet dat we druk met de 
gemeente in gesprek zijn over het aanleggen van 
een kunstgrasveld maar dat dit door 
bezuinigingen, fusie gemeente een zeer 
moeizaam proces is geworden. Anne werd deze 
morgen uitgenodigd op het gemeentehuis voor 
een gesprek met de ambtenaar sportzaken. 
Niets vermoeden ging hij het gesprek aan om 
even later, geheel verrast, door de 
burgemeester te worden opgehaald. 

Familie, vrienden en bekenden waren natuurlijk 
al aanwezig en zagen dat burgemeester Mary 
Loomans bij Anne de behorende versierselen 
opspelde. 

Zowel Anne als de Burgemeester hadden geen 
oog voor de camera. 

Op Koninginnedag werd alles nog even dunnetjes 
over gedaan met een groepsfoto op het borden 
waarbij de nieuwe gedecoreerden vooraan staan. 

- 

Van de redactie, 
bit is alweer het laatste boekje van dit seizoen. . In deze editie zijn de indelingen en 
trainingstijden weer te vinden, be start van de trainingen e.d. 

We hebben een geweldig seizoen achter de rug. Hopelijk krijgen we net als afgelopen 
seizoen weer vele kampioenen in het nieuwe jaar 

Voor alle adverteerders nog een mededeling bij eventuele wijzigingen dit graag z.s.m. 
doorgeven. 

kopij inleveren voor 15 oktober 
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Een vreemde gewaarwording een stukje te 
schrijven waar we het nieuwe seizoen 2012-
2013 inluiden en de meeste mensen nog op 
vakantie moeten. 

Toch zijn er voor het komende seizoen 
verschillende veranderingen binnen onze 
vereniging waar wij als bestuur hopen dat deze 
veranderingen een omslag teweeg zal brengen 
waardoor we binnen alle disciplines de 
meerwaarde zullen kunnen merken. 

In dit clubblad zullen er enkele dingen uitgelegd 
worden door de verantwoordelijke mensen waar 
hopelijk duidelijkheid voor in ieder in naar voren 
zal komen. 
Een kleine opsomming; jeugdtrainingen via het 
VTON. Installeren Technische Commissie. 
Beheer kantine. 

Jullie zien enkele voorbeelden van de 
vernieuwingen binnen onze club. 
Het VTON is voor DWP een training methode 
voor de jeugd waarbij wij als bestuur hopen dat 
het voor zowel de trainers Clis de jeugd een 
grote stap vooruit zal blijken op zowel 
technisch als tactisch vlak. 

Waar tot nu bijna alle verantwoording en 
beslissingen bij het hoofdbestuur lagen hopen 
wij dat de nieuw opgerichte T.C. een stuk 
verlichting 	zal 	worden 	waarbij 
problemen/oplossingen in vroeg stadium 
verholpen/aangedragen kunnen worden. be 
enthousiaste groep mensen die de T.C. vormen 
zijn een verlengstuk van het bestuur waar wij 
als bestuur blij mee zijn. 

be kleding wordt vanaf dit seizoen verzorgt 
door Sporthuis Glas in samenwerking met 
kledingmerk Masita. Via onze geweldige clubsite 
wordt nog aandacht geschonken hoe en waar 
men kleding/materialen kan bestellen.  

In mijn schrijven wil ik aandacht vragen voor de 
volgende zwaarwegende items, nl, ondersteuning 
werkzaamheden van onze secretaris Jan 
Knijpstra en de vele werkzaamheden 
betreffende de kantine en de daarbij komende 
bezetting.Jan Kni jpstra is gebaat bij iemand die 
hem kan verlichten in zijn vele werkzaamheden 
als secretaris van DWP. be werkzaamheden 
kunnen  semen  met Jan worden besproken en het 
is niet een overname van de taak van Jan maar 
een verlichten van de werkzaamheden.  
Mari  jette Bijker wil graag dat er voor de 
bezetting op de avonduren en zaterdags bar en 
keuken dienst(en) mensen bij komen. 

Bestuurlijk hebben wij het voorstel dat er op 
toerbeurt leden/spe(el)(st)ers deze avonden de 
bezetting gaan doen. Als we kijken naar het 
aantal leden zal het misschien voorkomen dat 
men maar 1 avond in het seizoen een kantine 
dienst hoeft te draaien. Het zal toch niet zover 
komen dat we straks alleen een donderdagavond 
en de zaterdag een kantine open kunnen 
hebben???!!! 

Wij hopen en rekenen op jullie steun en 
medewerking in alle opgenoemde gevallen want 
de spoeling aan vrijwilligers wordt steeds 
dunner. Het stuit het Bestuur tegen de borst 
om er een verplichtend karakter aan te hangen 
maar als de nood nog hoger wordt is dit niet 
ondenkbaar. Als dit clubblad voor jullie te lezen 
is denk ik dat de eerste trainingen bij de 
senioren al weer bezig zijn en wordt er 
misschien al weer gekeken naar de 
oefenwedstrijden. 

Bestuurlijk zijn we zeer teleurgesteld in de 
huidige politieke beslissingen die er worden 
genomen in de kwestie kunstgrasveld DWP. be 
energie die we als bestuur hebben gestoken in 
de jarenlange communicatie, met de daar wij 
meenden verantwoordelijke personen, blijkt na 
de gemeentelijke herindeling voor niets te zijn  

Bi, Cl en MC1 van vorig seizoen in 
september naar brolshagen 

be gemeente Skarsterlan heeft diverse 
internationale betrekkingen op het gebied van 
samenwerking, uitwisseling en ondersteuning. be 
twee die daarbij het meest in het oog springen 
zijn de Roemeense gemeente Medias en de 
Duitse stad Drolshagen. Met Drolshagen is er 
onder andere jaarlijks een uitwisseling van 
scholieren/sporters. 

Vorig 	seizoen 	werden 	enkele 
voetbalverenigingen, waaronder DWP, benaderd 
of wij tijdens dat seizoen ook met enkele 
jeugdteams (B-junioren, C-junioren en MC-
junioren) naar Drolshagen zouden willen gaan om 
elkaar daar sportief te treffen. be  !eiders  
werden benaderd en daarna de junioren die 
uiteraard meteen enthousiast waren! 

DWP W05 de enige vereniging die had 
gereageerd en dus werden er voorbereidingen 
getroffen om aan het einde van het seizoen met 
drie ploegen naar Drolshagen af te reizen, maar 
helaas werd het organisatorisch gezien lastig 
om nog voor de zomer alles rond te krijgen. 
Daarom worden er plannen gemaakt om na de 
zomer pas naar Drolshagen te gaan met de 
spelers/speelsters van de B1, Cl en MC1 van 
afgelopen seizoen (eventueel aangevuld door 
spelers die volgend seizoen in die teams zitten). 

Inmiddels is er door Jochum Meester vanuit 
DWP en Siebren Vermaning en Jan Glas vanuit 
de Nederlandse kant van de Drolshagen-
organisatie meerdere malen contact gelegd met 
Drolshagen. Eind juni is een nieuwe datum 
vastgelegd, namelijk het weekend van zaterdag 
1 en zondag 2 september. In dat weekend zal de 
planning ongeveer als volgt zijn: 

Zaterdagochtend reizen wij per bus af naar 
Drolshagen waar wij (vroeg) in de middag clan 
zullen komen. Bagage wordt vervolgens naar de 
sporthal gebracht, waar ook overnacht wordt. 
In de namiddag en vroeg in de avond zal door 
twee van de drie teams een wedstrijd worden 
gespeeld tegen een team uit Drolshagen. Als 

afsluiting volgt in het clubhuis van de 
plaatselijke voetbalvereniging een grill en een 
gezellige avond. 

Zondagochtend worden we getrakteerd op een 
heerlijk ontbijt, waarna het derde team nog een 
wedstrijd speelt. 's Middags zullen wij naar 
verwachting eerst een boottocht over de 
Biggesee naar de Biggedamm maken. Vervolgens 
rijden we met een tractor-treintje naar 
Attedorn waar we een rondleiding door de 
'Attahhle' krijgen (een druipsteengrot). Na 
afloop verzamelen we bij de sporthal en zullen 
wij weer richting Sintjohannesga reizen waar 
wij 's avonds aankomen. 

be 	komende 	tijd 	zullen 	spelers, 
ouders/verzorgers en begeleiding nog verder op 
de hoogte worden gesteld van de definitieve 
plannen. 

Voor eventuele vragen/opmerkingen is Jochum 
Meester de contactpersoon binnen DWP. 

Van de voorzitter, 
Beste DWP ers en andere belangstellende, 
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Mulder Schoonmaak 

SolleveKlort 400ni 

Tel. (0513) - 84 06 74 
Fax. (0513) - 84 11 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  it  een vrijblijvende qfièrte of meer informatie, 
neemt u clan gerust contact met ons op. 

wlvw.mulder-schoonmaakail 
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ERKEND AARD- EN PRO PAANGAS INSTALLATEUR 

  

           

           

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

B. van Hes 
Metselwerken 

       

Nie-uweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
teL0513551749 
mob.o6i 5438112 
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Cl kampioen 

geweest. In de jaren dat er tegen ons is gezegd 
dat we beter nog konden wachten met de 
aanvraag zagen we buurtdorpen wel verrijkt 
worden met een kunstgrasveld en nu wij menen 
dat gezien het draagvlak en de hoge noodzaak 
wat onze vereniging DWP in eigen maar ook in 
buurtdorpen heeft is de politiek in Skarsterlan 
niet thuis of is men door de herindeling aan 
handen en voeten gebonden. 

Toch hoopt het bestuur dat er wijze 
bestuurders aanwezig blijven die onze noodzaak 
(en tevens de kans om een gezonde club te 
kunnen blijven) inzien en de goedkeuring alsnog 
voor te stellen. Wij houden jullie natuurlijk op 
de hoogte. 

Ik wil graag een ieder die op vakantie gaat, of 
thuis vakantie viert, alle goeds wensen en denk 
erom, kom allen alstublieft gezond terug!!l 

een vriendelijke sport groet, 

voorzitter  vv MVP, 
Anne  Knol  
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G. van b jk  
Bodkomertechniek 

Skans 22 
8461LP Rottum 

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

www.badkomertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1  

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

BRINKSIWA 
ULEPIr./V/VO 
1m 	11 

.tkv-AUTWELETTVING 

›RECIMEBORDEN 

,,GEVnBELETTERING 

4.tk BEWEGWIJZERING 
TSJOKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA C=30513 - 43266 

U 	''Zf 	b-112=21111 El 

Transfer 
Jousterweg 271 

8465  PH  Oudehaske 
0653735919 

info@filmnaardvd.com  
www.filmnaardvd.com  

FILM, DIA op DVD. Oude herinneringen 
herbeleven zonder gedoe. 

Het maakt niet uit wat voor soort film, dia of 
geluidsband wij 

zetten alle ooit geproduceerde film en video 
systemen over op dvd. 

1.0 

Installatie ge techniek 

.11:11 	t tn_Q 
"  J4.1t113 

Wiorsma BANDEN 

 

 

   

Akkerman 
Mechanisatiebedrijf 	MASSEY FERGUSON 
Streel: t" 	 SiuIjoIiittiteg.i 
Td;05,„.„1283 	WW W. I Mil-a kkerman.n1 	Mob.(•-•41 /18 14 18 

PROM.: 1ff 
0 r, 	," •'' ]1 /I 	r.; I .  

feigger MVP  Cl ook nummer 1 
in Jubbega 

Nieuwe trainer 

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

Hande0swei 6 
8501XJ Joure 
t: +31 513 551813 

info@brouwerfietsen.n1 
‘519ww.profileleobrouwer.n1 

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 

he «II  
Henk  Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507 CG Rohel 
henk,mulder©hemutech.com  

be Cl van DWP zijn ook ongeslagen nummer 1 
geworden in het toernooi van  vv  Jubbega, de 
jongens wisten alle vijf wedstrijden te winnen 
en kregen het gehele toernooi geen enkel 
doelpunt tegen. Al met al een prima prestatie 
van onze Cl dat na het zevende 
kampioenschap ook bij ieder toernooi wat ze 
gespeeld hebben wel met een prijs thuis 
kwamen, bus weer een super prestatie van een 
team zoals een team behoort te zijn, goede 
sfeer in het team, alles voor elkaar willen 
doen, veel samenspel, goede gehoorzaamheid 
en vooral veel plezier onderling. Wij als 
leiders vonden het een voorrecht om met 
deze jongens de vele competities te doorlopen 
en hopen dat een ieder zijn positie binnen een 
ander team met net zo veel plezier zal gaan 
beleven zoals de afgelopen zeven jaar bij de 
F-jes , E-tjes , 1),s en C-junioren van dit team. 

Namens jullie leiders de afgelopen zeven jaar: 

Herman Roffel 
Bram Linders 
Gjalt Jager 
Arie Jansen  

Ik ben Jan Pasveer, ik ben 54 jaar en woon in 
Sneek. Ik ben getrouwd met Mia en samen 
hebben we 2 zonen. Ik ben 23 jaar 
voetbaltrainer, ik ben begonnen bij 
Waterpoortboys in Sneek, toen naar 
Bakhuizen gegaan, na Bakhuizen kwam ik in 
Woudsend terecht, hierna ben ik naar IJvc in 
IJIst gegaan, na IJvc ging ik naar Tijnje. Na 
Tijnje kwam ik bij de buren Oudehaske 
terecht, van daaruit ben ik weer terug gegaan 
naar Woudsend. Na een kort verblijf bij 
Woudsend ga ik nu aan een nieuwe uitdaging 
bij DWP beginnen. Het lijkt me een leuke 
vierde klasse en heb er daarom ook \icel 
plezier in om met de jongens aan de slag te 
gaan. 

Ik wens een ieder een goed en sportief 
seizoen 	 toe! 

Jan Pasveer 

Mt  

„„ 
-\71  uo-30 29 77 43 

www.hemutech,com 
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Informatiepagina 
v.v. b.W.P. 2011-2012 

1 juni 2012 

Accommodatie 
Sportcomplex 

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

Secretaris 

Penningmeester 

Algemene Zaken 
(materiaal/kantinebezetting) 
Wedstri jdsecretariaat 

Jeugdzaken 

Technische zaken senioren 
Technische Zaken 

Jeugdcommissie 
Voorzitter 

Jeugdsecretaris 

Jeugdcoördinator 

Lid 

Kledingbeurs jeugd 

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

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

Anne Knol (voorzitter@vvdwp.n1) 
Binnendyk 6, 8461  Lb  Rottum 
Jan Knijpstra (secretaris@vvdwp.n1) 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
Gerrit Aalbers (penningmeester@vvdwp.n1) 
Kadijk 5, 8463  VC  Rotsterhaule 
Herman de Heij 
Kerkstraat 13, 8501 DA Joure 
Minne Modderman 
(wedstrijdsecretariaat@vvdvvp.n1) 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 

Geert Dijkstra 
Groene Dijk 1, 8501  AX  Joure 
(jeugdcommissie@vvdwp.n1) 
Tjibbe Bos 
MJ Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 
Jochum Meester 
Streek 34, 8464  NC  Sintjohannesga 
Anno Holtrop 
HJ Groenstraat 28, 8464 NK Sintjohannesga 
Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga 

55.17.88 
55,17.85 

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 

55.10,84 
06-51.20.93.34 

06-28.05.39.95 

06-46.29.19.15 
55.12.55 

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohannesga  

Contactpersoon barvrijwilligers 
Mariejette Bijker - de Heij 
Skoalekers 19, 8464  PH  Sintjohannesga 

55.12,55 

06-30.73.13.08  

26 mei 2012 Oudehaske D2 -DWP DI 

Een echte kampioenswedstrijd, waar we steeds 
met 1 punt verschil in de competitie stonden, 
verloor Oudehaske een week ervoor dus de 
laatste wedstrijd hadden we al binnen. Maar 
daar wilden de spelers van DWP niks van weten, 
we moesten winnen!! Dan waren we ongeslagen 
kampioenen!!! 

Het begon al goed met het niet opdagen van een 
scheidsrechter, dus de leider van Oudehaske 
heeft gefloten. Daar Oudehaske beslist wilde 
winnen van dwp werd het een spannende 1' 
helft, die eindigde in 4-5. 

In de 2 helft mocht DWP zelf weten waar ze 
wilden staan in het veld, het was tenslotte een 
wedstrijd waar het niet uitmaakte of we 
verloren of wonnen... 

Dit verliep prima!! We hebben met 5-10 
gewonnen van Oudehaske!! Ongeslagen 
kampioenen!!! Superrrrrr gedaan DWP D1!!! 

Daarna snel op naar st jut waar Tymen 
klaarstond met de kar en de trekker voor het 
welverdiende kampioensrondje door het dorp 
wat echt super was! 

Op 16 juni hebben we de beloof de bbq voor het 
gehele team +trainers vlaggers en leiders, dat 
was een zeer leuke middag waar ook weer 
gevoetbald werd, hoe kan het ook anders... 
D1 jullie waren echt een team geweldig!!! 

Bedankt Anja,  Rick,  Volken, Erik en Wiebe voor 
jullie inzet!! 

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

Aanmelding nieuwe leden 
Ledenadministratie Jan Knijpstra 

Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 
clubblad@vvdwp.n1  
Anja Bos - van Hes 
MJ Hogeboomstr 2, 8464  NN  Sintjohannesga 
Jan Venema 
Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

55.20.07 
06-51.58.10.57 

Redactie clubblad 

  

Advertenties clubblad 

55.10.84 
06-51.20.93.34 

55.19.89 

Kantinebeheer 

    

Mariejette Bijker - de Heij 	 06-30.73.13.08 
Skoalekers 19, 8464 PH Sintjohannesga 

Hotze Adema 
be Grie 17, 8464 PA 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 
Minne Modderman 
Streek 54, 8464  ND  Sintjohannesga  

85.20.49 
06-52.41.53.95 

06-48.70.08.21 

55.19.54 

55.19.89 

55.17.64 
06-15.49.68.99 

Actiecomité 
Secretaris 

Informatie sponsoring 
Shirt- en tenuesponsoring 

Reclameborden 

Balsponsoring 

Club van 100 

Op de Algemene Ledenvergadering 2011 is besloten tot verhoging van de contributie per 1 januari 
2012. be contributie kan alleen via incassomachtiging worden betaald. 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 (0513) - 55.14.46 

Dames senioren 
Junioren, jongens en meisjes *1) 
Jun/Pup., jongens en meisjes *1) 
*1) inclusief kledingtoelage 
Kledingtoelage 
Donateurs 
Club van 100 

Bankrelaties 
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) 

Heren senioren 	 € 36,25 per kwartaal 	€ 145,00 per jaar vanaf 19 jaar e.o. 
vanaf 19 jaar e.o. 
van 15 tot 19 jaar 
van 5 tot 15 jaar 

€ 36,25 per kwartaal 
€ 28,00 per kwartaal 
€ 23,00 per kwartaal 

- 	€ 2,50 per kwartaal 

€ 145,00 per jaar 
€ 112,00 per jaar 
€ 92,00 per jaar 

€ 10,00 per jaar 
€ 15,00 per jaar 
€ 45,00 per jaar 

(rom) wan en de care  two  lykspile. bit goed 
fuotballende team  hie  op  it  lêtst noch in bytsje 
lest fan A ldehaske D2, mar ek de oranjeswarten 
binne op eigen terrein mei 5-10 oan de kant 
setten troch DWP. Dit waard fierd mei in ranrit 
troch  it  doarp mei de grutske leiders en 
trainers en afslutend noch in clCik yn de feart! 

Ek DWP E3  hie  in rCinrit fertsjinne. Yn de 
wedstriid thiís tsjin LSC 1890 wie de spanning 
seker noch wat te grut, want tsjin de namer ien-
nei-lêtst kaam iis E3  cant  twa kear ta op 
efterstan. Gelokkich wurde der asnoch mei 4-2 
wan. Dé'rmei wie  it  kampioenskip binnen en wie 
puntferlies tsjin VWC (5-5) gjin inkel probleem. 
be spilerkes krigen as beleaning fan de grutske  
!eiders  hearlike sjampanje! 
be jeugdkommisje wol t namme fan de hiele 
klup dizze fiif kompioensploechjes en de  
!eiders,  trainers en care DWP'ers dy't har 
ynsetten hawwe fan herte lokwinskje mei  it  
kampioenskip! Op de DWP Famyl jedei fan 2 juny 
is spesjaal aandacht j(in  can  dizze poerbeste 
prestaasjes en krigen de jonge kampioenen in  
medal  je en in oorkonde. Foto's en meer 
ynformaasje binne fia www.vvDWP.n1 te besjen. 

El kampioen 
Op het moment van dit schrijven lijkt het 
alweer een poosje geleden dat we kampioen zijn 
geworden. We kijken alweer uit naar de 
zomervakantie. 

Maar even terughalend, we zijn op 26 mei 
kampioen geworden, in een heel spannende 
wedstrijd. Toch onverwacht, door verliezen van 
Workum tegen Bolsward.konden we wij bij winst 
zeker de titel behalen. In de week voor de 
wedstrijd werd er vooral geoefend op 
zelfvertrouwen, peptalk door trainers Jetse en 
Tree. 

toespraak/peptalk van Andries. Hierin spraken 
we af dat we ons best zouden doen, ondanks 
winst of verlies. Voor ieder een persoonlijk 
woord, met hierin benoemd ieder zijn 
kwaliteiten. En we konden 10s, aangemoedigd 
door veel publiek! Over de wedstrijd kan ik kort 
zijn, de eerste doelpunt viel al gauw, 
schitterend door Jelmer, met 1-0 de rust in. be 
spanning werd groter en Bolsward zette druk. 
Lianne scoorde gelukkig 2-0, Bolsward scoorde 
de 2-1, werd spannender. Na de 3 -1, door Silke 
voelden we dat het niet meer mis kon gaan. 
Muziek van Jochem, we are  the champions  door 
de luidsprekers. Nog een doelpunt van Jelmer, 
4-1 maakte het compleet, feest! Na het 
-fluitsignaal met z'n allen op de foto! Hierna 
juichend onder de douche. In de kantine kregen 
we kampioenspatat en limonade. 

Ons feest hield niet bij die ochtend op. We 
hadden ons teamuitje die middag gepland. Na de 
spanning van de wedstrijd hebben we ons 
heerlijk relaxed bij het paviljoen Nannwijd. 
Genietend van de zon, een uur lang met z'n allen 
waterfietsen, verder zwemmen en natuurlijk kan 
niet missen voetballen. Als afsluiting een dikke 
ijsco. 

We kunnen terug kijken op een mooi seizoen 
voetbal. Voor de winter begonnen we super in de 
competitie en zakten we iets af naar de 
middenmoot. Na de winterstop stonden we net 
onder de koplopers en uiteindelijk eerste 
geworden! 

Met de familiedag werden we gehuldigd, 
ontvingen we een diploma en een medaille. 
Hartstikke leuk allemaal. 

Laat nu het mooie weer maar komen, genieten 
van de zomer en van de vakantie. Hierna  goon  we 
weer los met het voetballen. 

Andries  en Lilian.  

Zaterdagochtend DWP E1-Bolsward E5, stond 
leider Andries al vroeg op het veld, zenuwen in 
bedwang houdend. Na het intrainen onder 
leiding van aanvoerdster Silke, hadden we een 
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Dinsdag / donderdag 	Hendrika Noppert 
Roazebosk 22, 8517 HB Scharsterbrug 

Senioren 	 Jan Knijpstra 
Ringfeart 6, 8464 Pb Sintjohannesga 

Jeugd 
	

Jitske Mulder-Vissia 
Ringfeart 11, 8464 PC Sintjohonnesga 

Reclameborden/advertenties Jan Venema 
clubblad 
	

Hoge Dijk 136, 8463  NM  Rotsterhaule 

41.29.08  

55.20.07 
06-51.58.10.57 

55.12.55 

55.19.89  

Informatie nieuwe leden 

b.W.P. DA1 - kampioen 

Beste Bestuurs- leden- vrienden van DWP Mear as in tredde fan alle DWP 
jeugdploechjes wurdt kampioen! 

 

 

Verzorging 

  

Sedert 30 jaar ben ik scheidsrechter geweest, 
waarvan volgens mij wel 25 jaar bij deze 
vereniging. Zoals iedereen ondertussen wel al 
weet is mijn functie bij Sc Heerenveen vervallen 
en daarbij mijn werk uiteraard ook. Dit heeft er 
in geresulteerd dat ik op zoek moest naar een 
andere werkgever danwel een andere oplossing. 

Nu heb ik voor het laatste gekozen en ben als 
zelfstandig ondernemer begonnen. Mijn bedrijf 
gaat als BBMI Noor Nederland door het leven. 
Mijn hoofdtaken zullen bestaan uit het 
onderhouden/schoonmaken/testen e.d. van 
BrandMeldInstallaties. In de praktijk heet dit 
BBMI, l' B staat dan voor Beheer, ik ben 
hiervoor gecertificeerd Ook kon ik onderhoud 
aan nood - en vluchtweg aanduidingen 
controleren en eventuele reparaties uitvoeren. 

Ook de inbraakbeveiliging is mij niet vreemd. 
Het upgraden van logboeken is hier ook een 
onderdeel van. wietze.zwart@hotmail.com  en 
mijn telefoonnummer 06 37226160 

Momenteel wordt ik ingehuurd door Postnl, hier 
werk ik een 6 daagse werkweek in variabele 
uren. Wat echter ook een bijkomend feit is dat 
ik ook p de zaterdagen moet werken, maar ja, 
werk is werk. Dit heeft echter wel tot gevolg 
dat ik geen wedstrijden meer kan leiden. Ik heb 
dus besloten om de scheidsrechterf luit aan de 
spreekwoordelijke wilgenboom te hangen . 

Ik wil bij deze don ook iedereen bedanken, ik 
was misschien niet een van de gemakkelijkste 
scheidsrechters, maar er waren ook voldoende 
vervelende voetballers, voor al die mooie jaren 
die ik heb mogen maken  OILS  scheidsrechter bij 
de  vv  DWP. 

Het gaat jullie in alle opzichten goed en 
misschien treffen we elkaar nog eens ergens. 

Met sportieve groet 

Wietze Zwart  

SINT JNSGEA - Mar leafst 5 fan de 13 
jeugdploechjes fan fuotbalferiening be Wite  
Peal  (DWP)  It  Sint Tansgea binne yn de 
foarjierskompetysje kampioen yn harren 
kompetysje wurden: de Cl, de bi, El, E3 en Fl. 
Oant de léste wedstriid wie  it  noch spannend 
foar  two  fan dy fiif ploechjes, de El en Fl: 

DWP El makke  it  himsels noch dreech troch 19 
maaie lyk te spyl jen tsjin  it  Hearrenfean en twa 
wichtige punten lizze te litten. Gelokkich  hie  de 
konkurrent Warkum ferlern en  hie  El  it  noch yn 
eigen hannen. In winstpartij tsjin ien-nei-laste 
JV Boalsert soe genach waze foar  it  
karnpioenskip. Mei in 4-1 winst  hat  El dr sels  
four  soarge. 

DWP Fl siet de laste  pear  wedstriden fan 
harren kompetysje mei EBC/Dolsterhuzen en 
RES yn in spannende striid om  it  earste plak. 
Lykas El  hie  ek Fl alles yn eigen hannen, want 
de laste twa wedstriden wie tsjin dy  two  
konkurrinten. Earst weefden se al 8f mei RES 
troch dar 2-6 te winnen. be laste wedstrijd wie 
tsjin  it  ploechje oan de oare kant fan  it  
Tsjakemar. In lykspul wie gen8ch west, mar Fl 
tocht der  oars  oer en de swartwite 
Lemsterlanners wurden mei in 6-0 oan 'e broek 
wer nei  has  stjoerd. 
Sneon 19 maaie wienen de 3 oare ploechjes al 
kampioen wurden: DWP Cl, D1 en E3: 

DWP Cl wie troch in foutsje  by  de KNVB nei de 
winterstop Unferwachts oan in nije 
(foarjiers)kompetysje  began.  Dartroch wie  it  
earste plak fan foor de winterstop net goed 
fierd. 'Dot moatte wy ynhelje', sille de jonges 
tocht hawwe. be iene nei de oare winstpartij 
folge en minder as 5 doelpunten per wedstriid 
wie in seldsumheid. Mei 30 punten  it  10 
wedstriden en 76 doelpunten foor en mar 7 
tsjin wie  it 	DWP Cl is to oan in stap (of 
twa?) hegerop! 

DWP Di liet der ek gjin (keunst?)gers oer 
groeie. Acht fan de tsien wedstriden waarden 
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CAMPING 
TJEUKEMEER 

• Rustige familiecamping 
• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 
• Vergadering of feest 
• Buffetten of broodmaaltijden 

Meerweg 34, 8515 CB Oldeouwer - Rohel 
Telefoon (0513) 55 13 41, 

AUTOSERVICE  

Jetliner Brouwer  
APK • Reparatie 

Onderhoud • Aircoservice 

De Kuinder 8a Heerenveen • Tel. 0513 -633444 • autoserviceielmerbrouwer.n1 

JOED g-dICT  
Streek 74 8464 NE — Sintjohannesga 

0513-801999 info@joed-ict.n1 
- Computer problemen 
- Hardware 
—Software 

Itt 

Rose Garden Heerenveen  
Schans  11 a I 8441 AB Heerenveen 
T 0513 651 299 IF 0513 653 162  

Pinksterweekend 
Dames 1 van DWP kreeg een uitnodiging om het 
pinksterweekend in Haarlem te komen voor een 
twee daags toernooi. Nou dat wilden we 
meemaken natuurlijk. 

Zo gezegt zo gedaan, zaterdagmorgen 8 uur 
verzamelen bij DWP, met tassen vol...... inladen 
en wegwezen, zo vertrokken we met bijna het 
hele team richting Haarlem.  boar  aangekomen 
bleek dat de zomer WGS begonnen het was er 
bijna 30 graden. Mooi weer om  plants  te nemen 
in de gehuurde leger tent, maar helaas hier 
hadden ze niet een vergunning voor kunnen 
krijgen. Enzo moesten we met alle teams in een 
sporthal slapen. Geloof het of niet we lagen 
naast read swart uit de Knype. En van het slapen 
zal wel niet veel komen met zoveel mensen op 
een kluitje we wachten het af. Nadat de 
luchtbedden volgepompt waren gingen we ons 
voorbereiden op de wedstrijd, deze was direct 
tegen de de Knype( dit hadden we ook wel 
dichter bij huis kunnen doen). Het was een 
wedstrijd waarbij alle spelers even goed 
moesten wennen aan de hoge temperaturen!!! 

u   - - 	 A 

Maar we hadden wel de eerste drie punten 
binnen. Hierna moesten we nog twee 
wedstrijden en pakten tegen tweede klassers 
ook nog meer punten, zo konden we de eerste 
dag van het tournooi lekker afsluiten. 

Om 18.00 uur stond er een BBQ voor ons klaar, 
hier werd gretig gebruik van gemaakt.  Daum  
hebben we met ons allen nog wat gedronken en 
werd de leiding verrast met een dankje wel 
kado. Voor de avond was er een disco, maar daar 
MS het nog te vroeg voor , enzo hebben we  

eerst bij "de bus" gezeten. Hier was het zo 
gezellig dat we de disco bijna waren vergeten. 
In Haarlem zullen ze ons niet snel vergeten, we 
hebben er een aardig feestje gevierd. Maar om 
op zondag ook nog wat te willen presteren werd 
het tijd om toch maar eens richting bed te 
gaan. be meesten waren blij dat ze een paar 
uurtjes hebben kunnen pakken want inderdaad 
dit was ,,net best,. 

Er was om 9 uur gelegenheid om gebruik te 
maken van het onbijt. Omdat we pas weer in de 
middag wedstrijden hadden konden de dames 
nog heerlijk op een luchtbed buiten onder een 
boom een tukje doen. Voor de lunch hadden we 
zelf gezorgd en zo kwamen we weer bij „de 
bus„ en werd er van alles en nog wat klaar 
gemaak. Ook moest er gebruik van de anwb 
worden gemaakt omdat door het gebruik van de 
radio en de lichten in de avonduren er geen 
stroom meer inzat... 

Vol goede moed begonnen we weer aan de 
wedstrijden, maar helaas de slechte nachtrust 
en de hoge temperaturen kwam ons niet ten 
goede. Enzo konden wij niet genoeg punten 
binnen halen voor de beker. 

Nadat we de tassen enzo weer hadden ingeladen 
gingen we richting de MAC om met ons allen het 
SUPER weekend af te sluiten. 

dritéa,,cltidp:h/J4(fiaideits,  W, 
7  

 

Ook hét adres voor heerlijk gebak, 
cake, koek  etc...  

www.ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 
Info@ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 

 

 

De Boer 
1-logedlik 184 
8463 NN Rotsterhoule 
Tel, 0513 552234 
Fox, 0513 552124  

Internet - 
Telefonie 

Bedrijfsnetwerken - 
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dames 1 

Van de Jeugdvoorzitter 	 Van het actiecomité. Was altijd verdediger, die genen heb ik mijn 
voetballende kinderen mee gegeven, zowel  
Bennie  als Jeliena spe(e)l(d)en in de 
verdediging. 

Wat is je favoriete club en speler. 
Mijn favoriete clubs zijn  Ajax,  in mijn jeugd, 
met 	Crui jffie was dat top, Heerenveen, 
Europees net even te licht en bwp natuurlijk. 
Mijn favoriete speler is Huntelaar, vanwege de 
manier hoe hij vrijloopt uit de rug van de 
verdediger, en natuurlijk het Heerenveense 
sausje. Eerder waren het types als Wim Jansen 
en Sjaak Zwart. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd 
willen zien. 
Betere faciliteiten voor gemengde teams. be 
KNVB kost de club een vermogen, stimuleert 
het vrouwenvoetbal, moor laat de clubs met de 
(douche)problemen zitten. Ze zouden wel eens 
iets terug mogen doen. Maar hoe zit het met 
korfbal dat is al jaren een gemengde sport (zou 
eerst mijn favoriete sport worden, alleen 
vanwege het gemengd douchen). 

Welke droom zou je nog willen realiseren. 
Ik zou nog wel eens wat willen uitvinden waar 
een ieder wat aan heeft, moor op dit moment 
weet ik nog niet wat het gaat worden. 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt. 
Meer waardering voor de bdllenjongen, ik bedoel 
hiermee de vele vrijwilligers die de club 
draaiend houden, van wie verwacht word dat ze 
er zijn en het werk doen, terwijl zij ook hun 
vrije tijd op offeren. Het zijn vaak ook de 
kleine dingen die als van zelf sprekend gebeuren, 
waarvan anderen denken daar recht op te 
hebben door clubcontributie te betalen. Ben 
zelf blij met de vrijwilligers die mee doen met 
de website, zodat het niet op een persoon 
aankomt, En ook daar zie je af en toe al een 
kritische opmerking als de foto's iets aan de 
late 	 kant 	 zijn. 

Ik wens DWP weer een sportief seizoen toe en 
verheug me al weer op het gastenboek. 

Op de familiedag zijn er nog een cantol van onze 
teams gehuldigd omdat zij kampioen zijn 
geworden. be familiedag was de afsluiter van 
het seizoen en is goed bezocht, er werd ook 
zeer strijdvaardig onderling gespeeld. 

Ook hebben wij afscheid genomen van onze 
jeugdcoördinator Anno Holtrop. Anno bedankt 
voor de indelingen van de nieuwe jeugdteams 
waar je altijd goed uitkwam. 

Deze functie is reeds ingevuld door Heero 
Schotsman, bij deze Heero veel succes in het 
nieuwe seizoen!!! 

Prettige vakantie en een succesvol nieuw 
voetbalseizoen!! 

Jeugdvoorzitter  

be vakantieperiode breekt weer aan. Het is 
rustig op de velden van  vv  DWP. Een mooi 
moment voor ons om de ballenvoorraad door te 
lopen 

Wij van het actiecomité zijn bezig de ballen, 
DWP heeft een grote stap gemaakt in de voor training en wedstrijd, voor elk team weer 
jeugdopleiding, we gaan de trainingen verzorgen op orde te brengen, vervangen en aanvullen, 
via V.T.O.N trainingsmethode, wat in het kort zodat elk team ook het komende voetbalseizoen 
inhoud dat er mappen beschikbaar zijn met weer over goede ballen kan beschikken. 
trainingsvoorbeelden per niveau, en dot wordt 
per training behandeld, en gemakkelijk door de be volgende actie is in september: de grote 
trainers te verzorgen is. Ook wordt dit vanaf de clubactie. 
jonge jeugd tot de senioren aan toe gegeven. 

Rest ons als actiecomité ieder een prettige 
bit alles zal worden begeleid door de vakantie te wensen. 
Technische Commissie (Tc) die wordt gevormd 
door: Sietse Drenth, Henry v. Drogen, Geert 
Dijkstra, Mark Hulzebos en Bernardus 
v.Stralen. Ze zullen ook bij de eerst trainingen 
aanwezig zijn, dus zoals u leest wordt dit door 
een breed kader gedragen. 

Volgende kledingbeurs zaterdag 10 november 

Jitske heeft op 18 en 25 juni jongstleden een kledingbeurs gehouden, waar helaas minder animo 
voor was dan verwacht. be volgende kledingbeurs vindt plaats op zaterdagochtend 10 november. 

be jongens en meisjes die van de D2 naar de D1 of Cl gaan: graag de (gewassen) kleren zo spoedig 

mogelijk inleveren bij Jitske op de Ringfeart 11. Als Jitske niet thuis is, dan graag de kleding in 
een tas met daarop de naam achterhuis aan de deurkruk hangen. Het gaat hier om het shirt en om 
de broek; de sokken kunnen volgend seizoen weer gebruikt worden. 
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Mei ik jo wat freegje 
Even voorstellen!! 
Hallo, ik ben Melis van der Wal, geboren op de 
Hogedijk in Sintjohannesga. Al 	33 jaar 
getrouwd met Roelie de Leeuw . We hebben 3 
kinderen, 2 heren en een dame en sinds kort 
zijn we  poke  en beppe van Kyra dochter van 
Jeliena en Johan. 

Hoe long wonen jullie al samen 
Rotsterhaule. 
Wij wonen al 33 jaar aan de Wolvedijk 
tegenover de  roots  van de Wite  Peal.  In de 
voorkamer wonen we in Rotsterhaule, in de 
keuken wonen we in Ouwsterhaule. 

Wat voor werk doe je. 
Momenteel ben ik werkzaam bij de gemeente 
Skarsterlan als systeembeheerder. Ik ben 
begonnen als bouwvakker, maar had toen al 
veel interesse in computers Ik heb het geluk 
dat ik van mijn hobby mijn beroep heb kunnen 
maken. Ook nog een paar jaar in Heerenveen 
gewerkt, voor mezelf als web designer, maar 
toch maar ambtenaar geworden bij Skarsterlan. 

Wat is je grootste passie. 
be vraag is verkeerd. Wat is na je vrouw en 
kinderen en kleinkind je grootste passie? Dat is 
de computer, van de techniek tot het maken van 
websites en alles wat er verder bij komt kijken. 
Zo is het gekomen dat ik een website voor Dwp 
gemaakt heb, samen met Jan Knijpstra. Hij de 
smeuïge verhaaltjes, ik de techniek. 

Waar kun je het meest van genieten. 
Ik geniet van alle facetten van het leven, van 
een borreltje bij de BBQ tot op de fiets door 
Nederland. 

Wat is je grootste ergernis. 
Mij grootste ergernis is de hedendaagse 
graaicultuur. Ikke, ikke en laat de rest 
maar......... 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Met een monnik in een boeddhistisch klooster. 
Lekker ver van deze wereld, even helemaal niks. 
Het moet echter niet  longer  dart een dag duren, 
want dan ga ik het Bourgondische leven weer 
missen. 

Wat mis je in Sintjohannesga. 
Het dorpse van vroeger, we worden oud en 
nostalgisch, ha, ha, zoals postkantoor, bank en 
slager, al hebben we het met de Attent nog 
goed voor elkaar vergeleken met andere dorpen. 
En een goede sportaccommodatie, de gymzaal is 
net zo grijs als ik ben. 

Welke sport beoefen je of heb je beoefend. 
Als je dat een sport noemt, ja. Voor de rest doe 
ik weinig aan sport. In mijn jonge jaren heb ik 
gevoetbald bij Dwp via de C's naar de B's en 
toen naar het 3de Er waren geen A junioren, ben 
wel met het derde een keer kampioen geworden. 

Waar mogen ze je midden in de nacht voor 
wakker maken. 
Denk niet je dat ze me wakker krijgen. Al 
schieten ze een kanon af naast mijn bed, ik in 
word er niet wakker van. 

Schoonheldssátori 

ePet.ably_e heA., 

.110iabehlksrolalive 

1 

Voor eieren 
en 

kipproducten 

, 

Th ids in uiterlijke zoig 
- 
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' 

? 
))) 

• Gelaatsbehandelingen 	. 

• Lichaamsbehandetingen ThAtisser krb Zn 
• Massages j.Veldstraweg 19 
• Cosmetische hand-. nagel-en voetverzorging Ouwsterhaule 
• Make•up 

Webecos producten 
Tel 0513-561369 

of 

inflapetrabijher.ni Kadijk 12 

www.petrabiiker.n1 	, Rotsterhaule 
IN Tel 0513-551732 
B j  

Reek 162. 86463 NG Resterhaule 
Tel 0513 - 55 10 24 .Mc4) 06- 233429 S 5 	OF  www.eierhandelvissertni 

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstreken" 

41 01 Veho%  
%." 

N.--  I ê/ --, 
4:04 (i -.) ..)) 	Vi  • 

or, 	,<L_w 	---.~..   di  
Aangesloten bij de \.." 	...,..#e L., 	__,-) 	1 1.1 rt-  \ 

"Federatie van Uitvaartverenigingen in 
Friesland" 

L')‘4  
.----- 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

Dierenpension 
Rotsterhaule 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met de voorzitter: Dhr L.P. Bos 

te Rotsterhaule tel.nr. 0513-551074 

of bekijk onze website: Kadijk 2 - 8463  VC  Rotsterhaule 
www.uitvaartsintjohannesga.n1 0513 - 55.10.96 b.g.g. 06-50.48.64.47 



Baijsponsors 2011/2012  

Van de ontvangsten van de balsponsors wordt de ballenyoorraad van de gehele 
vereniging op peil gehouden. Van trainings- tot wedstrijdballen van senioren tot 
jeugd. Iedereen bedankt voor de spontane medewerking. 

Metselbedrijf Duan Joure 
Hiemstra  by  - Heerenveen 

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

meubelen 

slaapkamers 

vloerbedekking 

raamdecoratie 

U KUNT NU OOK BIJ ONS TERECHT VOOR 

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

SlumpLiffl LT•M 
frve.okt,t,e_tv---ts-crtke,  te-vvres4.4=-(.., 

Fotgerstertoane 56 Drachtstercorripagnie Tel.:(0512) woo www.slumpenbos.nt  

Voor een 
dynamisch 
dagje uit! 

romp 

b' if 

"FJOUWERHUSTERPLEATS" 
WInisrloolhof. Waterfiets- en Kanovel  hour.  

Theeschenkerij. Greldegolf,  etc.  
Voor zowel gezins- rilsgroepsuitjes. 

Yrki 

www.aktiviteitenboerderii.n1 

www.friesveenweiclovio 
..eedijk&  

paw ijealaest2  

Frie5 
VeanvetWeviees 

`  Ier •uisterweg 
Tel. /Fax 0513 551 418- Mob. 06 303 393 

Garagebedrijf 

BIJKER 
roct) -- 

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

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

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

geholpen wordt. 

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

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

Restaurant Koningshof - Heerenveen 
Jelles Gemakswinkel - Rotsterhaule 

Aannemersbedrijf A Fekken - Scharsterburg 
Auto Joure  XL-  Joure 

Klus en Demontage bedrijf Friso Bos Rotsterhaule 
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 - Sintjohannesga 
Wietze Zwart - Sintjohannesga 

Dikkerboom Milieuadvies - Sintjohannesga 
GLAS Sport,Joure 

Huisartsenpraktijk J. Zwartsenburg - Rotsterhaule 

Interesse voor sponsoring bel: Jan Venema, 

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 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 
Nicolaasgct Dutsen.n1 autofersekeringen - Sneek Drukkerij Hofstee - Oudehaske Garage JAGER - 
Sintjohannesga W.K. Koekfabriek - Heerenveen Voegbedrijf Ten BOOM - Ouwsternijega  Ass.  Kantoor 
FERWERDA - Joure Brinksma Schilderwerk en Belettering - Sint Nicolaasga 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 Rohel 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 dt van der Ven BV - Ouwsternijega Tuincentrum de Koning -  Rohe!  
autoservice Jelmer Brouwer - Heerenveen Voegbedrijf G de Jong - Rotsterhaule aardappelhandel L 
Huttinga - H.J Sloothaak voegbedrijf Sintjohannesga 

Pagina: 13 
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Bij ons alle topmerken onder 1 dak 
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land - tuin - doe het zelf • 
Streek 198 I Rotsterhatile T: 0513.551216 I www,kerstmadieidaini 
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Super in de !WIWI  

Attent van Zwol - Streek 131 Rotsterhaule 

Tel. 0513 551494 -  Fax. 0513 552011 

CV -ketelvervanging 
Centrale verwarming 
Gas, water en sanitair 
Dakbedekking 
Zinkwerk 

Kach:§( 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www.kraakinstallatie.n1 

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

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

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

Merstma- 
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N. 	Ns. Instaillaibletechniek 

53aripertrrauirkt 
trit 

wigF,'..)renká.LiAldi.,2HH 	' 

Net jste adres voor: 

O VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

O SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

O AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

O DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

Voor al uw installatiewerkzaamheden: 

• gas, water, elektra, 

• dak- en zinkwerk 

Levering en reparatie van 

wit- en bruingoed. 

Levering en plaatsing van CV ketels, airco,s, 

waterontharders, bout- en gaskachels. 

Technisch bedrijf W. MInnesma 
Appelhof 1 
8465 RX Oudehaske 

T.: 0513 67 73  70 

F.: 0513 67 78 04 
E.: Info@wminnesma.n1 

val4insta1átour.5 
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Streek 180 8463  NH  Rotsterhaule tel. 0513-551310 	info@gebo-wonen.n1 

 

tiléger1W` kretellapper  

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

Onderhoud, verbouw, 
nieuwbouw/renovatie. 

NVOB 

Iedere maand een leuke actie ! Neem 

snel een kijkje op mijn website voor 
de nieuwste actie www.kapsalonanja.n1 

afspraak: 0513-551704  

dill,  i 	 de wh`e  peal  ? CLUB van 100 

\ 
li_rr 	vrienden van D.W.P. 	Rotstethaule 	. . 

Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 

Willem Jager Eibert Jager 
Metselbedrijf DUAN - Joure Bauke  Algeria  
Voegbedrijf Visser - Joure Jan & Anneke Lageveen  

Jeri  Bokma Jan & Leny Knijpstra 
Eelke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie & Minne Modderman 

Hendrik & Af Ina & 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 & 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 Anske & Gretha de Jager 

be Kroeg - Heerenveen Ype & Marie jette 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 

Pagina: 15 
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Scoor een een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

Scoren  met  ce  
-Rao° sc Heerenveen 
Rekenincj, cat is het 
icee! 

Ben jij een echte Sc Heerenveen-fan en 17 jaar of 

jonger? Open dan een Rabo Sc Heerenveen 

Rekening hij je eigen bank. Je krijgt een sc 

Heerenveen-pakket cadeau met een unieke 

voetbal. Met de Rabo sc Heerenveen Rekening kun 

je zelf geld storten en sparen. Vanaf ie twaalfde 

krijg je een eigen pinpas. 

Rabobank Heerenveen-Gorredijk 
www.rabobank.nliheerenveen 

	
Rabobank 

offe_ _1":\ VeeWieLerS 

 

 

De Fiets Brony'degs en Scooters lf eciallisd 
Polle 7 8463 ir,-; Rotsterhaule tel. 0513 551117 

• De specialist in zuinige 4 takt scooters 
Nieuwe scooters v.a. € 999,- 

• Ruim assortiment schakelbrommers 
O Fietsen nieuw en gebruikt 
• Electrische fietsen en spartamets 

Groot assortiment onderdelen nieuw en gebruikt 
O Reparatie alle merken 
o Lease is bij ons ook mogelijk 
o 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 

Voorbereiding 
v.v. b.W.P. 
seizoen 2012 - 2013 

week 
29 Start zomervakanties voortgezet onderwijs (week 29 t/m 35) 

w
ee

k 
30

 Start zomervakanties basisonderwijs (week 30 t/m 35) 
Maandag 	23 	juli 	Training A/B selectie 19.00 
Dinsdag 	24 juli Training A/B selectie 1900. 
Donderdag 26 juli Training A/B selectie 19.00 

w
ee

k 
31

  Start bouwvak ma 28 juli t/m vr 17 augustus (week 31 t/m 33) 
Maandag 30 juli Training A/B selectie 19.00 
Dinsdag 	31 juli Training A/B selectie 19.00 
bonderdag 2 augustus Training A/B selectie 19.00 
Zaterdag 4 augustus Oefenwedstrijd DWP 1 - WW5 1 14.30 

cm 

(‘) Q) 

Dinsdag 7 augustus Training A/B selectie 19.00 
Woensdag 8 augustus Start training 3e en ite elftal 19.30 
Donderdag 9 augustus Training A/B selectie 19.00 
Zaterdag 11 augustus Oefenwedstrijd DWP 1 - QVC 1 14.30 

w
ee

k 
33

  Dinsdag 14 augustus Oefenwedstrijd DWP 1 - Nieuweschoot 1 19.30 
Woensdag 15 augustus Oefenwedstrijd DWP 2 - Nieuweschoot 2 19.30 
Donderdag 16 augustus Training A/B selectie 19.00 
Zaterdag 18 augustus le Bekerwedstrijd DWP 1 14.30 

w
ee

k 
34

 beze week start training alle jeugdteams 
Dinsdag 21 Augustus 2 Bekerwedstrijd DWP 1 19.00 
Donderdag 23 Augustus training 	A - selectie 19.00 

training B - selectie 20.15 
Zaterdag 25 augustus 3e Bekerwedstrijd DWP 1 14.30 

w
ee

k 
35

 

Dinsdag 28 augustus training A- selectie (evt. inhaal/beker) 19.00 
training B - selectie 20.15 
2' bekerwedstrijd (2', Al, Bi, Cl) 

Donderdag 30 augustus training A- selectie 19.00 
training B - selectie 20.15 

Zaterdag 1 september start competitie DWP 1 en DWP 2 
3' bekerwedstrijd (2e, Al, Bi, Cl) 
le bekerwedstrijd (dames, MB1) 

_ 

w
ee

k 
36

  

Bezoek brolshagen (B1, Cl en MB1) ? 
Dinsdag 4 september 2' bekerwedstrijd (dames, MB1) 
Zaterdag 8 september start competitie 2, Al, Bi, Cl 

3' bekerwedstrijd (dames, MB1) 
le bekerwedstrijd (overige teams reeksen) 

37 Zaterdag 15 september 2e  bekerwedstrijd (overige teams reeksen) 

38 Zaterdag 22 september 3' bekerwedstrijd (overige teams reeksen) ----..--- 
-----,- 

41. 

Verzorging op trainingsavonden van 18:45 tot 19:10 uur.  

Bestuur, leiders en trainers wensen iedereen een 
plezierige vakantie toe! 
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