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Het Begin 

51e jaargang nr. 3. 2015/2016 

                                                             

REDACTIE Jolanda Geertsma, Anneke Vonk, Sieuwke Veenema en 

 Annemarie Postma 

    

DRUKWERK Grafisch Centrum Talant, Drachten 

 

DTS BESTUUR  Voorzitter Ronald Wassink 352176 

 Secretaris Wobbe de Haan 352523 

 Penningmeester Janet v.d. Veen 351091 

 Alg. bestuurslid Janette Talstra 351420 

 Alg. bestuurslid Jeroen Dijkstra 06-30320582  

 Alg. bestuurslid Anneke Vonk 352857 

 Alg. bestuurslid Halbe Rispens 352868 

  

BANKRELATIE  IBAN-NUMMER NL47 RABO 0304216526 

 Incassant ID: NL 90ZZZ400028580000 

 Machtigingskenmerk: NCX10C70000***  

  

E-MAIL DTS DTS.Surhuizum@knkv.nl 

 

WEB-SITE DTS www.kvdts.nl  

 

KANTINE Jolanda Geertsma 0512-785416 of 06-43149174 

 

SPONSORS Het Broekenhuis, Surhuisterveen 

 Bakkerij Wouda, Surhuizum, Harkema en Rottevalle 

 Rijpma Sierhekken, Surhuizum 

 Hoekstra Westra bouw, Surhuizum 

 Nicolai’s Verzekeringen, Augustinusga 

 

TRAINER Selectie: Leo van der Lei 

 Telefoon: 06-37010945 

 

KOPIE schakel-dts@hotmail.com 

   

Opzeggingen schriftelijk voor 1 mei (de contributie loopt door tot en met de 

maand juni!) bij Wobbe de Haan, Deutechemstrjitte 19. 

 

mailto:DTS.Surhuizum@knkv.nl
http://www.kvdts.nl/
mailto:schakel@kvdts.nl
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Van de redactietafel 
 

Voor jullie alweer de 3e schakel van dit seizoen hierin het 2e deel van het 

zaalprogramma en stukken voor de ledenvergadering welke gehouden wordt op 

vrijdag 11 maart.  

 

Wij van de Schakelcommissie wensen iedereen een sportief en gezellig 2016 

toe. 

 

Zijn er wijzigingen voor de schakel laat het ons weten 

De Schakelcommissie. 

 

Verjaardagskalender 
Hallo allemaal, 

 

Sta jij niet op de kalender of heb ik je per ongeluk op de verkeerde datum 

staan? Stuur me dan een mailtje met de correcte datum dan zal ik er meteen 

voor zorgen dat je er goed op staat. 

 

Annemarie Postma 

annemarie77@hotmail.nl 

 
  Januari   Februari   Maart 

            

04 Gea vd Veen 01 Frans Geertsma 02 Mirte v.d. Veen 

05 Rommert Kats 06 Eeltsje Talstra 03 Anne Ytsma 

07 Nynke Bosma 10 Jantje Luimstra 04 Reina Brouwer 

11 Lidia Postma 14 Johan Boerema 15 Marije Fokkinga 

14 Kristyn v/d Veen 15 Hille Veenstra 15 Wobbe de Haan 

19 Nora Nauta 16 Leanne Bosma 19 Jikke Wiersma 

16 Tjalling Talstra 21 Janette Talstra 19 Sven Hiemstra 

26 Rinze Kats 24 Berber v.d. Veen 25 Jolanda Geertsma 

27 Annie Boekema 26 Youri Meerstra 27 Ronald Veninga 

27 Halbe Rispens     

28 Aukje Rispens     
28 Mirte Hothuis     
29 Antoinette de Boer     
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Wij willen iedereen, direct of indirect betrokken bij de vereniging, 

oproepen om naar onze Algemene ledenvergadering (ALV) te komen 

op 11 maart. 
 

Leden, ouders van leden en donateurs zijn van harte welkom. Jouw 

inbreng kan het verschil maken. 

 

Een speciale oproep willen we richten aan de ouders van leden. Uw 

zoon of dochter is lid van onze vereniging en uw stem is onmisbaar 

voor de ontwikkeling van DTS en willen we graag horen tijdens de 

vergadering.  

 

Namens het bestuur, 

Ronald Wassink 

 

 

Schaatsen Thialf 
 

Hallo allemaal  
Na een jaar te hebben overgeslagen ivm de verbouw van Thialf gaan we dit 

jaar weer gezellig met zijn allen schaatsen en wel op  

vrijdag 4 maart. 
We vertrekken om 19.45 uur vanaf de kantine. 

Jullie kunnen je opgeven via jc_kvdts@hotmail.com. De eigen bijdrage is ook 

dit jaar weer 2 euro. Rijders worden geregeld door de trainers u mag bij hun 

aangeven of u wilt rijden. 

Als afsluiting gaan we natuurlijk weer patat eten in de kantine. 

de teams t/m E1 zal om 22.00 uur vanuit Thialf weer richting kantine gaan. De 

rest van de jeugdleden om 22.30 uur. 

 

Groetjes de J.C. 
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Van het Bestuur 
 

En het is alweer ……….. 

 

Wat gaat de tijd toch ongelofelijk snel. Voor je 

het weet is er een uur voorbij, een dag, een 

week, een maand en een jaar! Voor je het weet 

is er zelfs 75 jaar voorbij. Vijfenzeventig jaar 

zal je je afvragen?  

 

Onze vereniging De Tûke Smiters (DTS) zal in 

2017 de respectabele leeftijd bereiken van 75 

jaar jong. Als bestuur is dit de reden dat we zelfs al 

naar 2017 aan het kijken zijn. We zijn een vereniging 

voor en door het dorp en omstreken en willen dan 

ook dit heugelijke moment zeker niet onopgemerkt 

aan ons laten voorbij gaan. Het bestuur zal opzoek 

gaan naar een commissie, die hier op een gepaste 

manier invulling aan wil geven. Meer hierover kun je 

ook vinden op de site van DTS. 

 

Aansprakelijkheid 

Zoals vermoedelijk iedereen vanuit de media wel heeft vernomen, is er een 

heftige discussie ontstaan aangaande de overdracht van bepaalde 

verantwoordelijkheden van de gemeente naar de verenigingen. Gezamenlijk 

met de kleinere verenigingen in Achtkarspelen heeft ook DTS getracht hier zo 

goed als mogelijk invloed op uit te oefenen en zijn mening laten horen. 

Inmiddels is er in de raad een besluit genomen ten aanzien van deze 

aansprakelijkheidsoverdracht en zullen de consequenties met de verenigingen 

individueel worden besproken. Wat voor ons exact de consequenties zullen 

worden moeten we nog gaan vernemen. Zodra het bestuur het gesprek heeft 

gevoerd met de gemeente en er meer duidelijk is, zullen we dit natuurlijk met 

jullie delen. 

  

Een levendige 

sportvereniging, zichtbaar 

en toegankelijk voor 

Surhuizum en omstreken, 

waarbij prestatie en 

plezier samen gaan. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPr_7i4vfJAhVDWw8KHfXfDVYQjRwIBw&url=http://www.evo.nl/site/dossier-75-jaar-evo&psig=AFQjCNFb834Qkpa_47kE_Un0jIEZKNsh5g&ust=1451158969641643
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Renovatie 

De eerste fase van de verbouwing zat 

er al op, met een metamorfose voor 

ons clubgebouw, door het aanbrengen 

van een nieuw dak. Inmiddels is de 

commissie ook aan de slag gegaan met 

de 2e fase. Veel tijd wordt er door de 

vrijwilligers gestoken in de renovatie 

wat zeer gewaardeerd wordt. Meer 

over de renovatie in een apart stuk in 

deze Schakel. 

 

Jumbo plaatjes actie 

Wat hebben we een plezier mogen beleven aan de plaatjes actie. Het heeft veel 

interactie tussen de leden opgeleverd van jong tot oud. Een geslaagde actie en 

ik hoop dat iedereen zijn boek vol heeft gekregen. 

Voor nu en in de toekomst heeft het een mooi 

(bewaar) exemplaar opgeleverd. 

 

Hoofdtrainer 

Leo van der Lei, die aan het begin van het seizoen het hoofdtrainerschap van 

Johan Boerma heeft overgenomen, heeft aangegeven volgend seizoen Sparta te 

zullen gaan trainen. We begrijpen Leo zijn beweegreden, maar betreuren de 

korte periode. De TC zal met volle kracht opzoek gaan naar een passende 

vervanging. 

 

Midweek 

De oproep voor midweek leden heeft voor het veldseizoen een volledig team 

opgeleverd. We zijn als bestuur blij met de diverse aanmeldingen waaronder 

bestaande en nieuwe leden. Fantastisch dat we op deze manier gehoor kunnen 

geven aan een behoefte om ook door de week de sport te beoefenen. Wie weet 

is er in de toekomst zelfs ruimte voor een 2e team.  

 

Resultaten 

Helaas kunnen we qua resultaten momenteel niet enthousiast worden. Zowel 

ons eerste als tweede team vormen momenteel de hekkensluiters in hun poule. 

Het derde team speelt in de middenmoot, waarbij het 4e team de leiding heeft in 

hun poule. Natuurlijk verwachten we in het nieuwe jaar voor de selectie een 

ommezwaai. De derde klasse verlaten wordt niet als een optie gezien. Allemaal 

veel succes en laten we, ook als supporters, onze schouders er onder zetten. 
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Bij onze jeugd teams kunnen we tevreden zijn met de resultaten. Nagenoeg 

iedereen speelt in de middenmoot een goede partij. We wensen onze 

jeugdteams veel plezier en sportief succes in 2016. 

 

 Namens het bestuur, 

 

Ronald Wassink 

 

Klaverjassen 
Na onze welverdiende vakantie zijn we op vrijdag 25 september weer 

begonnen aan een nieuw seizoen klaverjassen. Het altijd even afwachten wat 

zo’n eerste avond binnenkomt. De liefhebbers hadden er weer zin in dit was te 

zien aan de opkomst. Er schreven zich 24 personen in. Elke klaverjasavond zijn 

er 10 prijzen te verdelen (9 en een poedelprijs). Sipke Scheepsma was deze 

eerste avond spekkoper want hij ging met de eerste prijs naar het Langpaed. Op 

23 oktober was de volgende kaartavond. Ook deze avond was de opkomst zeer 

goed, na een telefoontje naar Wobbe de Haan,waren er ook nu 6 tafels bezet. 

Nu ging de eerste prijs naar It Mienskar namelijk Fré van der Veen. Na weer 

vier weken gingen we op 20 november weer de ‘Praetkoer’, ook dit keer was de 

animo overweldigend er kwamen ook in eerste instantie 23 liefhebbers 

opdagen, ook nu was Wobbe bereid de 24e plek in te nemen. Ook deze avond 

ging de prijs naar It Mienskar maar nu was het Willem Hansma met het hoogst 

aantal punten. Inmiddels naderen we het einde van het jaar, en was op 18 

december de laatste kaartavond van 2015. Dat er wat minder personen zouden 

komen, was na wat afmeldingen bekend. Nu schreven zicht 19 liefhebbers in, 

dit betekende drie stilzitters. Maar na alweer een telefoontje naar Wobbe kon er 

gespeeld worden aan vijf tafels. Het mooiste van deze avond was dat Wobbe 

ook de eerste prijs zeker verdiende. Dit werd hem dan ook zeer gegund. Wobbe 

namens ons allen bedankt dat je ons drie keer hebt geholpen. Als de schakel 

uitkomt zijn we inmiddels 2016 en gaan we de eerste vier maanden gewoon 

verder 

Hieronder volgen de datums voor het klaverjassen: 

 29 januari 

 26 februari 

 25 maart 

 22 april 
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Uitslagen Klaverjassen 

 
 September    Oktober  

1.  Sipke Scheepsma 7252  1. Fré van der Veen 6574 

2.  Willem Hansma 6868  2. Herman de Jong 6213 

3.  Dina Jager 6200  3 Sipke Bouma 6123 

4.  Bouwe Kinderman 6187  4. Jan. A. Postma 6026 

5.  Jannes Brouwer 6184  5. Frans Geertsma 5969 

6.  Arjen Stienstra 6157  6. Henk Schaafsma 5931 

7.  Lammert Postma 6024  7. Bouwe Kinderman 5836 

8.  Tjebbe Hansma 5964  8. Willem Hansma 5798 

9.  Jan. A. Postma 5894  9. Haye de Boer 5570 

Poedel Rindert Hoekstra 4137 Poedel Wobbe de Haan 4087 

 

 November    December  

1. Willem Hansma 6178  1. Wobbe de Haan 6287 

2. Hielke Atsma 6099  2. Reinder Tel 6067 

3 Tjalling Talstra 6029  3 Bouwe Kinderman 6050 

4. Fré van der Veen 6028  4. Willem Hansma 5832 

5. Jan de Boer 5885  5. Herman de Jong 5707 

6. Reinder Tel 5854  6. Melle Holthuis 5571 

7. Frans Geertsma 5775  7. Arjen Bouma 5538 

8. Herman de Jong 5766  8. Rommert Kats 5532 

9. Jannes Brouwer 5764  9. Jan de Boer 5471 

Poedel Rommert Kats 4476 Poedel Jan. A. Postma 4597 
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Renovatie clubgebouw. 
 
De bouwcommissie is gestart met de 

2e fase van de renovatie. Tijdens deze 

fase ligt de nadruk op de binnenkant 

van de kleedaccommodaties. Ook de 

buitenkant wordt natuurlijk niet 

vergeten en de commissie heeft de 

aangezichtsmuur schoongemaakt met 

de hogedrukspuit, oude en slechte voegen van bepaalde muren verwijderd en 

deze opnieuw gevoegd. Het is de bedoeling om de muur ook te impregneren 

zodat deze weer voor lange tijd mooi blijft.  

 

De kozijnen en de deur van de kantine zijn buitenom geschilderd. Dit alles 

geeft de accommodatie nu al een frisse en hernieuwde uitstraling.  

Bij de overige schilderwerkzaamheden zijn zowel buiten als binnen veel rotte 

plekken geconstateerd in de kozijnen. Aan de binnenkant zijn alle kozijnen 

inmiddels door het team onder handen genomen, zodat deze geverfd kunnen 

gaan worden en er verder gegaan kan worden met de binnen werkzaamheden.  

 

Alle wc’s in de kleedruimtes liggen eruit en 

de voorbereidende werkzaamheden voor 

nieuwe hang wc’s zijn in volle gang. De 

kleuren voor de vloeren en de tegels zijn 

bepaald en zodra mogelijk zal hier een 

aanvang mee worden gemaakt.  

Besloten is om ook het plafond van de 

kleedruimten aan te pakken. Hoe en met 

welke middelen is op het moment van dit schrijven nog niet bekend. 

 

Doel is om voor aanvang van het veldseizoen de kleedkamers (tegels, nieuwe 

vloer, douches en de wc’s) gereed te hebben.  

Onderstaand een impressie van de werkzaamheden die met vereende krachten 

zijn uitgevoerd. 
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Verslag DTS 4 
 

Na 5 wedstrijden in de zaal staat DTS 4 (samen met Joure) op de 1e plaats in de 

poule. DTS 4 heeft een brede selectie maar wij moesten ook een aantal keren 

een beroep doen op de algemene reserves Annemarie, Janette, Tjebbe en de 

junioren (Hélene, Reina en Jakob).   

 

Hilly is geblesseerd aan de achilles (kuit) spier en Pytsje heeft last van haar 

knie gehad. Maar met z’n allen hebben wij toch een mooi resultaat neer gezet.   

 

Wij treffen het niet met de uitwedstrijden dit seizoen. De wedstrijden tegen 

Marknesse/Emmeloord, Marfûgels (Grou) en Harich (Balk) speelde wij s 

’avonds laat. Maar ook dat heeft wel wat, de bitterballen smaken dan extra 

lekker (daar weet Pytsje alles van).   

De wedstrijd tegen Noveas (Steenwijk) kwamen wij geen moment in gevaar, 

een duidelijke overwinning met 14-7. Tegen Marknesse was een hogere score 

mogelijk geweest maar de 6-13 overwinning was ‘best genoch’. Annemarie 

heeft laten zien dat zij ook bij DTS 4 haar doelpunten kan maken. Thuis tegen 

Veenwouden kende DTS ook geen problemen, na een ruststand van 9-4 pakten 

wij de overwinning met 14-9. Ook daar lieten wij nog veel mogelijkheden 

liggen om de score verder te laten oplopen. Opvallend was dat de dames in 

deze wedstrijd 12 van 14 doelpunten op hun naam zetten. Op zaterdagavond 

laat tegen de Marfûgels uit Grou werd het een echte wedstrijd. DTS pakte wel 

een steeds een kleine voorsprong, ruststand 8-9. Na rust pakte DTS een 

voorsprong van 4 doelpunten en hield die tot het einde vast, eindstand 15-19. 

Janette twijfelde nog even of zij ‘het’ nog wel had. Maar met 6 doelpunten 

hoeft zij daar niet over in te zitten. Ook Minze was tûk deze avond met zijn 5 

doelpunten. Ook Hélene en Reina pakten hun doelpuntje mee. Omdat onze 

voorzitter zijn verjaardag vierde! hadden wij voor de wedstrijd tegen Harich 

enkele spelers geruild met DTS 3. Tegen Harich was het een gelijk opgaande 

strijd. Tot 10 minuten voor tijd had DTS steeds een kleine voorsprong. Wij 

konden dit echter niet vasthouden en verloren uiteindelijk met 10-9. Hier had 

meer in gezeten maar verliezen hoort er ook bij.   

Op 9 januari starten wij weer met de competitie tegen mede koploper Joure.   

Namens DTS 4 allemaal een gezond en goed 2016 toegewenst en kom eens 

langs in de sporthal in Surhuisterveen.   

  



 16 

Notulen ledenvergadering 
Vrijdag 6 maart 2015, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine.  

 

01.) Opening en mededelingen door de voorzitter. Voorzitter Ronald Wassink 

verwelkomt 42 leden.  Een bijzonder welkom aan ons erelid Rommert Kats. 

Erelid Jelle de Vries heeft zich afgemeld (winkel open) en daarnaast ook de 

leden: Rinze Kats; Mirthe van der Veen; Hinke Helder; Jelle Hofman; Bart 

Veenhuizen; Gerry Hartholt; Tjebbe Posthumus; Hieke Bruining en Rene de 

Boer. De voorzitter is zeer verheugd dat hij zoveel DTS’ers op deze 

ledenvergadering mag verwelkomen. Voor DTS een belangrijke vergadering 

omdat er het komend jaar een aantal zaken op het programma staan.   

 

02.) Ingekomen stukken. Geen   

 

03.) Notulen ledenvergadering van 7 maart 2014. De notulen zijn opgenomen 

in de Schakel van januari 2015, alle leden hebben kennis kunnen nemen van de 

notulen. Deze worden ongewijzigd vastgesteld.   

 

04.) Jaarverslag 2014. Het uitgebreide jaarverslag over 2014 (met daarin 

opgenomen het verslag van alle commissies binnen DTS) wordt door de 

secretaris voorgelezen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank 

voor ieders bijdrage hierin.   

 

05.) Jaarrekening 2014, begroting 2015. De penningmeester Janet van der Veen 

geeft een toelichting op het financieel verslag 2014 en de begroting 2015. De 

jaarrekening en de begroting worden ongewijzigd vastgesteld. DTS is 

financieel gezond, een goede bar omzet en eenmalige lagere energie kosten 

geven een positief saldo van € 1.842,73.  Voor 2015 worden de prijzen voor 

koffie en fris verhoogd van € 1,00 naar € 1,25. In 2017 willen wij vieren dat 

DTS 75 jaar bestaat. Hiervoor is in de begroting 2015 een bedrag gereserveerd 

van € 1.500,00.   

 

06.) Verslag kascommissie. In de kascommissie zaten Berber van der Veen en 

Marten Hartholt. Namens de kascommissie brengt Berber verslag uit. De 

administratie ziet er keurig verzorgd uit. De kascommissie geeft de suggestie 

om te wisselen van energie leverancier, dat kan mogelijk nog voordelen bieden. 

Geantwoord wordt dat wij dit scherp in de gaten houden, wij doen mee in de 

aanbesteding van sportstroom.  Aan de penningmeester en bestuur wordt 

decharge verleend. De kascommissie wordt bedankt voor haar 

werkzaamheden.   
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07.) Benoeming nieuwe kascommissie. Marten Hartholt zal volgend jaar samen 

met Sytze Atsma in de commissie zitting nemen. Als reserve voor de 

kascommissie stelt Anita van der Vaart zich beschikbaar.   

 

08.) Bestuursverkiezing. Janet van der Veen is aftredend en stelde zich niet 

beschikbaar als bestuurslid. Janet wil wel de administratie voor DTS blijven 

verzorgen. Na overleg in het bestuur wordt voorgesteld om Janet formeel als 

bestuurslid te herbenoemen. Zij zal uitsluitend de administratie verzorgen. Als 

nieuw bestuurslid heeft het bestuur Halbe Rispens voorgedragen. Met applaus 

wordt Halbe welkom geheten in het bestuur.  Janet krijgt voor haar bestuur 

deelname van de afgelopen jaren een bakkerspakket. Ook van Sytze Nauta 

wordt in deze ledenvergadering officieel afscheid genomen. Hij is in augustus 

2014 opgevolgd door Jeroen Dijkstra. Ook Sytze krijgt een bakkerspakket voor 

zijn jarenlange inzet.    

 

09.) Presentatie(s).  De voorzitter heeft een power-point presentatie 

samengesteld met de volgende onderwerpen: Verenigingsplan DTS (voorheen 

beleidsplan DTS genoemd); renovatie kleedaccommodatie en het onderhoud 

veld. Ronald geeft een korte toelichting op het verenigingsplan, alle 

werkzaamheden, activiteiten en wie waar verantwoordelijk voor is, zijn hierin 

opgenomen.  Wobbe geeft een toelichting op de renovatie plannen van de 

kleedaccommodatie. Samen met de gemeente is een begroting opgesteld van 

totaal € 105.000. De gemeente geeft een subsidie van € 42.500, het resterende 

bedrag moet DTS zelf betalen. Voor de uit te voeren werkzaamheden is een 

prioritering opgesteld. Wij kunnen nu starten met de uitvoering van de 

werkzaamheden tot een bedrag van € 75.000. Deze werkzaamheden betreffen: 

vervangen dakbedekking en boeidelen; tegels in de kleedkamers en aanbrengen 

Diba projectvloeren; buiten schilderwerk en vervangen (gedeeltelijke) 

technische installatie. De ledenvergadering stemt in met het beschikbaar stellen 

van € 30.00,00 euro uit de verenigingskas voor het uitvoeren van genoemde 

renovatie werkzaamheden.  

 

Janette Talstra geeft een toelichting over de mogelijke overdracht van het 

groenonderhoud (maaien, rollen etc. van de grasmat) door de gemeente aan de 

verenigingen. In de afgelopen periode heeft het bestuur zich zeer terughoudend 

opgesteld. Wij zien deze mogelijke overdracht niet als een positieve 

ontwikkeling. Op welke wijze wij 13.000 m2 gras oppervlakte zouden moeten 

onderhouden met vrijwilligers is voor ons een groot vraagstuk. Het bestuur zou 

graag een werkgroep samenstellen om dit verder uit te werken. Welke 

mogelijkheden liggen er wel, uitbesteding, uitbesteden als dagbesteding etc. 



 18 

Haije de Boer, Eeltsje Talstra, Enne Jan en Jouke Spoelstra zijn bereid in de 

werkgroep zitting te nemen. Het bestuur zal Minze van Dijk vragen om als 

deskundige ook in de werkgroep zitting te nemen.    

 

10.) Rondvraag.  - Pietsje Talstra: Het instellen van de temperatuur in de 

kantine is niet optimaal. Zit de thermostaat van de kantine wel op de juiste plek 

(boven de vrieskast)?  Antwoord: bestuur zal de techneut hierover raadplegen 

en zo nodig maatregelen treffen - Annemarie Postma: De jeugdscheidsrechters 

fluiten in eigen shirt. Kan hiervoor, net als bij de senioren, geen shirt voor 

beschikbaar worden gesteld door de vereniging. Antwoord: Hebben wij in het 

bestuur als eens besproken en toen besloten dit niet te doen. Maar als daar 

behoefte aan blijft, zullen wij dat nogmaals bespreken. Eeltsje Talstra geeft aan 

dat hij eventueel mogelijkheden ziet - Berber van der Veen: Zou graag voor de 

Kangoeroe club wat extra materiaal en een lage korf willen hebben.  Antwoord: 

Voor de aanwas van nieuwe leden is het belangrijk dat dit goed wordt 

ondersteund. Kom met een concreet voorstel en dan zien wij wat mogelijk is - 

Aletta de Vries: zijn er nog belangstellenden die mee willen doen aan de 

playbackshow Antwoord: Melden bij Aletta dus.   

 

11.) Actieve DTS-er (s) in beeld. Dit jaar gaat het bakkerspakket van Wouda 

naar Jolanda Geertsma-van Eunen. Jolanda verzorgt al jaren de inkoop, de 

vrijwilligers en o.a. de schoonmaak van de kantine. Daarnaast stelt zij het 

vervoer- en scheidsrechter schema op en is zij lid van de Schakelcommissie.   

 

12.) Sluiting. De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng op deze 

ledenvergadering. Ter afsluiting is er nog een Pub-kwis gespeeld.   

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van 11 maart 2016  

Voorzitter, Ronald Wassink   secretaris, Wobbe de Haan  
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Agenda ledenvergadering kv D.T.S. 
Vrijdag 11 maart 2016, aanvang 19.45 uur in de DTS kantine. 

 

01.) Opening en mededelingen door de voorzitter.  

02.) Ingekomen stukken.  

03.) Notulen ledenvergadering 6-3-2015. (opgenomen in Schakel)  

04.) Jaarverslag 2016. Reacties, vragen, opmerkingen etc. voor:  

a. technische commissies, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechters, vervoer en 

kader.   

b. activiteiten, sponsor, schakel/website, kantine, kleding, onderhoud.  

 

05.) Jaarrekening 2015, begroting 2016.  

06.) Verslag kascommissie aan de leden (Marten Hartholt en Sytze Atsma, 

reserve is Anita van der Vaart). 

07.) Benoeming nieuwe kascommissie (Sytze Atsma en Anita van der Vaart).  

08.) Bestuursverkiezing (zie toelichting).  

09.) Overige zaken: DTS 75 jaar, renovatie en groenonderhoud, 

scheidsrechters/JWL en barvrijwilligers  

10.) Rondvraag. 

11.) Actieve DTS-er(s) in beeld.  

12.) Sluiting.  

 
Toelichting 1:  

Ook donateurs en ouders van onze korfbaljeugd zijn van harte welkom op de 

vergadering. Zij hebben alleen spreekrecht, maar geen stemrecht.  

 

Toelichting 8:  

Bestuursverkiezing:   

Ronald Wassink en Anneke Vonk-Geertsma zijn (regulier) aftredend en stellen zich 

beide herkiesbaar. Janette Talstra heeft aangegeven dat zij als bestuurslid wil stoppen. 

Het bestuur stelt voor Ronald en Anneke opnieuw voor een periode van drie jaar te 

benoemen. Voor de invulling van de vacature van Janette is het bestuur nog op zoek 

naar een kandidaat. Wij hopen haar/hem voor de ledenvergadering bekend te kunnen 

maken.   

Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden voorgedragen bij de 

secretaris of voorzitter.  
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10 vragen op de vrouw af! 
 

1. Wie ben je en wat doe je bij DTS?  

Ik ben Binnie Rispens en ik speel in DTS 2. Samen met Anna-Margriet, 

Esmée en Janine ben ik ook trainer/coach van de F1.  

 

2. Ronald Veninga vraagt aan jou in de vorige schakel wat voor werk je 

het liefste zou willen gaan doen in de toekomst?  

Ik wil later graag juf worden aan de basisschool.  

 

3. Wat doe je in het dagelijkse leven?  

In het dagelijks leven ga ik naar school (Lauwers College Buitenpost), heb 

ik werk bij de Albert Heijn en train/coach ik de F1. 

  

4. Wat zijn je hobby’s?  

Korfballen natuurlijk maar ik vind fotograferen ook leuk om te doen.  

 

5. Wat vind je leuk aan het spelen bij DTS?  

DTS is een hele gezellige vereniging. Iedereen is met elkaar bevriend en we 

zijn één grote familie. Dat maakt DTS de leukste vereniging.  

 

6. Wat is je leukste korfbal herinnering?  

Mijn leukste korfbalherinnering is dat ik kampioen ben geworden in de C’s 

en in de junioren. Maar ik denk dat ik het weekendje JuniorFun ook niet zal 

vergeten.  

 

7. Wat is je favoriete avondje uit?  

Gezellig met een stel vrienden naar een feest of kroeg.  

 

8. Wat zou je graag nog een keer willen doen?  

Ik zou graag verre reizen willen maken en zoveel mogelijk van de wereld 

proberen te zien.  

 

9. Wat is je favoriete eten?  

Ik heb niet echt favoriet eten. Ik vind pizza en pasta lekker maar ook 

aardappels met groente.  

 

10. René de Boer staat in de volgende tien vragen, wat zou je aan hem 

willen vragen?  

Wat weten wij nog niet over jou?  
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Programma 
 

 

  

16 januari 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

MN en W 1 - DTS (S) 1 19.35 It Grien Stiens

De Wâlden 5 - DTS (S) 2 19:10

De Hege Walden 

Oentsjerk

De Hoeve 4 - DTS (S) 3 19:15

De Duker 

Noordwolde

Noveas 2 - DTS (S) 4 12:15

De Waterwyck 

Steenwijk

DTS (S) A1 - De Granaet A1 11:00 10.15 fiets Rinze 1

CSL B1 - DTS (S) B1 13:00 11.45

Coach, 

Wieberen en 

Eva It Gryn Stiens

DTS (S) C1 - Invicta C2 12:10 11.20 fiets Nora A1

DTS (S) D1 - Olympia (T) D1 10:00 9.30 coach en Patrick Lammy A1

DTS (S) E1 - DTL E2 9:00 8.30 Leanne* Janette A1

DTS (S) E2 - De Waterpoort E1 9:00 8.30

Gea en 

Johannes Nynke B. A1

DTS (S) F1 - Spannum F1 10:00 9.45 Marleen

Gymzaal 

Surhuizum

23 januari 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DTS (S) 1 - De Granaet 1 17.50 4

DTS (S) 2 - De Granaet 2 19.00 4

DTS (S) 3 - Udiros 3 16:40 Rinze 1

DTS (S) 4 - Emm./Marknesse 3 15:30 Henk 3

De Waterpoort A1 - DTS (S) A1 15.55 14.45

Coach, Andries 

en Kristyn

Schuttersveld 

Sneek

WIK '34 B1 - DTS (S) B1 11:00 10.00

Coach, Thea en 

Jolanda

De Boppeslach 

Damwald

Drachten C2 - DTS (S) C1 10:30 9.45

Coach en 

Geertje Drachten

DTS (S) C2 - Mid-Fryslân C3 14:30 13.45 fiets Sieuwke 4

Flamingo's D2 - DTS (S) D1 13:00 12.15 Coach en Marije Buitenpost

NQL E1 - DTS (S) E1 10:00 9.00 Anouk* en Joost

De Boppeslach 

Damwald

NQL F1 - DTS (S) F1 10:00 9.00 Jildau en Luuk

De Boppeslach 

Damwald
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Vervolg programma 
 

 
  

30 januari 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

Westergo 1 - DTS (S) 1 19.20 De Middelzee

De Parabool 4 - DTS (S) 2 16.15 De Wijert

EKC 2000 3 - DTS (S) 3 16:20 Bargeres Emmen

DTS (S) A1 - WIK '34 A1 14:00 13.15 fiets Wiebe Surventohal 1

Drachten B4 - DTS (S) B1 14:00 13.15

Coach, Jesse en 

Jolanda Drachten

DTS (S) C1 - Flamingo's C1 15:10 14.20 fiets Nynke G. A1

Donkerbroek C1 - DTS (S) C2 14:00 13.00

Marc, Jikke en 

Frederika

De Bongerd 

Haulerwijk

DTS (S) D1 - DFD D3 13:00 12.15 Coach en Mirte Pietsje A1

V & V (G) F1 - DTS (S) F1 10:30 9.35 Jorrit Sportzaal Garyp

6 februari 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DTS (S) 1 - Lintjo 1 18:20 4

DTS (S) 2 - Lintjo 2 19:30 4

DTS (S) 3 - Stadskanaal '74 1 17:10 Sytze N. 2

DTS (S) 4 - Mid-Fryslân 8 16:00 Lammy 2

WIK '34 A1 - DTS (S) A1 17:20 16.20

Coach, Reina en 

Anne Maaike

De Boppeslach 

Damwald

DTS (S) B1 - NQL B1 13:10 12.20 fiets Sytse H. A1

DTS (S) C2 - Westergo C1 12:10 11.20 fiets Anneke A1

Oerterp/VKC D1 - DTS (S) D1 9:00 8.15 Coach en Patrick De Wier Ureterp

DTS (S) E1 - Drachten E3 11:10 10.45 Leanne* Pietsje A1

DTS (S) F1 - Mid-Fryslân F2 10:00 9.45 Nynke B.

Gymzaal 

Surhuizum

13 februari 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

Invicta 1 - DTS (S) 1 19.10 Kollum

CSL 3 - DTS (S) 2 21:40 It Gryn

Noordenveld 4 - DTS (S) 3 14:00 De Hullen Roden

DTS (S) A1 - Westergo A1 17:45 17.00 fiets Henk 1

Olympia (T) B1 - DTS (S) B1 17.00 16.15 fiets Buitenpost

DWA/Argo C1 - DTS (S) C1 10:05 8.45

Coach, Wiktoria 

an Nyne

Ripperdahal 

Winsum

Olympia (T) C1 - DTS (S) C2 16.00 15.10 fiets Buitenpost

Olympia (T) D1 - DTS (S) D1 15.00 14.20 coach en Jakob Buitenpost

Wêz W./Wêz F. E2 - DTS (S) E1 10:00 9.00

Tyme* en 

Hanne

Camminghahal 

Leewarden

Tietjerk E1 - DTS (S) E2 9:00 8.10

Femke en 

Tiemen

De Hege Fiif 

Hurdegaryp
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Vervolg programma 

  

20 februari 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DTS (S) 1 - Harkema 1 19:30 4

DTS (S) 2 - Harkema 2 18:20 4

DTS (S) 3 - ROG 5 17:10 Wiebe 4

DTS (S) 4 - Harich 4 16:00 Rinze 3

DTS (S) B1 - CSL B1 15:00 14.15 fiets Sytse H. 4

DTS (S) C1 - LDODK C2 13:00 12.15 fiets Wobbe A1

DTS (S) C2 - Harkema C2 14:00 13.15 fiets Lammy 4

DTS (S) D1 - Tietjerk D1 12:00 11.20 Coach en Mirte Sieuwke A1

DTS (S) E1 - Wêz W./Wêz F. E2 11:00 10.20 Anouk* Nora A1

DTS (S) E2 - Mid-Fryslân E6 11:00 10.20 Eline en Gea Janette

DTS (S) F1 - NQL F1 10:00 9.45 Marleen

Gymzaal 

Surhuizum

27 februari 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

Veenwouden 2 - DTS (S) 4 16:50

Hoantserid 

Veenwouden

5 maart 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

De Wâlden A3 - DTS (S) A1 18:00 16.45

Coach, Reina en 

Geanne

De Hege Walden 

Oentsjerk

Veenwouden E1 - DTS (S) E2 10:00 9.05

Femke en 

Johannes

Hoantserid 

Veenwouden

12 maart 2016 Aanvang

Vertrek/ 

aanwezig Vervoer

Scheids-

rechter

Accommodatie 

naam

Zaal-

wacht

DWA/Argo 1 - DTS (S) 1 15:40

Ripperdahal 

Winsum

DWA/Argo 2 - DTS (S) 2 16:55

Ripperdahal 

Winsum

DWA/Argo 3 - DTS (S) 3 14:20

Ripperdahal 

Winsum

Joure 3 - DTS (S) 4 20:30 Doniahal Joure

DTS (S) B1 - De Wâlden B3 10:00 9.15 fiets Wobbe 3

NQL C1 - DTS (S) C1 18.30 17.15 coach, kristyn

Heechfinne 

Ferwert

Harkema C2 - DTS (S) C2 12:00 11.00 fiets Harkema

DFD D3 - DTS (S) D1 10:00 9.00 Coach en Patrick

De Hege Fiif 

Hurdegaryp

Flamingo's E2 - DTS (S) E1 11.00 10.20

Leanne* en 

Joost Buitenpost

De Granaet E3 - DTS (S) E2 10:00 9.05 Eline en Tiemen

De Trimmer 

Dokkum

Quick '21 F1 - DTS (S) F1 10.00 9.15 Luuk en Jorrit

De Gearrin 

Oudega
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DTS oliebollenbakken 

 
Op 30 december was het weer zover. 

Het jaarlijks terugkerende event van 

het oliebollenbakken. De afgelopen 

jaren waren de oliebollen een groot 

succes. De smaak was voortreffelijk en 

het bakken verliep met een geolied 

team bijzonder goed. De vraag was 

hoe het dit jaar zou gaan.  

 

De verbouwing van de kleedaccommodatie had wat roet in het eten gegooid. 

De kleedhokken konden pas later dan gepland omgebouwd worden door de 

lopende bouwactiviteiten en men miste ook al het schepraampje. De 

bouwcommissie had alle schepraampjes vervangen door luchtroosters, dus er 

moest creatief op worden ingespeeld. 

 

Op woensdagavond stond de organisatie weer 

als een huis. De kleedhokken waren allemaal op 

het bakken voorbereid en het team stond gereed. 

Om 19.25 werd het eerste beslag gemaakt en om 

20.10 werd gestart met het bakken. De eerste 

oliebollen werden streng gecontroleerd en 

bleken voortreffelijk te smaken.  

 

Het geheel liep als een geoliede machine. De 

kantine was opgestookt tot tropische 

temperaturen, de temperatuur van het meel, 

water en de olie werden gecontroleerd, het 

gewicht van het beslag in alle fasen, de diverse 

tijden en ga zo maar verder. Een organisatie met 

militaire precisie. 

 

De kwaliteit werd streng gecontroleerd en was in handen van ervaren 

keurmeesters. Frequent werden oliebollen qua vorm, grootte en structuur aan 

een kritische blik onderworpen. Een ware kwaliteitscirkel was in stelling 

gebracht. 

 



 27 

Dit jaar werden alle zakken voorzien van een sticker, dit op verzoek van de 

Surhuizumer Nieuwjaar ploeg. De Nieuwjaar ploeg had voor nieuwjaarsdag om 

01.00 uur een feest bij het dorpshuis georganiseerd. Een samenwerking zoals 

DTS dat graag ziet en dus een promotie waar DTS graag zijn steentje aan bij 

wilden dragen. Het feest was uiteindelijk een waar succes. 

 

De volgende ochtend werden alle oliebollen deur aan deur verkocht. 

Uiteindelijk bleef er een minimaal aantal zakken van 8 over en was de 

opbrengst met € 1507,70, zelfs hoger dan vorige jaar. 

 

Een groot compliment aan de organisatie en alle vrijwilligers die dit allemaal 

mogelijk maken. 

 

Meer foto’s van het bakken zijn te bezichtigen op onze eigen DTS site in de 

fotogalerij onder 2015. 

 

Ronald Wassink 

  

http://www.kvdts.nl/index.php/2013-11-09-19-00-06/2013-11-09-19-00-7/foto-s/image/3837-img-9949#fwgallerytop
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Kangoeroeklup 
 

We hebben het eerste gedeelte in de zaal alweer gehad voor onze kleinste jeugd 

van DTS.  Wat hebben we veel lol gehad en leuke spelletjes gedaan met en 

zonder de bal. 

Een van de hoogte punten was de Pieten training. Hier konden de kangoeroe's 

ons laten zien dat ze lenig en soepel genoeg waren om de pieten te hulp te 

schieten wanneer dat nodig zou zijn. Nou en dat ging super goed! Ze waren 

allemaal in topvorm.  

 

Nieuw jaar, nieuwe datums Kangoeroe's! 

 

De trainingen voor de Kangoeroe's zijn op de volgende zaterdagen om 11:00 

uur in de sporthal in Surhuizum; 

 

9 januari 

16 januari Kangoeroe evenement Drachten 

23 januari 

6 februari 

20 februari 

12 maart 

 

Graag tot ziens! 

 

Berber en Annemarie. 
 

 
. 
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Jeugdhoek 

In de kerstvakantie was het één groot feest in de kantine. Hoewel er buiten geen 

sneeuw lag, hebben wij samen met de jongste jeugd gewoon binnen 

sneeuwpoppen geknutseld! Van een sportsok gevuld met rijst werden mini 

sneeuwpopjes gemaakt. Hoewel iedereen op zijn/haar mooist was gekleed, 

weerhield dit er niemand van om de mooiste creaties te maken. Om jullie de 

prachtige eindresultaten niet te onthouden, is er een kleine sfeerimpressie 

toegevoegd.  

  

Na het knutselen was er even tijd om bij te komen, hoewel ook tijdens de pauze 

iedereen creatief bezig mocht: eigen cakejes mochten worden versierd met 

verschillende lekkernijen. Toen dit allemaal op was, was het natuurlijk tijd 

voor… DISCO!! Stoelendans en ‘standbeeldendans’ (als de muziek ophoudt 

moet je zelf stokstijf stil blijven staan) mochten hier natuurlijk niet ontbreken. 

Tot slot werden nog leuke groepsfoto’s gemaakt en kon iedereen met de 

sneeuwpop onder de arm op naar huis.  

 



 31 

’s Avonds was het de beurt aan de oudere jeugd, met hen werd het 

weerwolvenspel gespeeld.   

(Voor wie het spel niet kent: Iedereen zit in een kring en het spel wordt door 

een spelleider gestuurd. Iedere speler krijgt een rol toebedeeld. Het kan gaan 

om gewone burgers en weerwolven, maar ook om speciale karakters als de 

heks, de jager of het onschuldige meisje. Ieder karakter doet iets speciaals. De 

spelleider geeft 's nachts aan dat iedereen zijn ogen moet dichtdoen en roept 

steeds de karakters op, die dan hun eigenschap mogen uitvoeren. De 

weerwolven elimineren aan het einde van de nacht een burger. Als het weer 

dag wordt, bespreken de burgers in een vergadering de gebeurtenissen van de 

afgelopen nacht en mogen ze proberen om een weerwolf te elimineren. Maar 

omdat de weerwolven zelf ook aan de vergadering deelnemen, valt dit niet 

mee. Als het spel goed wordt gespeeld weet niemand van elkaar het karakter, 

en moet dit door middel van vergaderingen duidelijk worden.)  

Na een korte uitleg zijn we begonnen… en eigenlijk niet meer gestopt! 

Iedereen was enthousiast, en er was eigenlijk nauwelijks tijd voor chips of 

drinken, iedereen wilde het liefste doorspelen.   

 

Naar ons idee een geslaagde JC dag!  

Zijn er ideeën voor invullingen van de activiteiten, laat het ons gerust weten! 

Wij staan overal voor open.   

 

Mirte van der Veen  

 

http://www.kvdts.nl/index.php/2013-11-09-19-00-06/2013-11-09-19-00-7/foto-s/image/3809-img-2558#fwgallerytop
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Jumbo korfbalplaatjes  

De actie van de jumbo om korfbalplaatjes te verzamelen van alle leden van de 

3 buurtverenigingen (DTS, Harkema en It Fean) is een groot succes geworden. 

Veel leden hebben inmiddels al 1 of 2 boeken vol met korfbalplaatjes 

gespaard.   

In november werd de actie afgesloten met een ruilbeurs bij het Jumbofiliaal in 

Surhuisterveen. 

Wie geen gelegenheid had om het boek nog vol te krijgen, kan op onderstaand 

mailadres nog korfbalplaatjes krijgen. Ik heb nog heel veel extra. Jullie hoeven 

alleen maar de cijfers in te vullen die jullie nog nodig hebben, via de mail, dan 

zoek ik ze wel uit de stapels die ik van anderen heb gekregen.  

Zijn er meer leden die nog korfbalplaatjes over hebben en er niets mee doen, 

lever ze hier dan maar in, zodat een ander die nog geen boek heeft en toch nog 

besluit om er eentje te willen hebben er een plezier mee kan doen. Het is voor 

later toch wel een leuke herinnering.  

Pietsje Talstra It Noard 8      pytsje8@kpnmail.nl   

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 

binnenkort verplicht voor alle teams  
 

Bij de senioren wordt inmiddels gewerkt met het Digitale Wedstrijd Formulier. 

Ook voor de jeugd wordt dit nu in snel tempo ingevoerd volgens onderstaand 

schema:  

* Per 1-1: A  

* Per 1-2: B, C, D  

* Per 1-3: E, F  

Dit betekent dat alle verenigingsscheidsrechters,  jeugdwedstrijdleiders en 

jeugdcoaches de gratis Sportlinked App zullen moeten downloaden op hun 

telefoon. Deze is te vinden in de Appstore. Het is de bedoeling om je eerst te 

registreren en daarna aan te melden als gebruiker.   

In onderstaande link vind je de handleiding:  

http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/handleiding-dwf/  

http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/handleiding-dwf/
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Om de Sportlinked app te kunnen gebruiken dien je je via de app te registreren 

met jou mailadres dat bij DTS geregistreerd is (evt. te checken via Wobbe: 

wobbe@kvdts.nl). Na registratie ontvang je een mail met een activatielink. 

Nadat de registratie en activatie hebben plaatsgevonden kan je inloggen en 

moet je de app eenmalig koppelen aan je lidgegevens bij het KNKV. Het 

koppelen is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit 

van de app, want hierdoor weet de app voor welk team bijvoorbeeld het 

programma getoond moet worden.  

 

Werking mDWF (mobiel DWF):  

Het mDWF kan alleen ingevuld worden door iemand die in de 

ledenadministratie van DTS aan dat team verbonden is als speler of als coach.   

Het proces in hoofdlijnen:  

1. Vul de eigen teamopgaaf in (basisspelers/aanvoerder/wisselspelers/staf)  

2. Verstuur het formulier naar de official => Hierna kan je NIETS meer 

wijzigen; let hierop bij het proberen!  

3. De scheidsrechter geeft Akkoord voor spelersopgaaf van elk team.  

4. Na de wedstrijd vul je de eigen wissels in (indien van toepassing).  

5. De scheidsrechter voert de uitslag in en eventuele kaarten.  

6. Tenslotte zal de scheidsrechter de wedstrijd vastleggen, waarna niets meer 

veranderd kan worden.  

7. Alle personen die in de ledenadministratie zijn gelinkt aan één van beide 

teams ontvangen een bevestiging van de vastgestelde uitslag.  

De scheidsrechter kan eventueel bij de stappen 3 en 5 ook nog wissels 

verwerken.  

Als er een andere scheidsrechter gaat fluiten dan op de app wordt getoond, dan 

kan dit aangepast worden door op het vakje van de scheidsrechter te klikken en 

de vragen te beantwoorden.  

Het zal allemaal even wennen zijn, mocht je vragen hebben vraag dan 

bijvoorbeeld aan de scheidsrechters en aanvoerders/coaches  van de 

seniorenteams, zij werken hier inmiddels al mee.  

Heel veel succes toegewenst!  

Namens het bestuur,  

Janette Talstra  
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DTS D1 

 

10 km Slach om 'e toer gelopen samen met DTS D1.  

Zowel binnen als buiten de lijnen grote toppers!! 

 

Gr. 

Tanja, Lidia en Janet 
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Voor al uw installatiewerk 
 Duurzame installaties 
 Koeling 
 Verwarming 
 Water 
 Gas 
 Electra 
 Riolering 
 Sanitair 
 Ventilatie 

 

 

   
 

www.beerstra.nl     Friese Streek 13   9872 PP Stroobos 
             
           info@beerstra.nl                0512 840611 of 06 211 411 99 
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