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VOO It Wite Pealtsje  

/I  PARALLEL/ 
Uitzendbureau b.v. 

SPECIALIST IN VERENIGINGSARTIKELEN 

Midstraat 39 - Telefoon (0513) 412647 

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

a El  

CD13.nu  
. 	dij:b:Olgitaal diukwak 

Onze inzet wordt uw succes! 

CDB•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. 

CDflonu verzorgt snel en correct uw: * Direct Mail 
* Drukwerk 
* Printwerk 
* Kopieerwerk 
* Complete grafische afwerking 
* Assemblage werkzaamheden. 

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

Compleet pakket CDB•nu: •Hoog serviceniveau • Spoedklussen bestaan niet wij leveren gewoon snel! 
•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 • 8463NG Rotsterhaule • 0513-551112 • info@cdb.nu  • www.cdb.nu  
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Tevens schoonheidssalon en pedicure 

Joure: Kerkstraat 18 - 	 tel. 0513-410993 
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Het juiste adres voor: 

Bij ons alle topmerken onder 1 dak  

II 	1 
r 

/TIM K. KRAAK 
Installatietechniek 

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

KadOk 9 
8463 VC Rotsterhaule  
telefoon  (0513) 55 19 65 
www.kraakinstallatte.n1 

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

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

winkel en verbaas u over ons uitgebreide assortiment! 

LIfl  

Jr-11 	'-i-  1 L 

• VOORVERPAKTE VLEESWAREN EN KAAS 

• BROOD VAN DE WARME BAKKER 

• SNIJVERSE VLEESWAREN EN KAAS 

• AMBACHTELIJKE SLAGERIJ 

• DAGVERSE ZUIVELPRODUCTEN 

• DAGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

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

Tel. 0513 551494- Fax. 0513 552011 

Streek 1981 Rotsterhaule I T: 0513.551216 1 www,kerstma•heidainl 

Voor al uw installatie werkzaamheden: 
• gas, water, elektra, 

• dak- en zinkwerk 

Levering en reparatie van 

wit- en bruingoed. 

Levering en plaatsing van CV ketels,airco,s, 

waterontharders, hout- en gaskachels. 

Merstma- _FL eida 
land - tuin - doe het zelf.  

STIHL - 

ffl KARCHER 

Wijzonol 
ar,1111Mil9 

Kijk ook eens op www.witninnesniaml 
Technisch bedrijf W. Mlnnesma 

Appelhof 

8465 RX Oudehaske 

T.:0513 67 73 70 

F.:0513 67 78 04 

E.: info@wminnesma.n1 

vakinstallateurs 

Van de redactietafel  
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is het prachtig weer! Bij 
DWP lijkt het rustig vanwege de zomerstop, maar het tegendeel is waar! 

Verderop in dit clubblad lezen jullie meer over de verbouwing die is ingezet door een groep 
vrijwilligers die ervoor zorgt dat we straks in de najaarscompetitie ook een derde en vierde 
kleedkamer hebben in dezelfde nieuwe stijl als de 
kleedkamers die al waren gebeurd. Jullie hebben er op 
www.vvDWP.n1 al over kunnen lezen. 

Naast het hoofdbestuur wat regelmatig vergadert, heeft 
ook de sponsorcommissie en de redactie van dit 
clubblad al enkele malen weer om de tafel gezeten. Zoals eerder aangekondigd gaat het clubblad 
namelijk een metamorfose ondergaan na de zomer en dit wordt door een groepje vrijwilligers nu 
al in de steigers gezet. In plaats van een clubblad wat meerdere malen per jaar gedrukt werd door 
CDB.nu  gaan jullie als DWP-supporters van dezelfde drukker straks een vernieuwd, glimmend 
('glossy') prachtig opgemaakte DWP Presentatiegids in jullie brievenbus ontvangen! Zoals het nu 
gepland is, zal dat één keer per jaar gebeuren aan het begin van het seizoen als de nodige 
teamfoto's en —indelingen en dergelijke bekend zijn. Nu al is een groep vrijwilligers, waaronder 
enkele goede schrijvers, bezig met het één en ander. 

In deze presentatiegids die ook zal dienen als naslagwerk en informatiemedium, zal onder andere 
komen te staan: belangrijke informatie over onze vereniging (wie doet wat en waar moet je zijn 
voor het één en ander), mooie foto's van teams, leuke interviews met leden of sympathisanten 
van onze club en verder het wel en wee binnen onze groenwitte clubje. 

Binnenkort meer over deze nieuwe informatiegids. Voor nu willen wij de sponsoren en, zonder 
specifieke namen te noemen omdat er dan altijd kans is dat er iemand wordt vergeten, eenieder 
die de afgelopen jaren in meer of mindere mate heeft meegeholpen aan het samenstellen van de 
diverse clubbladen, van harte bedankten voor hun inzet! Wij hoorden in de wandelgangen dat het 
clubblad toch opvallend vaak er even bij werd gepakt op een rustig moment van de dag of zelfs in 
het 'kleinste kamertje' en we konden via deze media de nodige informatie aan onze leden, 
sponsoren en sympathisanten kwijt. Bedankt! 

Na deze woorden van dank sluiten wij af met het jullie veel leesplezier toe te wensen in het 
clubblad wat voor jullie ligt. 

De Clubblad redactie  

Bianca 
Jan 
Jochum  
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Transfer 

Jou Sterweg 271 
8465  PH  Oud ehaske 

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.  
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Akkerman 
MASSEY FERGUSON 

Streek aO 	 Sinijohnuttega 
Te10513-551283 WWW.Imb-akfcernum  Mob:08-21 88 14 18 

www.badkamertechniek.n1 
info@badkamertechniek.n1  

PROFILZ, tea-  'MI/Mr  
DE El Eno'b'Pr(ilfiLlt; 1'  

Handelswei 6 
8501XJ Joure 
t: +31 513 551813 

info@brouwerfietsen.n1 
www.profileleobrouwer.n1 

Mechanisatiebedrijf 

M. KAMPEN 
SCHILDERSBEDRIJF 
EN GLASSERVICE 

JOURE - ST. NICOLAASGA 

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

hem ech  
Installatie ge techniek 

Henk  Mulder 
Vierhuisterweg 22 
8507 CG Rohel 
henk.mulder@hemutech.com  

1 96-30 29 77 43 
www.hemutech.com  

G. van bijk 
Badkamertechniek 

Skans 22 
8461LP Rottum 

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

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

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

Prl 	1 
BRINKSMA 
BiiiirrffiNO 

AUVELETTVING 

Alk,RECiltAMEBORDtEN 

GEVELBELETTERING l  BEGLAZING 

BEVVEGWIJZERING 
TSJOKEMARWEI 8 SINT NICOLAASGA Ci3 0513 

lIZZLIZ 

Toernooi Aengwirden, 8 juni 2013 

DWP E2 heeft heerlijk gevoetbald op het 
toernooi in Aengwirden. Helaas werd E2 maar 
Se maar ze konden alsnog vol trots een mooie 
beker mee naar huis nemen! Als afsluiting van 
dit seizoen werd er nog even lekker gezellig bij 

de Mac gegeten. 	Trea en Thedo 

Pagina: 4 

De Fl deed ook mee aan het toernooi van Aengwirden en werd in hun poule zelfs tweede! 
Hieronder een foto van het team: 

Pagina: 25 



Mulder Schoonmaak }  

ERKEND AARD— EN PROPAANGAS IINSTALLATEUR 

A. de long 1  
I 	

1 
1DE.  Onderhoud  ems Installtattes ; 

1„,1 ekl:3,1ram.,43 !:;1 12, 85 1::3CH 
te roore 	13AI:1131 

- 	  

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 bedriffspand, 

Meer informatie 
kV/at u een vrijblijvende offerte of meer informatie, 
neemt  it  dan gerust contact met ons op. 

1ywiti.mulder-,srhoonniaak.n1 

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

B. van Hes 
Metselwerken 

       

Nieuweweg 48 
8463VG Rotsterhaule 
tel.0513551749 
rnob.06-154381 1 2 

               

               

               

               

               

               

               

66tileyeW0011 ja0 

Tel. (0513) - 84 06 74 
Fax. (0513) -841184  
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Van de voorzitter 
Beste leden, donateurs, sponsoren en belangstellende, 

Mijn vakantie is alweer voorbij maar voor de meeste mensen met schoolgaande kinderen is de 
welverdiende vakantie bij het lezen van dit DWP clubblad vast aan de orde. Ik wens u, mede namens 
mijn mede bestuursleden een fijne maar vooral veilige vakantie. 
Er is voor de zomerstop alweer het nodige gebeurd binnen onze vereniging en alles is niet in een 
hosanna-sfeer ontvangen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook op sportief gebied een hoop leuke dingen 
gebeurd en laten we daar dan ook vooral de fijne dingen uithalen. 

Ook is er op de valreep van het seizoen een nieuwe hoofdsponsor gevonden in de Rabo Bank, Na jaren 
is het bedrijf Tulderhof van "oud" Sint Jutter Gjalt van Hes gestopt als hoofdsponsor. Gjalt blijft 
wel aanwezig als subsponsor. Gjalt, namens DWP dank voor je steun! We zijn blij dat je als subsponsor 
aan DWP verbonden blijft. 

Een bestuurswissel binnen de jeugdbestuur, waarbij Tjibbe Bos, na veel arbeid, aangaf niet  !anger  de 
functie van jeugdvoorzitter in te kunnen vullen, omdat Tjibbe van mening is dat hij geen voldoende 
aandacht voor de verschillende taken meer kan hebben in verband met de werkzaamheden binnen zijn 
eigen bedrijf. Er is een waardige opvolger gevonden in de persoon Aitze Hiemstra welke dan ook al 
enkele vergaderingen van het hoofdbestuur heeft bijgewoond als vertegenwoordiger jeugdcommissie. 
We hebben geconstateerd dat Aitze een man van 'de daad bij het woord voegen' is en dit is dan ook 
meteen te merken aan het oppakken van de renovatie van de laatste twee kleedboxen. 
Hij heeft hier meteen na de Familiedag mensen gemobiliseerd welke ook meteen aan de slag zijn 
gegaan. Op dit moment zitten de nieuwe tegels al weer op hun plek en gaat het werk volgens schema. 
De inzet van alle vrijwilligers in deze is natuurlijk ongelooflijk en wat zij in een dergelijk kort 
tijdbestek klaar hebben gestoomd is van grote klasse. We zullen als vereniging deze mensen op een 
gepaste wijze danken voor de inzet. 

Minpuntje is het als een rode draad door de vereniging lopende probleem VELDEN, vooral een tekort 
aan trainingsfaciliteiten en daaruit voortvloeiende problematiek van het slechter wordende B-veld. 
Een gesprek met een delegatie van de gemeente leerde ons dat de tijd, welke we als vereniging 
hebben gestoken in de aanvraag en het motiveren van deze aanvraag voor het tot stand komen van een 
kunstgrasveld op sportpark De Grie, volledig weggegooide tijd blijkt te zijn geweest. Jammer, maar 
de vorming van de nieuwe gemeente De Fryske Marren is niet in ons voordeel uitgevallen. Als bestuur 
zullen we natuurlijk niet bij de pakken neer gaan zitten en gaan de communicatie met de gemeente 
opnieuw opstarten waarbij we jullie natuurlijk op de hoogte zullen houden van de voorgang in deze. 

Bij het naderen van het einde van het voetbalseizoen hebben er verschillende vrijwilligers aangegeven 
om te willen stoppen. Langs deze weg willen wij deze mensen nogmaals danken voor de geweldige inzet 
die zij hebben getoond in het belang van  vv  DWP. 

September is er weer de aanvang van het voetbal seizoen 2013 - 2014 en in deze maand is er ook onze 
algemene ledenvergadering. Graag zien we u op deze vergadering waar de toekomst van  vv  DWP, en 
dus jullie, wordt besproken en tevens bepaald. Graag tot dan. 
Ik wens jullie  alien  een fijne vakantie en een behouden thuiskomst. 

vriendelijke groet, 
voorzitter  vv  DWP 	Anne Knol 

Pagina: 5 
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Indeling Najaarscompetitie 2013 - 2014 v.v. D.W.P. (jeugd) 
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Al 2 x 45min I 	max 3 dis. 
geb 

Arjen 
Marco 
Volken 
Leon 
Matthijs 
Tsjerk 
Mike 
Jordy 
Joost 
Wilco  
Henk 
Erwin 
Brando 

Vaartjes 
Hoonstra 
Huisman 
Veenstra 
Rding 

de Jong 
Olde Agterhuis 

van Drogen 
Riiling 
Jager 
Heida 
Roffel 
Linders 

7-jul-95 
25-okt-95 
17-nov-95 

2-jan-96 
24-aug-96 

8-dec-96 
19-dec-96 
27-jun-97 
24-apr-98  
10-mei-98 

9-jul-98 
22-nov-98 
24-sep-99 

DI 2 x 30min 	I 	max 3 dis. 
geb 

Robin 	 Lootsma 
Jelmer 	 Schippers 
Jelmer 	 Bruinsma 
Jeroen 	de Vries 
Rick 	van der Wal 
Michael 	van der Veen 
Xander 	 Hooijer 
Herman 	 Olde Agterhuis 
Meinte 	 Hiemstra 
Jorn 	 de Boer 
Minze 	 Schotsman 
Lucas 	van Zwol 
Jelle 	 Piek 
Rinze Bart 	de Glee 

7-mrt-01 
19-jun-01 

9-jul-01 
14-nov-01  
16-nov-01 
19-dec-01 
24-jan-02 
1-mei-02 
15-jul-02 

23-sep-02 
20-okt-02 

16-dec-02 
26-jan-03 

20-aug-03 

BI 2 x 40min 	I 	max 3 dis. 
geb 

Berno 	 Akkerman 
Lars 	 Slump 
Marten 	 Huisman 
Kelvin 	van der Wal 
Michel 	de Vries 
Guus 	de Kleijne 
Leonard 	Dayanan 
Richard 	 Akkerman 
Evan 	ten Hoeve 
Hidde 	 Korteweg 
Wijtze Rinse 	Venema 
Wessel 	 Krikke 
Sietse 	van der Kamp 

5-aug-97  
13-aug-97 

9-sep-97  
20-feb-98 
28-mrt-98 
30-mrt-98 
2-sep-98 

11-nov-98  
5-dec-98 

12-dec-98 
13-dec-98 
19-jan-99 
9-sep-99 

D2 2 x 30min 	I 	max 3 dis. 
geb 

Jelmer 	 Hoonstra 
Marco 	 Jager 
Jasper 	 Booden 
Mike 	van der Meer 
Rinse 	 Velthuis 
Jelger 	 Mienstra 
Pieter 	 Modderman 
Melvin 	 Dikkerboom 
Douwe Thys 	Bakker 
Hette 	 Knoops 

30-jan-00 
18-mrt-01 
23-mrt-01 
5-aug-01 
2-nov-01 
21-jan-02 
14-jul-02  

21-aug-02 
12-okt-02 
10-nov-02 

Cl 2 x 35min 	I 	max 3 dis. 
geb 

Dennis 
Bernard 
Jesse  
Carlito 
Peter 
Daan 
Jurre 
Wilco  
Jelle 
Michael 
Erwin 
Tim 
Gerben 
Benny  
Luc 

van der Wal 
Holtrop 
Akkerman 
Vervenne 
Schutten 
Brandinga 
Knoops 

van der Wal 
Velthuis 
Schippers 
Akkerman 

van de Berg 
Veenstra 
Bos 

van Elsloo 

11-feb-99 
13-apr-99  
16-jun-99 
1-sep-99 
8-dec-99 

16-dec-99 
17-feb-00  
22-feb-00 
29-feb-00 
25-mei-00 

7-jun-00 
14-jul-00 
27-jul-00  

16-aug-00 
28-nov-00 

D3M 2 x 30min 	I 	max 3 dis. 
geb 

.— 

Iris 	 Huttinga 
Esmee 	van der Wal 
Lisanne 	 Deuling 
Anouk 	 Akkerman 
Wynanne 	Wind 
Nynke 	 Venema 
Lianne 	van der Wal 
Beitske 	van der Zee 
Silke 	van Slageren 
Lisa 	 Oenema 
Wieke 	 Heeringa 
Rianne 	 Akkerrnan 
Ilse 	 Bijker 

11-jan-00 
15-feb-00 
20-feb-00 
21-jul-00 

14-sep-00 
22-sep-00 
17-jan-01 
7-mei-01 

19-mei-01 
26-mei-01 
15-apr-02 
11-mei-02 
26-sep-02 

, 

El 2 x 25min 	I 	max 3 dis. 
geb —  

Bryan  
Yntse 
Jesse-Jens 
Niels 
Jorian 
Koen 
Henk 
Nick 

Schippers 
Akkerman 
Mulder 
Schippers 
Darwinkel 
Groenewegen 
Kruis 

van der Meer 

19-jan-03 
20-jan-03  
1-mrt-03 
9-mei-03 
10-jul-03 
18-jul-03 

18-aug-03 
3-feb-04 

E3M 2 x 25min 	1 	max 3 dis. 
geb 

Jeniffer 	de Jong 
Joyce 	de Vries 
Lisa 	 Mienstra 
Femke 	 Hooijer 
Ilse 	van der Werf 
Marit 	van der Wal 
Sijtje Nynke 	Schotsman 
Rixt 	 Lusink 

12-mei-03 
16-sep-03 
29-dec-03 
22-jan-04 
15-feb-04 
26-jun-04 

30-sep-04 
22-nov-05 

— 

Fl 2 x 20min I 
geb  

Rick  
Mart 
Sido 
Gerrit 
Jouke Pieter 
Jeroen 
Maurice 
Thomas 

de Jong 
de Boer 

Mulder 
Zuidema 
Bakker 
Veenendaal 
Hylkema 
Hooijer 

11-mei-05 
4-aug-05 
13-feb-06 

8-jun-06 
13-jun-06 

3-jul-06 
31-jul-06 

10-okt-06 

E2 2 x 25min I 	max 3 dis. 
geb 

Tino 
Aleks 
Pelle 
Willem 
Gerco 
Tjalling 
Hidde 
Jorrit 

de Jong 
Seinstra 
Wijnia 
Heeringa 
Schutten 
Groen 
Portena 
Visser 

23-jun-03 
11-feb-04 
5-apr-04 

24-jun-04 
26-jul-04 
4-okt-04 

16-nov-04 
15-jan-05 

le 
le 

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 

F2 2 x 20min 	I 
geb 

Martijn 	 Vermaning 
Dennis 	van der Ende 
Jacco 	 Brouwer 
Coba 	 Often  
Christan 	de Boer 
Marika 	de Glee 
Jarno 	 Kroes 
Mart 	 Bijker 
Senne 	van der Vlught 

31-aug-05 
17-feb-06 
13-jun-06 
22-jun-06 

22-aug-06 
6-okt-06 

12-dec-06 
3-aug-07 
7-nov-07 

Ir 
Ir 
Ie 
Ie 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

9 

10 
11 

12 

13 
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Scoren met de 
Rabo sc Heerenveen 
Reken mc, dat is het 
idee! 
Ben jij een echte Sc Heerenveen-fan en 17 jaar of 
jonger? Open dan een Rabo sc Heerenveen 

Rekening bij 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 je twaalfde 

krijg je een eigen pinpas. 

1;(1;‘, !•!, illf, 	1;1,,  

Rabobank Heerenveen-Gorredijk 
www.rabobank.nl/heerenveen 	 Rabobank 

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 

Scoor een unieke voetbal bij de 
Rabo sc Heerenveen Rekening. 

Enkele foto's DWP Familiedag (jeugd 's ochtends) 

Onderstaande kleurige foto's zijn ons toegestuurd door o.a. 
Geeske Otten, wiens dochter de prijs 'mooist verkleed' won 
tijdens het ochtendprogramma voor de jeugd. Hierbij willen 
we de organisatie en vrijwilligers van de Familiedag nog 
even in het zonnetje zetten: dankzij jullie hebben we 
wederom een gezellige Familiedag gehad! Bedankt! 

PS: de foto's zijn, ook in kleur, terug te vinden op onze website vvDWP.n1 
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Streek 180 	8463  NH 	Rotsterhaule 	tel. 0513-551310 	info@gebo-wonen.n1  

lb  

Wiege 	
flif 4,0vel• pi  tell   

Onderhoud, 
nieuwbouw/renovatie. 

verbouw, Kali 	/  , 
NVOB Timmer- en aannemersbedrijf 

Binnendijk 25 	8461 LE Rottum 	tel. 0513 621173 	www.kortbouw.n1 

, — 

o 
. 	, 

nj 
Iedere 
snel 
de 

afspraak: 

3 _ 

a 	 , 

maand een leuke actie! 	Neem 	_ 
een 	kijkje op 	mijn website voor 	, , 	._. 	. 

nieuwste 	actie! 	vvvvw,kapsalonanja.n1  
N, 

, _ 

0513-551704 

. 
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. 
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DWP 
Bertus van Zwol Minne Modderman 
Atze van Stralen Franke Sloothaak 
Willem Jager  Elbert  Jager 
Metselbedrijf DUAN -Joure Bauke Algera 
Voegbedrijf Visser - Joure Jan & Janneke Lageveen 
Jan i Bokma Jan & Leny Knijpstra 
[elke Westra Remco ten Hoeve 
Jan de Vries Hennie & Minne Modderman 
Hendrik & Afina & Sophie Remmelt Modderman 
Herman & Gientje Sjirk & Jessica 
Voegbedrijf B. van Stralen  Durk  & Jolt Jager 
René Krikke René Hulzebos 
Modderman koek & banket Piersma - van der Ven 
Voegbedrijf H.J. Sloothaak André Foppes 
Johan Kok Jan Ype & Anno Holtrop 
Atze Pieter van Stralen Anne & Grietje Knol 
Drive In Lightningbolt Wietze Toering 
Oane Wierda Van der Vlugt & Willems -Joure 
Eelco van der Heide Eelco & Marco Visser 
Gert Jaap Blok Mindert Mulder 
De Kroeg - Heerenveen Anske & Gretha de Jager 
Patrick de Jong Ype & Mariejette Bijker 
Mangal Haringsma Jan Sloothaak 
Sjoerd & Roelie van der Molen 	Voegbedrijf Volken Sloothaak 

Informatie Club van 100 
Minne Modderman tel. 551764 
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Voor eieren 
en 

kipproducten 

ThrVisser & Zn 
J.Veldstraweg 19 

Ouwsterhaule 
Tel 0513-551369 

of 
Kadijk 12 

Rotsterhaule 
Tel 0513-551732 

www.eierhandelvisser.ni  

Uitvaartvereniging 
"Sintjohannesga en omstreken" 

Aangesloten bij de 
"Federatie van Uitvaartverenigingen in 

Friesland" 

Uw vereniging voor een betaalbare en naar 
uw wens verzorgde uitvaart 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen 
met de voorzitter: Dhr 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 

Schoonheidssalon 

• Gelaatsbehandelingen 

• Lichaamsbehandelingen 

• Massages 

• Cosmetische hand-, nagel- en voetvemorging 

• Make-up 

• Webecos producte 

info@petrabijkenni 
www.petrabijker.n1  

Seek 162, 8463 t.IG Rotsterhaule 
Tel 0613- 55 10 24 • Ltd). 06- 23 03 42 59 • 

N 
10B

Is  

Fan de jeugdkommisje 
be afrOne perioade binne der yn de jeugdkommisje inkele wizigingen 
west. be foarnaamste is dat, sa cis op in  oar  plak yn dit klupblécl al 

skreaun wurdt, wy afskied naam ha fan Cis jeugdfoarsitter Tjibbe Bos, dy't jierrenlang op in 
prima wize lieding jCin  hat  oan Lis kommisje en  him  ynsetten  hat four  de jeugd sadat sy 
anbehindere har  favorite  sport beoefenje koe. 
Mei fia dizze wei wolle wy Tjibbe tige tanke foar syn jierrenlange ynset  by  de 
jeugdkommisje! Tjibbe,  it  is te hoopjen dat wy dy  fast  wer op in  oar,  mar minder 
tiidr8vjend plak, tsjinkomme sille binnen  ás  feriening! 
Dan foor wat betreft de wizigingen yn de jeugdkommisje: as ferf  anger  fan Tjibbe hawwe wy 
no Aitze Hiemstra ree fan om dizze taak op  him  te nimmen. Sietse Drenth  hie  Aitze alris 
benadere en Aitze  woe grouch  wat mei de jeugdkommisje dwaan. Yn oerlis mei A itze en 
Sietse is doe in nije struktuer op tou setten foar de jeugdkommisje. W'èr't de saken earst 
regele wurden troch net mear as in hanfol minsken, hawwe no mar leafst 10 minsken dy't har 
ynsette sille foar de DWP jeugd. Hjirander in oersjoch fan de minsken en taken: 

Aitze Hiemstra, foarsitter (ek fertsjintwurdiger yn  it  haadbestjoer) 
Jochum Meester, sekretaris 
gram Linders, koardinator A's en B's 
Wiebe van der Kamp, koardinator C's en D's 
Henk Visser, koardinator Es en  Ekes  
Seije van der Wal, algemien lid 
Theo Portena, algemien lid 
Heero Schotsman, algemien lid 

Dés.rneist hawwe inkele oaren ek oanjan de jeugdkommisje  it  en troch helpe te wollen, mar 
boppesteande minsken hawwe de nedige 'féste' taken binnen de jeugdkommisje krigen. 
Mochten der mear DWP-ers wéze dy't  it  gjin probleem fine om foar  it  wolwêzen fan is jeugd 
de hunnen ris  it  de mouwen te stekken, nim dan kontakt op mei ien fan de minsken hjirboppe. 

Op ien fan de folgjende siden kinne Jim de yndieling sjen sa as dy, mei advys fan en tank 
d'èrfoar oan de technyske kommisje, troch de jeugdkommisje wiidweidich bepraten en 
féststeld is. be jeugdkommisje  hat by  dizze jeugdyndieling  it  laste wurd. Spitigernach binne 
der mei dizze yndieling wol 2 afmeldingen kaam fan leden/alders dy't har net fine koe yn de 
teamyndieling en fuort afmelde woenen yn stee fan  it  gesprek oan te gean.  It  is net  oars.  Wy 
wolle wol beneidrukje dat Cis door faaks iepen, us tillefoan stand-by en ek us postfak (digitaal 
of analooch) beskikber is foar eltsenien. be jeugdkommisje sil nei de  simmer  nochris om de 
tafel om de yndieling te besjen en eventuele nije leden of stopte leden yn de yndieling  by  te 
wurkjen. 

Wy winskje us DWP jeugd in soad wille en sukses to yn de kommende kompetysje! Set 'm op! 

Ut namme fan de jeugdkommisje, 
Jochum Meester 
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De Boer 
Hogedijk 184 
8463 NN Rotsterhoule 
Tel, 0513 552234 
Fax. 0513 552124  

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

www.ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 
Info@ambachtelijkkwaliteitsijs.n1 

t-,  

Meerweg 34, 85 15 CB Oldeouwer - Rohei 
Telefoon (05 I 3) 55 I 3 41, 

Rose Garden Heerenveen 
Schans 11a 18441 AB Heerenveen 
T 0513 651 2991F 0513 653 162  

• Rustige familiecamping 

• Veilig zwemwater 

• Dé surfstek bij uitstek 

• Bruiloften en partijen 

• Vergadering of feest 

• Buffetten of broodmaaltijden 

fkikKj4 v p„\III-10E/v  

CAMPING 
TJEUKEMEER 

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

Computer problemen 
— Hardware 
7-  Software 

Internet 
Telefonie 

Bedrijfsnetwerken 

AUTOSERVICE 

Jelmer Brouwer 
APK • Reparatie 

Onderhoud • Aircoservice 

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

Toernooi Jubbega 131 

Toen we 15 juni richting Jubbega reden kregen we een enorme hoosbui te 

verwerken, maar de planning kon voor ons niet beter, want precies nadat de 

regen gestopt WGS, begon onze eerste wedstrijd. 

be eerste wedstrijd van een kwartier was tegen Jubbega B1 werd een gelijkspel 

met als uitslag 0-0. Na één wedstrijd pauze mochten we wederom aan de bak. be 

tweede wedstrijd was tegen be Sweach B1, na eerst op 1-0 achterstand te zijn 

gekomen werden de mouwen opgestroopt en was het binnen de kortste keren 2-1. 

Na deze wedstrijd een half uur rust om op adem te komen van de pittige 

omstandigheden met harde wind. Toen MS het tijd voor de wedstrijd tegen 

ODV. Deze ploeg bleek te sterk en we verloren eigenlijk kansloos met 3-0 . 

Aangezien we geen eerste meer konden worden en het de laatste wedstrijd van 

het seizoen was hebben we bij de laatste wedstrijd tegen Gorredijk een fantasie 

opstelling in het veld gebracht. be spitsen op de back posities, en andersom. 

Toen bleek dat de spelers ongekende kwaliteiten hebben want deze wedstrijd 

werd door ons gewonnen met 1-0. 

Toen de prijs uitreiking gehouden werd bleek dat we toch de tweede prijs nog 

hadden gewonnen wat een mooie beker tot gevolg had. 

Na de laatste wedstrijd bleek dat er nog wat in ons spaarvarken zat en hiervan 

zouden we in eerste instantie met het hele team naar Amsterdam (de Wallen), 

maar uiteindelijk hebben we gezamenlijk besloten dat we een hier een snackje 

van gingen halen. Onder het genot van de patat werden Herman en Bram verrast 

doordat het team Marten naar voren schoof als spreker. Marten bedankte 

Herman en Bram in een enerverende speech voor hun inzet van de laatste jaren 

als leider, en hierna werden Herman en Bram getrakteerd op een voetbal waar 

alle spelers van de B1 een handtekening op hadden gezet. 

Nadat Herman en Bram hun dank uitgesproken hadden voor dit mooie cadeau, 

werd de terug reis ingezet. 

t,  WP 291  
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Balsponsors 2012/2013  
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 
Hiemstra  by  - Heerenveen 

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

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, 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 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 Garage JAGER — Sintjohannesga W.K. Koekfabriek — 
Heerenveen Voegbedrijf Ten BOOM — Ouwsternijega  Ass.  Kantoor FERWERDA —Joure Brinksma Schilderwerk 
en Belettering — Sint Nicolaasga De 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 De Wolvehoeve dierenpension — Rotsterhaule Piersma & van der Ven BV — Ouwsternijega Tuincentrum 
de Koning — Rohel autoservice Jelmer Brouwer — Heerenveen Voegbedrijf G de Jong — Rotsterhaule 
aardappelhandel L Huttinga - H.J Sloothaak voegbedrijf Sintjohannesga 

Bedankt! 
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Mei ik jo wat freegje 

Even voorstellen!! 
Hallo, ik ben Tjibbe Bos geboren in Rottum woon nu in Sintjohannesga samen met vrouw 
Anja en kinderen Trianca en  Benny,  Trianca staat wel eens in de kantine bij DWP en  Benny  
voetbalt in de  Ds  

Hoe lang woon je al in Sintjohannesga ? 
Na een zwerf tocht zijn we in Rohel neergesteken waar een eigen huisje is gebouwd, wonen 
we alweer 16 jaar in Sintjohannesga. 

Wat voor werk doe je? 
Ik ben zelfstandig ondernemer heb een winkel in meubels vloerbedekking en raamdecoraties 
in Drachtstercompagnie Slump en Bos en in Drachten een Decokay verf behang ed te 
Drachten. 
Waar we het interieur van menige waldpiken hebben gerestyld 

Wat is je grootste passie? 
Dat is voetbal met alles er op en er aan en voetbal bij DWP35+ en in de zaal waar ik met 
veel talenten jong en oud ,onze voetbal technieken laten gelden en na het ballen even 
nagenieten van een biertje, en het bekijken van de wedstrijden van sc Heerenveen waar ik 
soms bij enkele wedstrijden meer genoten heb van het publiek. 

Waar kun je het meeste van genieten? 
Van voetbal in het algemeen maar het mooiste is toch de jeugd zien voetballen met al hun 
goede en slechte momenten, en enkele jaren terug kon ik ook nog genieten van de 
wedstrijden van sc Heerenveen in het  Abe  Lenstra stadion maar ook als Cambuur verliest 
wat ze dit seizoen sowieso twee keer doen ha ha ha. 
Wat is je grootste ergernis? 
De negatieve houding van mensen en met name het individualisme van mensen dat van, ik 
eerst of die van mij is beter. 

Met wie zou je wel een dag willen ruilen. 
Met Marco van Basten zou wel eens willen weten hoe het is om met de spelers van 
Heerenveen is te werken. Want ik heb soms het idee dat ik hun niveau met twee vingers in 
de neus wel kan benaderen. 
Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken? 
Dat weet Anja wel, ben mijn nachtrust wel nodig ben wel eens laat thuis na het trainen. 

Wat mis je in Sintjohannesga? 
Een mooie grote sportzaal want regelmatig loop ik met mijn snelheid tegen de muren op of 
trap de voegen uit de muur, en een kunstgrasveld bij DWP kunnen ze mooi blijven trainen en 
voetballen, en een ander moderne variant van Sjors. 

Pagina: 14 

Welke sport beoefen je of heb je beoefend. 
Heb vanaf mijn 6e  gevoetbald eerst bij Nieuweschoot en later door A Knol overgehaald om 
bij DWP te komen voetballen en heb vanaf de  Cs  alle elftallen doorlopen, heb zelfs 5 
minuten in het le  gespeeld dit na aan leiding van een doelpunt in het 2e.  Nu nog actief in de 
zaal en bij de 35+ erg gezellig altijd. 

Wat is je favoriete club en speler? 
Mijn favoriete club is natuurlijk Heerenveen al is het soms niet om aan te zien, mijn favoriete 
speler zijn  Mika  Nurmela, en Dumitru Mitrita en  Alves  in zijn goede doen. 

Wat zou je bij DWP nog eens veranderd willen zien? 
Een upgrade van de kantine, de kleedboxen zijn / worden nu gedaan en het wordt mooi, en 
toch een kunstgrasveld. Maar zolang ik al bij DWP ben is er al veel veranderd wat de club ten 
goede komt. 

Welke droom zou je nog willen realiseren? 
Dat er 10 mooie vrouwen mij het winnende staatslot komen brengen, dan kan ik daar lekker 
van genieten met vrouw en kinderen. 

Is er verder nog iets wat je kwijt wilt? 
Dat ik jaren met plezier in het jeugdbestuur samen met jochum meester (een veel zijdig 
talent) en hoofdbestuur met Anne knol, Gerrit aalbers, Minne modderman, Jan knijpstra, 
Herman de  hey,  heb gezeten mannen bedankt, en nog steeds graag wat voor de club kan 
betekenen. En dat het ook goed gaat met DWP al moeten we wel realiseren dat we een 
dorpsclub zijn met grote ambities maar dat ook hebben te danken van spelers van de dorpen 
om ons heen en de inzet van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor dwp. 
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