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     Voorwoord

Een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen, zo zou je het komen-
de seizoen het beste kunnen typeren. Dit geldt namelijk voor de 
hele vereniging, in alle geledingen.

Deed Westerlee 1 sinds jaar en dag mee in de derde klasse van 
het zaterdagvoetbal, dit jaar voetbalt ons vlaggenschip in de vier-
de klasse, een nieuwe uitdaging voor de spelers en de trainer. 
Westerlee 2 in de finale van de Leegwaterbokaal, ook dit team 
heeft verwachtingen en uitdagingen die ze wil realiseren in het 
huidige seizoen. 

Door de samenwerking en met de belangeloze inzet van alle vrij-
willigers hebben we weer een succesvol jeugdtoernooi kunnen 
organiseren, werd er door de jeugd ook vorig seizoen een actie 
gehouden, hebben we in één jaar het zaalvoetbal voor de jeugd 
van de gemeente Oldambt en het toernooi van de Leegwater-
bokaal georganiseerd, hebben we veel leden kunnen mobilise-
ren om mee te denken over de toekomst van onze club en vele 
andere activiteiten. Je kunt met recht zeggen dat v.v.Westerlee 
meer is dan alleen maar een voetbalclub. 

Voor het nieuwe seizoen hopen we dat we alle ervaringen van 
voorgaande jaren en de ontwikkelingen en plannen voor het 
nieuwe seizoen kunnen gebruiken om de club uit te bouwen 
tot een transparante organisatie waarin velen participeren, om 
sportieve doelstellingen waar te maken en alle goede zaken te 
versterken en punten van aandacht te verbeteren.  De nieuwe 
organisatiestructuur met nog meer vrijwilligers die zich vast en 
zeker aan zullen melden, zal ons hierbij helpen onder het motto 
“samen sterk”. 

De voorbereidingen zijn inmiddels geweest,  de commissies 
met vrijwilligers draaien op volle toeren, de eerste vernieuwin-
gen hebben we al gezien. Nieuwe spelers, trainers, vrijwilligers 
en sponsoren heten we op deze plaats alvast van harte welkom.
Het bestuur wenst alles en iedereen die de v.v.Westerlee een 
warm hart toedraagt een sportief en succesvol seizoen toe.

 Een nieuwe ronde met nieuwe kansen.
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     Interim bestuur

Een nieuw seizoen met nieuwe ontwikkelingen, plannen, commissies en een interim bestuur.

Een groot aantal leden heeft met elkaar van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van 
een kleine vereniging, wat onze club typeert en hoe we dit uit kunnen bouwen voor de komende 
jaren. Er werd een commissie gevormd om na te denken over een organisatiestructuur die dit 
alles mogelijk zou moeten maken. Tijdens de presentatie van dit plan was de conclusie dat we 
verder moeten met een “klein” bestuur, die zich bezig moet houden met het bepalen van het 
beleid, voor nu en de toekomst. Verder hebben we een groter aantal commissies nodig. Leden 
kunnen zich hiervoor op geven en hebben daarbij de mogelijkheid zelf de grote van hun taak te 
bepalen. Zo kun je met veel mensen alle taken uitvoeren. Dit bevordert het wij-gevoel binnen de 
v.v. Westerlee, er ontstaan korte lijnen op het gebied van communicatie en er is bij meer mensen 
duidelijk wat er speelt.

Hierop werd op een positieve manier gereageerd door velen. Een aantal nieuwe commissies 
hebben nu al voldoende mankracht om op een verantwoorde manier aan de slag te kunnen. 
Daar waar het al mooi zou zijn om nieuwe plannen te hebben voor het komende seizoen, zijn de 
eerste resultaten op het moment al zichtbaar; aan andere plannen wordt gewerkt en deze zullen 
dit seizoen in daden worden omgezet.

Dit houdt niet in dat we aan alle functies al een invulling hebben gegeven. Er zijn onder ande-
re voor het bestuur nog een aantal vacatures. Daarom hebben alle leden van de commissie in 
overleg met de blijvende bestuursleden unaniem besloten om samen te gaan beginnen aan het 
nieuwe seizoen. Zo kunnen de lopende zaken en de nieuwe plannen aangepakt worden, terwijl 
we blijven zoeken naar bestuursleden die de taken van het interim bestuur over zullen nemen. 
We zijn er van overtuigd dat er in de nabije toekomst mensen zullen zijn die voort willen zetten 
waar we nu mee zijn begonnen, waardoor de interim bestuursleden binnenkort overbodig zullen 
zijn. Zij willen op een andere manier weer iets gaan betekenen voor de v.v. Westerlee.

We hebben aan een aantal plannen al vorm kunnen geven, zo hebben we voor dit seizoen al een 
gediplomeerde trainer voor de F- t/m D-pupillen, een keepertrainer voor de jeugd, een tweede 
trainer voor de senioren voor de spelers die niet in de selectie zitten en een goede samenwer-
king met s.c. Scheemda voor de oudere jeugd.

Speerpunten voor de komende periode blijven de jeugd, training op niveau waarbij differentiatie 
nodig zal zijn en communicatie binnen de vereniging. We kijken uit naar een nieuwe overlegsi-
tuatie met de coördinatoren van de commissies. Verder hopen we het relatiebestand en spon-
soren uit te kunnen bouwen.

De prioriteiten op korte termijn liggen bij het vorm geven van de commissie vrijwilligers, waar-
door we een beter beeld krijgen waar de kwaliteiten van de leden en ouders liggen. Hierdoor 
kunnen we eventuele nieuwe vrijwilligers inzetten op het juiste moment en voor een taak waar-
voor zij nou juist geschikt en gemotiveerd zijn. Dit allemaal onder het motto “samen sterk”. 

We hopen een transparante organisatie te realiseren waarin velen participeren.
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     Interim bestuur

Voorzitter:  
vacant

Secretaris:  
E.H. Fokkens, 
secretaris@vvwesterlee.nl, 
tel. 06 – 5515 3917 

Penningmeester:  
S. Zuiderveen, 
penningmeester@vvwesterlee.nl, 
tel. 0597 – 431 275 

Technische zaken senioren: 
vacant
Interim: N.H. Zijlstra / J. Veen, 
senioren@vvwesterlee.nl, 
tel. 0597 – 415 819 /  06 – 5050 2730

Technische zaken jeugd:  
vacant
Interim: N.H. Zijlstra / J. Veen / A. Veldman,  
jeugd@vvwesterlee.nl, 
tel. 0597 – 415 819 / 06 – 5050 2730 / 06 – 5254 6291 

Algemeen lid: 
A. Suurling, kantine@vvwesterlee.nl, tel. 0597 – 855 904 
A.P. Kuiper, activiteiten@vvwesterlee.nl, tel. 0597 – 418 271 
D. Kiewiet, koeperkrant@vvwesterlee.nl, tel. 06 – 3193 2323  
J. Brons, tel.  06 – 3322 5858

Sieger Zuiderveen, John Veen, Aletta Kuiper, Koos Zijlstra, Anneke Suurling, Engel Hendrik Fokkens, 
Dick Kiewiet, Johan Brons, Arnoud Veldman.
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Veenweg 2A 

Verhuur van:  Levering van: 
 
- vrachtauto        - vulzand 
 
- dumpers  - metselzand 
 
- graafmachines - brekerszand 
  (mini mobiel en rups) 
 - teelaarde etc. 

…voor	  de	  Dames,	  voor	  de	  Heren	  
en	  voor	  de	  kinderen!	  

	  
Nu	  ook:	  

 
"KENNISMAKINGSKNIPPEN"	  
(50% korting bij een eerste bezoek) 

Hoofdweg 126 
9678 PP  WESTERLEE 

Telefoon: 0597 - 433 229 



     Wedstrijdzaken

De commissie is in eerste instantie het aanspreekpunt in zaken m.b.t. het regelen van de wed-
strijden, indeling van de velden en de kleedkamers, en het regelen van scheidsrechters voor 
lagere- en jeugdteams. Verder houdt de commissie zich bezig met: 

o het bijhouden van (nieuwe) spelregelkennis en het instrueren daarvan aan de leiders en  
 trainers. 
o instructie van de jeugd vanaf de B-junioren t.b.v. het spelregelcertificaat.
o instructie Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). 
o begeleiden jeugdscheidsrechter. 
o het werven van nieuwe scheidrechters met eventueel scholing door de KNVB. 
 
Bij afgelasting van wedstrijden door de KNVB district Noord gaan de competitiewedstrijden van 
alle elf – en zeventallen niet door. Bij incidentele afgelastingen (dus niet door de KNVB) en in 
geval van twijfel wordt geadviseerd contact op te nemen met de wedstrijdsecretaris of met de 
kantine (tel. 0597 – 417501). Indien U bij de wedstrijdsecretaris of de kantine geen gehoor krijgt, 
kan er contact worden opgenomen met de veldconsul.

Wedstrijdsecretaris: 
J. Bulder, Kampschutterslaan 8, 9678 RJ Westerlee
Tel: 06 – 2384 8024, e-mail: wedstrijdsecretaris@vvwesterlee.nl 

Veldconsul:
A. Bolwijn, Hoofdweg 203, 9678 PL Westerlee 
Tel: 06 – 4325 9191

Begeleider/coach scheidsrechters: 
B. Kuiper, Bikkershorn 4, 9678 RH Westerlee 
Tel.: 0597 – 421 642 

Albert Bolwijn, Bennie Kuiper, Jurjen Bulder.
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     Technische zaken Senioren

Seniorenvoetbal is niet weg te denken uit Westerlee. We kunnen met trots constateren dat we 
dit seizoen met 5 elftallen deelnemen aan de competitie, waarvan met ingang van dit seizoen 
sinds jaren weer 4 op het veld en 1 team in de zaal. 
Het 1e elftal speelt in de 4e klasse C,  Westerlee 2 speelt in de reserve 4e klasse en het 3e en 4e 
spelen in de reserve 6e klasse. Het zaalteam speelt in de 1e klasse, zij spelen hun wedstrijden in  
sporthal de Rietkraag in Oostwold.

Om deze teams optimaal te laten presteren op zowel recreatief als prestatief niveau  hebben we 
binnen de v.v.Westerlee een commissie technische zaken senioren, die bestaat uit alle leiders, 
begeleiders en trainer van de senioren en een vertegenwoordiging vanuit het bestuur. 

In technische zin is de commissie verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams, de sa-
menstelling van de selectie en het vaststellen van de trainingstijden (in samenwerking met de 
commissie technische zaken jeugd). 
Ze draagt zorg voor het uitvoeren van het technische beleidsplan en de jaarlijkse doelen die we 
met elkaar bepalen.

Maar in werkelijkheid doen we meer, we proberen naast het overleg met de trainer en de leiders 
per team, een aantal keren per jaar een gezamenlijk overleg te organiseren waarmee we, net als 
in alle geledingen van v.v. Westerlee, betrokkenheid en openheid willen realiseren. We zijn het 
aanspreekpunt voor de spelers en leiders van de seniorenelftallen. 

Interim coördinatoren: 
Koos Zijlstra en John Veen 
e-mail: senioren@vvwesterlee.nl

John Veen, Christiaan Klinkhamer, Jan Kielman, Jurjen Bulder, Anneke Suurling, Wilfred Meulenbelt,
Robbert Wester, Koos Zijlstra, Willem van der Vinne, Berry Smit
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     Technische zaken Jeugd

Het nieuwe voetbalseizoen 2014-2015 is weer van start gegaan en de v.v. Westerlee neemt met 
7 jeugdteams deel aan de competitie. Voor de A – en B-junioren is een samenwerkingsverband 
aangegaan met sc. Scheemda. Het gaat hier om een A-elftal en 2 B-elftallen. Verder hebben we 
een D-pupillen elftal, 2 E-zeventallen en een F-pupillen team.

We hebben dit seizoen veel aandacht voor de jeugd waarbij recreatief- en prestatiegericht voet-
bal worden gestimuleerd. We willen dit bereiken in samenwerking met een jeugdtrainer en een 
keepertrainer die samen alle facetten van het voetbal op een zo goed mogelijke manier aan bod 
laten komen. Ze worden ondersteund door de leiders en enkele jeugdleden die op deze manier 
in aanraking komen met de vaardigheden die je als jeugdtrainer moet beheersen. Uniek is de 
samenwerking met de selectie; deze spelers nemen allemaal een keer deel aan de training van 
de oudste jeugd.

De commissie heeft als doel de jeugdafdeling te beheren en de belangen van het jeugdvoetbal 
zowel binnen als buiten de vereniging te behartigen. Zij voert in technische zin het jeugdbeleid 
uit en zorgt voor een goede organisatie rondom de jeugd, zoals het vaststellen van de trainings-
tijden, de samenstelling van de teams en is aanspreekpunt voor spelers en ouders.

De leiders coördineren de zaken binnen hun eigen team; de coördinator en vertegenwoordigers 
vanuit het bestuur komen in beeld als er een hulpvraag is vanuit het team of wanneer er iets 
geregeld moet worden wat team overstijgend is. 

Ieder jaar organiseren we naast het reguliere programma een groot jeugdtoernooi in Westerlee, 
zal er dit jaar voor het eerst een slaapweekend zijn en kunnen de jeugdleden in de winterstop 
deelnemen aan een zaalvoetbaltoernooi. 

Interim coördinatoren: 
Koos Zijlstra, John Veen en Arnoud Veldman
e-mail: jeugd@vvwesterlee.nl 

John Veen, Koos Zijlstra, Aletta Kuiper, Johan Brons, Sieger Zuiderveen, Rick Abbas, Sietzo Edens, 
Chris Kuipers, Arnoud Veldman
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     Kantine

Een nieuwe ronde nieuwe kansen is dit seizoen het motto van onze vereniging. Wat betekent 
dit voor de kantine. Wij zijn momenteel druk doende met een nieuwe leverancier voor onze 
producten, waardoor we scherper en goedkoper onze inkopen kunnen doen. Daarnaast zouden 
we de ingeslagen weg van vernieuwing verder willen bewandelen. Na het verbouwen van de 
toiletgroepen en het verven van de kantine willen we nu graag investeren in nieuw meubilair en 
het vernieuwen van de vloer.

Wat is een voetbalvereniging zonder kantine? Je moet er niet aan denken dat je zonder moet 
doen.

Hoe vaak klinkt het niet dat de 3e helft net zo belangrijk is als de 1e en de 2e. Wat daarbij regel-
matig uit het oog wordt verloren is, dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
Momenteel werken we met een groep van 15 vrijwilligers. Dat lijkt veel, maar is het absoluut niet. 

Ons uitgangspunt is dat een vrijwilliger één keer per maand een kantinedienst draait, Dat houdt 
in, dat je op de donderdagavond, de zaterdagochtend of zaterdagmiddag beschikbaar bent. Dit 
betekent dat we dan minimaal een groep van 20 personen nodig hebben. Mocht je nu denken: 
“ach, voor één keer per maand vind ik dat best leuk.” Meld je dan aan bij de coördinator van de 
kantine. 

Op donderdagavond is de kantine open van 18.30 tot 23.00 uur. Op zaterdag is dit tot 18:00 uur. 

Zowel de jeugd als de senioren kunnen er een elftalavond organiseren. Ook niet-leden kunnen 
bij ons terecht voor een hapje en een drankje.

Coördinator:  
Anneke Suurling
e-mail: kantine@vvwesterlee.nl
  

Jan Bolwijn, Hilko Muller, Ina Demandt, Jannet Hillenga, Greetje Hillenga, Dinie Zuiderveen, Gea Venema, 
Greet Muller, Femia Strating
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    Accommodatie

De commissie Accommodatie houdt zich bezig met het beheer van de velden, het groen, de 
materialen en de gebouwen. Er moeten periodieke werkzaamheden worden verricht, variërend 
van wekelijks terugkerende zaken tot werkzaamheden die 1 keer per jaar kunnen worden uitge-
voerd.

Zo worden elke week de velden belijnd, en de kleedkamers schoongemaakt. Elke 14 dagen 
moeten de kanten en randen van de velden gemaaid worden.  

De kantine, de kleedkamers en de ballenruimte worden regelmatig onderhouden. En als het 
nodig is vinden er herstelwerkzaamheden aan of in deze gebouwen plaats. Indien nodig worden 
op het veld de doelnetten en ballenvangnetten vervangen.  

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de trainingen dient op peil te worden gehouden; en zo 
nodig wordt het vervangen. De wedstrijd – en trainingsballen worden regelmatig nagekeken en 
vervangen als deze versleten zijn. 

Nieuwe reclameborden, sponsorbordjes enz. moeten geplaatst worden, en de reclameborden 
en doelen worden jaarlijks schoongemaakt. De doelgebieden worden aan het eind van het sei-
zoen hersteld. En tenslotte vind ook het snoeien van de bomen en de heggen jaarlijks plaats. 

Wij zorgen er voor dat het Koeperlaand onderhouden wordt en er goed uitziet. 

Coördinatoren:
Willem v.d. Vinne
Hilko Muller 
e-mail: accommodatie@vvwesterlee.nl

Richard van der Vinne, Hilko Muller, Willem van der Vinne, Frans Zimdarse (sr.), Berend Bulder, Harrie 
Zimdarse, Simon van der Vinne, Henk Venema, Sander Hillenga
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     Kleding

Wij willen de v.v. Westerlee neerzetten als een vereniging met een sportieve, eensgezinde uit-
straling, die we ook goed en verzorgd naar buiten willen laten komen. Daarbij is de juiste verzor-
ging van de sportkleding van essentieel belang. 

Natuurlijk moeten de leden hun sport kunnen beoefenen in een tenue dat functioneel is en van 
de juiste kwaliteit. Maar sportkleding is natuurlijk veel meer. Het is het visitekaartje van onze ver-
eniging. Denk aan sponsors, media en potentiële leden. Het tenue zegt iets over onze club en 
is de eerste indruk naar buiten. Het bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de vereniging. 

Het is dan ook van groot belang om aandacht te besteden aan het kledingbeleid; mede een re-
den om vanaf dit seizoen te gaan werken met de nieuwe commissie kleding. De leden van deze 
commissie zijn week in week uit met de tenue’s van de teams bezig en werken nauw samen met 
elkaar en de leiders. 

Ook bij de keuze van de kleding hebben we een volwaardige rol kunnen spelen, de ervaringen 
van bepaalde keuzes bij het vorige tenue zijn mee genomen bij het nieuwe.

Doel is om er voor te zorgen dat de kleding er “als nieuw” uit blijft zien.

Spelers en leiders zullen zich hier bewust van worden, waardoor je in goede samenwerking dit 
zo lang mogelijk zal houden. 

Coördinator: 
Anja Zijlstra 
e-mail: kleding@vvwesterlee.nl 

Aletta Kuiper, Dinie Zuiderveen, Gretha Spa, Gea Venema, Anja Zijlstra, Greetje Hillenga
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     Sponsoring

Sponsoring is een belangrijk onderdeel van de voetbalvereniging, zo ook bij v.v. Westerlee. Zon-
der sponsoring is het niet haalbaar een vereniging op de been te houden. Waar de sponsor ons 
financiëel steunt, steunt de vereniging de sponsor met reclame voor zijn/haar bedrijf. Een “win-
win” situatie voor de sponsor en de vereniging. 

Voor de sponsoren van v.v. Westerlee zijn er verschillende sponsormogelijkheden, zoals een 
reclamebord langs het hoofdveld, een wedstrijdbal, een advertentie of kledingsponsor.

De v.v. Westerlee heeft de sponsorcommissie in een nieuw jasje gestoken en een aantal vrijwil-
ligers bereid gevonden om de sponsorzaken op zich te nemen. De vijf leden zijn de afgelopen 
tijd druk bezig geweest om sponsoren binnen te halen en de contacten te onderhouden. Ook 
de komende tijd zal de commissie hier druk mee zijn. In het sponsoroverzicht van deze gids ziet 
u alle sponsoren van de v.v. Westerlee. Op het moment van schrijven zijn we nog bezig met di-
verse sponsoren. 

Via deze weg willen wij alle sponsoren bedanken voor de bijdrages die zij aan de v.v. Wes-
terlee leveren.

Coördinator:  
Richard Nuus
email: sponsoring@vvwesterlee.nl

Richard Nuus, Jiska Brons, Bertus Bulder, Jimmy Kruize, Jan Jager.
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     Webbeheer & PR

Deze presentatiegids is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de personen die 
in de nieuwe commissie webbeheer & PR zitten. Zoals u kunt zien is het ontwerp en de layout 
van de gids geheel vernieuwd. We zijn trots op het fraaie resultaat; we kunnen ons op deze 
manier op een positieve manier laten zien in het dorp Westerlee en aan leden en begunstigers 
daarbuiten. 

Onze website www.vvwesterlee.nl wordt geheel vernieuwd. De site wordt een grote verbetering 
t.o.v. de oude en geeft een overzichtelijk beeld van wat er zoal binnen de vereniging speelt. We 
doen ons best de site actueel te houden, zodat u als gebruiker altijd van het laatste nieuws op de 
hoogte blijft. Tevens wordt er op onze website veel aandacht aan onze sponsors geschonken. 

Naast beide genoemde zaken houdt de commissie zich bezig met: 

o De vormgeving van de informatie op de TV in de kantine, 
o Het onderhoud en beheer van WIFI, netwerk, beamer, computers enz.,  
o Het faciliteren v.w.b. het DWF (digitaal wedstrijdformulier). 
o Het samenstellen van de Koeperkrant, 
o Het samenstellen van flyers, 
o Het uitdragen van de vereniging in de pers (PR), 
o Fotografie 

Coördinator:  
Dick Kiewiet
e-mail: koeperkrant@vvwesterlee.nl  

Bas Zijlstra, Berend Bulder, Dick Kiewiet, Engel Fokkens, Michel de Groot.
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     Activiteiten

De activiteitencommissie houdt zich bezig met zaken om het verenigingsleven van de v.v. Wes-
terlee een extra stimulans te geven en om bij enkele gebeurtenissen de financiën aan te vullen. 
De activiteiten zijn onder te verdelen in contactavonden, Nieuwjaarsinstuif, veldverloting, inza-
melen van oud papier en nieuw te plannen activiteiten. 

Tijdens de maandelijkse contactavonden wordt er geklaverjasd om vleespakketten, en uiteinde-
lijk om de wisselbeker. Het inlegbedrag bedraagt € 3,- per persoon. De datums voor dit seizoen 
zijn: 12 sept., 10 okt., 14 nov. en 12 dec. 2014, 09 jan., 13 febr., 13 maart en 10 april 2015. 

Begin januari houden we onze traditionele Nieuwjaarsinstuif in de kantine. Onder het genot van 
een hapje en een drankje kan iedereen elkaar een gelukkig en sportief Nieuwjaar wensen.

Tijdens thuiswedstrijden van het 1e elftal kunt u een programmablad en loten bij onze vrijwilli-
gers aanschaffen. Het programmablad kost € 0,50 en is gratis bij de aanschaf van minimaal 4 
loten. De winnaars van de verloting ontvangen een vleespakket. 

Het inzamelen van oud papier gebeurt in Westerlee maandelijks m.b.v. vrachtwagens van Virol. 
De v.v. Westerlee en de beide lagere scholen leveren de vrijwilligers. De v.v. Westerlee levert 9 
x per jaar de vrijwilligers. De opbrengst wordt elke maand naar rato tussen de voetbalvereniging 
en de scholen verdeeld. 

Buiten de maandelijkse contactavonden willen we ook andere activiteiten gaan organiseren voor 
onze senioren en junioren. Te denken valt aan bingoavonden, spelregelavonden, teamavonden, 
voetbalweekend etc. Dit staat nog een beetje in de kinderschoenen, maar als activiteitencom-
missie willen we hier graag mee aan de slag. Voor data van betreffende activiteiten verwijzen wij 
u graag naar onze website. 

De activiteitencommissie is nog op zoek naar vrijwilligers. Mocht je geinteresseerd zijn dan kun 
je je melden bij de coördinator. 

Coördinator:  
Aletta Kuiper
e-mail: activiteiten@vvwesterlee.nl. 

Frans Zimdarse (sr.), Aletta Kuiper, Hilko Muller, Anneke Suurling, Henk Fekkes, Gerda Pals, 
Elzo Veldman, Uko Veen.
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     Oud papier

Hendrik Bulder, Berend Bulder, Peter Prins, Emile Phefferkorn, Ginus Haaijer, Hilko Muller, Elzo Veldman, 
Jurjen Bulder, Hero Bakker, Sander Hillenga, Harrie Zimdarse, Jacob Slagter, Chris Kuipers, Dick Kiewiet, 

Sieger Zuiderveen



     Hoofdsponsor

Mijn naam is John Veen en ben eigenaar van De Winschoter 
Glashandel. Na bijna 10 jaar in het centrum van Winschoten 
gevestigd te zijn geweest, waar mijn vader de zaak is begon-
nen, waren wij daar behoorlijk uit onze jas gegroeid. Eind 1997 
werd ons pand aan de Papierbaan in bedrijf genomen.
Met een vloeroppervlakte van 1.000 m2 kunnen wij onze klan-
ten optimaal van dienst zijn. 

De Winschoter bv biedt momenteel werk aan 6 mensen. Wij 
onderscheiden ons door onze klantvriendelijkheid, snelle 
leveringen, goede kwaliteit, hoge servicegraad, binding en een 
persoonlijke benadering staan bij ons heel hoog in het vaandel.

Wij zijn een glasgroothandel en onze doelgroepen zijn schil-
dersbedrijven, bouwbedrijven en klussenbedrijven. Wij leveren 
en monteren o.a. isolatieglas, enkelglas, gehard glas, spiegels, 
ventilatieroosters en beglazingsmaterialen.

De Winschoter bv is VCA gecertificeerd, lid van het GBO (Glas 
Branche Organisatie) en sinds 2012 GBO VAK gecertificeerd. 
Dit betekent onder andere dat het personeel vakbekwaam en 
opgeleid is. Tevens houdt het in dat de kwaliteit en efficiency 
gewaarborgd zijn en dat het bedrijf garant staat voor kennis, 
ervaring en betrouwbaarheid. Dit onderscheidt ons van andere 
glasgroothandels.

Mijn familie heeft een zeer hechte binding met v.v. Westerlee 
en ben er trots op om hoofdsponsor te zijn van deze mooie 
club. Sinds kort doe ik zelf ook wat werkzaamheden voor onze 
vereniging, wij proberen zo meer structuur aan te brengen en 
de jeugd op een hoger plan te krijgen, want onze jeugd heeft 
uiteindelijk de toekomst voor onze voetbalclub. 

Met sportieve groet,
John Veen
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     De hoofdtrainer

Sinds vorig jaar november is Christiaan Klinkhamer hoofdtrainer van 
v.v. Westerlee, eerst als interim trainer en dit seizoen als volwaardig 
hoofdtrainer. Wie is Christiaan Klinkhamer, wat drijft hem en wat is 
zijn doel?

Het verleden
Als voetballer ben ik begonnen bij de jeugd van de v.v. EEC te Ees. 
Na het behalen van mijn CIOS diploma ben ik een aantal seizoe-
nen gaan voetballen bij de WKE te Emmen, toen uitkomend in de 
hoofdklasse amateurs. Na mijn WKE periode kreeg ik een aanbie-
ding van de v.v. Achilles 1894 om daar te gaan voetballen en te wer-
ken bij Scapino. 
Door diverse knie blessures en operaties was mijn voetbalcarrière 
reeds op mijn dertigste tot een einde gekomen, door mijn liefde 
voor het voetbalspel ben ik door gegaan als trainer-coach. 
 
Het heden
Op dit moment hoofdtrainer bij de v.v. Westerlee, waar ik ook ben 
begonnen als interim trainer, met de intentie om in de 3e klasse te 
blijven, hetgeen helaas niet is gelukt. Maar zoals Johan Cruyff al zei, 
‘‘ieder nadeel heb zijn voordeel’’, zijn we nu in de mogelijkheid om te 
leren van het verleden en te werken aan de toekomst. 

De doelstelling
Zoals men nu bezig is binnen de club om zowel de jeugd- als de 
seniorenafdeling te optimaliseren is voor mij een teken dat de club 
leeft. Ik ben dan ook zeer blij met alle positieve ontwikkelingen bin-
nen de club en selecties, de bereidheid van alle spelers om hierin 
actief deel te nemen stemt mij zeer tevreden. Gezien de vele actie-
ve vrijwilligers en geweldige sfeer binnen de club is mijn verwach-
ting dat we op termijn weer moeten trachten om terug te keren naar 
de 3e klasse al was het alleen al voor de doorstroming en om het 
niveau van onze jeugd te optimaliseren. 

De doelstelling van het 1e team zal dan ook voor dit seizoen moe-
ten zijn: minimaal eindigen bij de bovenste 5 en een periode-titel, 
hetgeen geen gemakkelijke taak zal zijn maar het moet zeker de 
uitdaging zijn. 

Naast het gegeven dat ik het erg naar mijn zin heb bij de v.v. Wes-
terlee is het ook prettig om te mogen reizen door mooie provincie 
Groningen, ik kom nu op plaatsen waar ik nog nooit ben geweest of 
van gehoord had, en dat neem ik toch maar mooi even mee.
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     v.v. Westerlee 1

Achter v.l.n.r.:
Willem v.d. Vinne (ass. scheidsrechter), Jan Willem Evers, Patrick Smit, Jan Jager, Rick Abbas, 

Maik van Delft, Jan Nomden, Derk-Jan Louwes.

Midden:
John Veen (hoofdsponsor), Bas Zijlstra, Jan Derks Kloosterboer, Ruben Jager, Wilfred Meulenbelt, 

Joeri Jansen, Robbert Wester, Anton Jager, Dick de Deugd (verzorger).

Voor:
Adam Komza, Hans Leenders, Simon v.d. Vinne, Christiaan Klinkhamer (trainer), Elwin Kuiper, 

Richard v.d. Vinne, Berry Smit.

Organisatie:
Christiaan Klinkhamer  trainer      06 – 4785 7925
Anneke Suurling  interim leidster  0597 – 855 904
Willem van der Vinne  ass. scheidsrechter   0597 – 417 408
Ronald Otterspoor   ass. scheidsrechter  06 - 4067 8544
Dick de Deugd  verzorger   06 - 4827 6330 
Greetje Hillenga  kledingverzorgster

Trainingstijden:
Er wordt getraind op dinsdag en donderdag 
van 20:00 tot ca. 21:30 uur.  

Sponsor:
De sponsor van het tenue, de trainingskleding en 
warming-up kleding  van het eerste team is De 
Winschoter bv Groothandel in Glas.  De tassen 
werden mogelijk gemaakt door Administratiekantoor 
Kruize. 

De Winschoter bv Groothandel in glas
Papierbaan 29
9672 BG Winschoten
T 0597 – 422 120 
E info@dewinschoter.nl 
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     v.v. Westerlee 2

Achter v.l.n.r.:
Andries v.d. Laan, Hendrik Bulder, Robbert Wester, Marthijn Bosman, Nico Hillenga, 

Ronald Wierenga, Jan Derks Kloosterboer, Martijn Schiphuis, Arnoud Veldman.

Voor:
Elwin Kuiper, Mark Fekken, Anton Jager, Ruben Jager, Joeri Jansen, Berry Smit, Ronald Miltenburg, 

Bas Zijlstra.

Organisatie:
Christiaan Klinkhamer  trainer      06 – 4785 7925
Robbert Wester  leider     06 – 2362 6441
Berry Smit   leider    
Jan Derks Kloosterboer  leider     
Albert Bolwijn    ass. scheidsrechter   06 – 4325 9191
Dick de Deugd  verzorger   06 - 4827 6330
Dinie Zuiderveen  kledingverzorgster

Trainingstijden:
Er wordt getraind op dinsdag en donderdag 
van 20:00 tot ca. 21:30 uur.

Sponsor:
De kledingsponsor van het 2e elftal wordt Auto Jansingh 
te Winschoten. Het bedrijf wordt dit seizoen voor het eerst sponsor
 van de v.v. Westerlee

Auto Jansingh 
Transportbaan 13, 9672 BJ Winschoten
T 0597 – 421 113
E info@autojansingh.nl 
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     v.v. Westerlee 3

Achter v.l.n.r.: 
Dennis Kruizinga, Marc Hillenga, Sander Hillenga, Nico Braam, Han Tuenter, Berend Bulder, 

Peter Zuiderveen. 

Voor: 
Roy Meedendorp, Bertus Bulder, Jurjen Bulder, John Hofsté, Bart Buur, Marc Porton. 

Organisatie:   
Klaas Haverman  trainer    06 – 4183 8674
Jurjen Bulder   leider     06 – 2384 8024
Dick de Deugd  verzorger   06 - 4827 6330
Greetje Hillenga  kledingverzorgster

Trainingstijden:
Er wordt getraind op donderdag 
van 19:00 tot ongeveer 20:00 uur.

Sponsor:
De kledingsponsor van het 3e elftal is Dieterman Grondwerken
te Westerlee. Het bedrijf is al sinds 1999 sponsor van de 
v.v. Westerlee. 

Dieterman Grondwerken 
Veenweg 2A, 9678 TL Westerlee
T 06 – 5051 7801
E info@dieterman.nl 
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     v.v. Westerlee 4

Achter v.l.n.r.: 
Peter Prins, Raymon Leeuwerik, Klaas Haveman, Tjark Timmer, Roy Jansen, Ingmar Meis, 

Eddy Rendering, Jan Kielman.

Voor:
Sibolt Suurling, Robert de Jager, Edwin Zuiderveen, Marcel van Aalst, Engel Hendrik Fokkens, Harrie 

Zimdarse, Emile Phefferkorn, Kevin Meis, Richard Nuus.

Organisatie:    
Klaas Haverman  trainer    06 – 4183 8674
Jan Kielman    leider     06 - 2545 8520
Dick de Deugd  verzorger   06 - 4827 6330
Gea Venema   kledingverzorgster

Trainingstijden:
Er wordt getraind op donderdag 
van 19:00 tot ongeveer 20:00 uur.

Sponsor:
De kledingsponsor van het 4e elftal is Tapperij Hoppe te Winschoten. 
Het bedrijf is dit seizoen voor het eerst sponsor van de v.v. Westerlee. 

Tapperij Hoppe
Torenstraat 9A, Winschoten
T 0597 – 852 990 
E info@tapperij-hoppe.nl  
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     v.v. Westerlee Zaal 1

Achter v.l.n.r.:
Jan Willem Evers, Vincent Meulenbelt, Jan Jager, Patrick Smit, Wilfred Meulenbelt

Voor:
Bas Zijlstra, Jan Nomden, Adam Komza, Jimmy Kruize

Organisatie:
Jimmy Kruize   leider    06 - 13689788
Wilfred Meulenbelt   leider     06 – 1452 2407
Greet Timmer   kledingverzorgster

Wedstrijdstijden:
Er wordt elke vrijdag een wedstrijd gespeeld.
De thuis wedstrijden worden gespeeld in de 
Rietkraag te Oostwold om 20.00 uur. 

Sponsor
Het zaalteam heeft 5 sponsors. De hoofdsponsor is 
Administratiekantoor Kruize te Heiligerlee. Subsponsoren zijn
Hessels Zeefbanden te Heiligerlee, Jan Elzenga Tweewielers 
te Muntendam , Piele Holding te Westerlee, Coöperatie Centraal 
Boekhoudkantoor “Eendracht” u.a Groningen.

Administratiekantoor Kruize 
Vendelstraat 22, 9677 PX Heiligerlee
T 06 – 1368 9788 
E info@adminkruize.nl 
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     De jeugdtrainer

Dit seizoen kunt u niet heen om Rick Abbas, de nieuwe jeugdtrai-
ner van V.V. Westerlee. Op de maandag -en donderdagavonden 
verzorgt hij de trainingen voor diverse jeugdteams bij de club. 
Op zaterdag is hij ook nog eens leider van het D-team. Daarnaast 
speelt hij in het 1e elftal van V.V. Westerlee. Wie is Rick eigenlijk 
en wat is zijn visie?

Jeugdtrainer aan het woord
Ik zal mezelf eerst even kort voorstellen: mijn naam is Rick Abbas 
en ik ben 26 jaar. Geboren en opgegroeid in Winschoten.
Voor zo ver ik mij kan herinneren voetbal ik al vanaf mijn 5e le-
vensjaar. Vanaf mijn 16de ben ik begonnen met het geven van 
trainingen. Tijdens mijn sportopleiding heb ik via de opleiding, in 
samenwerking met de KNVB , mijn trainer/coach niveau 3 diplo-
ma gehaald. Sindsdien ben ik meerdere seizoenen trainer ge-
weest bij verschillende jeugdteams waaronder Veendam1894 C1 
en W.V.V. A1.
Komend seizoen zal ik bij V.V.Westerlee trainingen gaan geven 
aan de jeugdteams F1, E1, E2, en D1, terwijl ik de D1-pupillen op 
de zaterdag tijdens de wedstrijden ook zal gaan coachen en be-
geleiden. 

Visie
Als trainer vind ik het belangrijk dat de jeugdteams plezier in het 
voetbal hebben en houden, waarbij ontwikkeling centraal staat. 
Zo zal er bij het F team ‘ik en de bal’ centraal staan, met als doel 
leren dribbelen, mikken, passen en leren samenspelen.
Bij de E teams gelden dezelfde doelen als bij het F team, maar 
zal de nadruk ook liggen op samen leren spelen om tot scoren 
te komen en leren gezamenlijk te verdedigen om doelpunten te 
voorkomen.
Bij het D team zullen de spelers leren voetballen vanuit hun posi-
tie en leren hun taak uit te voeren. 

Plezier en ontwikkeling van de spelers staat voorop en ik wil dit 
proberen te realiseren, door gevarieerde oefenstof op maat aan 
te bieden en herhaaldelijk technische vaardigheden te trainen.
Ik hoop dan ook, dat er door veel trainingsarbeid van de spelers 
veel positieve uitslagen geboekt zullen worden. 

Ik heb er in ieder geval veel zin in en verwacht een geweldig tijd 
bij v.v. Westerlee door te brengen als jeugdtrainer en speler. 
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     De keepertrainer

Wie ben ik?
Ik ben Serkan Akbas, ben 25 jaar en woonachtig in Veendam. Zelf 
ben ik keeper bij WVV. Dit is mijn tweede seizoen in het eerste 
elftal (zondag) bij de club uit Winschoten. 

Mijn aanpak en visie;
Als ik kijk naar mijzelf als keeper en als keepertrainer ben ik erg 
ambitieus en ook ik heb mijn eigen doelstellingen. Op dit moment 
keep ik bij WVV in de eerste klasse. Mijn ambities zijn om op een 
nog hoger niveau te kunnen spelen en me in de tussentijd nog 
meer te kunnen ontwikkelen als keeper, de lat steeds een beet-
je hoger leggen voor mezelf tot het een keer ophoudt. Dat kan 
nog wel eens een hele poos duren, want mijzelf kennende ben 
ik nog heel erg gedreven en leergierig, plezier in het spelletje en 
het keepersvak is nog zo enorm als op het moment dat ik eraan 
begon. Uiteraard geldt dat ook als keepertrainer.

Sinds een paar jaar ben ik mij gaan verdiepen in het keepersvak 
en er serieus over gaan nadenken. Dat begon eigenlijk allemaal 
op een cursusavond in Hoogezand voor keepers. De cursus werd 
gehouden door Maarten Arts (Progoal), op dit moment keeper-
trainer bij Lierse in België op het hoogste prof niveau. Toen werd 
het mij duidelijk dat keeper zijn niet alleen maar simpel weg een 
balletje tegen houden betekent, maar het is eigenlijk een soort 
vak. Natuurlijk zijn er allerlei denkwijzes over keepen, maar ik 
ben er van overtuigd dat de Progoal-methode mij een betere en 
completere keeper maakt. 

Mijn eigen keepertrainer bij WVV is Freddy Dijkstra, tevens de 
schoolhouder van keepersscholen.nl in Hoogezand. Elke keeper-
training leer ik weer wat bij van hem en heeft een groot aandeel 
in het feit dat ik geinteresseerd raakte om ook de stap te maken 
als keepertrainer. Zoals hier boven genoemd, vooral in de vorm 
van de Progoal-methode “het aanvallen van de bal” simpelweg; 
hoe kom ik zo snel mogelijk in balbezit. Het is niet altijd de spits 
die zijn goals maakt of een middenvelder die telkens assisten 
geeft of een verdediger die de tegenstander tegen moet hou-
den. De keeper kan ook het verschil maken in een wedstrijd en 
punten pakken voor het team.

Wat ik tot nu toe allemaal heb geleerd en het stukje ervaring 
die ik heb, probeer ik als keepertrainer ook over te brengen aan 
de jeugd keep(st)ers die ik momenteel training geef, o.a. bij v.v. 
Westerlee. Ik heb op dit moment een heel leuk groepje keepers 
bij Westerlee. Inmiddels al een aantal trainingen achter de rug 
en gelijk kreeg ik van een aantal enthousiaste keepers de vraag 
van: “Waarom moeten we de bal zo vangen en wat is daar het 
nut van?” Dan is het mooi om het uit te leggen en vervolgens 
zien dat ze ook telkens op die manier de bal proberen te vangen 
en er een gewenning/automatisme in komt. In de periode als 
keepertrainer voor de jeugd bij Westerlee hoop ik dit vaker terug 
te zien, tot nu toe ben ik er zeer tevreden over hoe de kids alles 
oppakken en niet te vergeten dat ze plezier uitstralen, maar te-
gelijkertijd ook willen leren. We gaan er een leuke en leerzame 
periode van maken.
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     v.v. Westerlee/sc Scheemda A1

Achter v.l.n.r.:
Johan Jager, Bas Jager, Thijs Heeg, Jeroen Plat, Mark Wierenga, 

Max van der Meide, Theun Heeg, Patrick Perdok

Voor:
Rick Wierema, Arjen Plat, Han Cannegieter, Jordy Meijer, Martijn Alting,

Niek Wind, Gerben Rookmaker

Organisatie:
Mark Wierenga  trainer   06 - 5168 4095
Johan Jager   leider   06 - 2814 7166
Anja Zijlstra   kledingverzorgster

Trainingstijden:
Er wordt getraind op dinsdag en donderdag 
van 20:00 tot ongeveer 21:30 uur.

Sponsor:
Elke thuiswedstrijd spelen de A-junioren in tenues van 
sponsor VuurKracht, adviesbureau voor startende ondernemers. 
Het bedrijf is voor het 5e jaar sponsor van de v.v. Westerlee. 

VuurKracht   
Rijksstraatweg 239, 9752 CB Haren 
T 050 – 535 15 48 
E ondernemer@vuurkracht.nl 
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     v.v. Westerlee/s.c. Scheemda B2

Achter v.l.n.r.:
Koen Koning, Han Scholte, Holger Gringhuis, Roel Koning, Abdi Gulet Mohamed, 

Yvar Steenge, Stefan Wubs

Voor:
Nick Strobos, Martijn Keijer, Wesley Koorn, Jens Mansens, Toine Hoogstra

Organisatie: 
Herman Kuipers  trainer/leider   06 - 51 66 46 91

Trainingstijden:
Er wordt getraind te Scheemda op dinsdag 
en donderdag van 18:30 tot 20:00 u

Tenue
De B2 junioren spelen het gehele seizoen 
in het tenue van sc. Scheemda.
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     v.v. Westerlee D1

Achter v.l.n.r.:
Odessa Feringa, Muriël Hillenga, Irene Stam, Aniek Spa, Daniël Bos, 

Wouter Bosker, John Spa.

Voor:
Carlijn Hut, Robin v.d. Luit, Merle Miltenburg, Elisa Bakker, Stein Rietema, Sven Pals, 

Wouter van Beers, Douwe Bultema

Organisatie:
Rick Abbas   trainer/leider    06 - 4601 7727
John Spa   ass. scheidsrechter  0597 - 431451
Serkan Akbas   keepertrainer
Gretha Spa   kledingverzorgster

Trainingstijden:
Maandag van 19:30 tot 20:30 u. en 
donderdag van 19:15 tot 20:15 uur.

Sponsor:
De D-pupillen hebben dit seizoen 2 kledingsponsors: 
De Wieke huisartsenpraktijk te Stadskanaal en 
Bosker Landbouw te Westerlee. Ze zijn dit seizoen 
voor het eerst sponsor van de v.v. Westerlee. 

De Wieke huisartsenpraktijk 
Stadskanaal 

Bosker Landbouw en Dienstverlening 
Westerlee 
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     v.v. Westerlee E1

Achter v.l.n.r.:
Hendrik Bulder, Bas Warntjes, Rochelle Feringa, Janine Rendering, Niek Leeuwerik, 

Vincent de Groot, Sieger Zuiderveen.

Voor:
Winne Hilverts, Thom Demandt, Stijn Bootsman, Marijn Zuiderveen.

Organisatie:
Rick Abbas   trainer     06 - 4601 7727
Hendrik Bulder  leider    06 - 3037 7193
Sieger Zuiderveen   leider     0597 - 431275
Serkan Akbas   keepertrainer
Marleen Zoutman  kledingverzorgster

Trainingstijden:
Maandag van 18:30 tot 19:30 u. en 
donderdag van 18:15 tot 19:15 uur.

Sponsor:
De kledingsponsor van de E1-pupillen is Administratiekantoor 
Kruize te Heiligerlee. Het bedrijf is sinds 2008 sponsor van een 
team van de v.v. Westerlee.  

Administratiekantoor Kruize
Vendelstraat 22, 9677 PX Heiligerlee
T 06 – 1368 9788 
E info@adminkruize.nl 
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     v.v. Westerlee E2

Achter v.l.n.r.:
Aletta Kuiper, Nick Niezen Elmer Brons, Roan Schaafstal, Bram Bosker, Harmen Faber, Johan Brons.

Voor:
Jesse Leuning, Luc Nuus, Vlin Rietema, Raphael Hilverts

Organisatie:
Rick Abbas   trainer     06 - 4601 7727
Aletta Kuiper   leidster/kledingverzorgster 06 - 5252 7038
Johan Brons   leider     06 - 3322 5858
Serkan Akbas   keepertrainer

Trainingstijden:
Maandag van 18:30 tot 19:30 u. en 
donderdag van 18:15 tot 19:15 uur.

Sponsor:
De kledingsponsor van de E2-pupillen is brons bouw te Westerlee. 
Het bedrijf is voor het 3e seizoen shirtsponsor van een team van 
de v.v. Westerlee.

brons bouw Westerlee
Hoofdweg 58, 9678 PN Westerlee 
T 06 – 3322 5858 
E info@bronsbouw.nl 
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AARDAPPELEN – GROENTEN 
FRUIT – LEVENSMIDDELEN 

 

Verse Snijbonen en Boerenkool uit de Diepvries 
 

Zoute Snijbonen – Zuurkool uit het vat 
 

Brood en Gebak van Bakker Prins 
 

BARBECUE GEHEEL VERZORGD 
 

Hapjesschalen – Salades – Drogist Artikelen 
 

Postkantoor – Stomerij 
 
Hoofdweg 92 – 9678 PP Westerlee 
K.v.K. 02319554 te Groningen 
Telef.: 0597 – 412 860 
fax:  0597 – 414 614 
E-mail: info@bulder.westerlee.nl 
www.bulderwesterlee.nl  



     v.v. Westerlee F1

Achter v.l.n.r.:
Rick Abbas, Sietzo Edens, Chris Kuipers.

Midden:
Christijan Kuipers, Sam Edens,Tessa Faber, Frouke Vermeulen, 

Benjamin v.d. Luit, Iris Bolwijn.

Voor:
Kjell Hilverts, Dion Meems, Duncan Fraquin, Niels Bosker, Angelo Spieard.

Organisatie:
Rick Abbas   trainer     06 - 4601 7727
Chris Kuipers   leider    0597 - 430899
Sietzo Edens   leider     0597 - 421218
Serkan Akbas   keepertrainer
Cindy Bolwijn   kledingverzorgster

Trainingstijden:
Er wordt getraind op maandag en donderdag 
van 17:30 tot ongeveer 18:30 uur.

Sponsor:
De kledingsponsor van de F1-pupillen is brons bouw te Westerlee. 
Het bedrijf is voor het 3e seizoen shirtsponsor van een team van 
de v.v. Westerlee.

brons bouw Westerlee
Hoofdweg 58, 9678 PN Westerlee 
T 06 – 3322 5858 
E info@bronsbouw.nl 
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     Shirtsponsoren
Westerlee 1   De WINSCHOTER Groothandel in glas Winschoten
Westerlee 2   Auto Jansingh     Winschoten
Westerlee 3   Dieterman Grondverzet   Westerlee
Westerlee 4   Tapperij Hoppa    Winschoten
Westerlee zaal  Admin. Kantoor Kruize   Heiligerlee
    Hessels Zeefbanden    Heiligerlee
    Piele Holding     Westerlee
    CCB “Eendracht”     u.a. Groningen
    Elzenga Tweewielers    Muntendam
A-junioren   Vuurkracht     Haren
D-pupillen   De Wieke     Stadskanaal
    Bosker Landbouw    Westerlee
E1-pupillen   Admin. Kantoor Kruize   Heiligerlee
E2-pupillen   Brons bouw     Westerlee
F1-pupillen   Brons bouw     Westerlee

     Scorebord-sponsoren
Hessels Zeefbanden         Heiligerlee
Dieterman Grondverzet       Westerlee
Woonstee Makelaars        Winschoten
Brons Bouw         Westerlee
Oost Groningen Betonmortelcentrale B.V     Stadskanaal/Winscho 
          ten/Zuidbroek 

     Balsponsoren
RSE Telecom + ICT   Winschoten
Café De Hofnar   Winschoten
Casa Grande    Gieterveen
Nomden Zonwering en
Rolluiken    Oostwold
Restaurant Pekelahof  Oude Pekela
Koerts Dakwerken   N.we Pekela

     Advertenties
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Café Dommering   Winschoten
De Winschoter
Groothandel in glas   Winschoten
Toren Tandprothetische 
Praktijk    Veendam
’t Backhuys   Winschoten
Broodjeshuis Panini  Winschoten

van Liere Media  Emmen
Slijterij Graaf Adolf  Heiligerlee
Hessels Zeefbanden  Heiligerlee
Huizinga schildersbedrijf Oostwold
de Vries beplantingen  Oostwold
Kloosterboer assurantiën  Scheemda
Autoschade Service  Scheemda
Virol b.v.    Scheemda
Notariskantoor Groen  Scheemda
C1000 Scheemda   Scheemda
De Bloemenstee   Westerlee

brons bouw   Westerlee
fa. Bulder & co   Westerlee
Karina’s Hairstyling  Westerlee
Dieterman grondverzet  Westerlee
Redd Foxx    Winschoten
Woonstee makelaars  Winschoten
De Winschoter
Groothandel in glas  Winschoten
Ring Foto Xper   Winschoten
Century autobedrijf   Winschoten
Tapperij Hoppe   Winschoten



     Reclameborden
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Aanemingsbedrijf B Pijper Winschoten
Akzo Nobel    Westerlee
Arends - schildersbedrijf  Oude Pekela
Auto Jansingh   Winschoten 
Auto Oosterhuis  Heiligerlee
Autobedrijf De Winter  Winschoten
Bakker Prins    Scheemda
Bionic Technology BV  Winschoten 
Blaauw Timmerwerken  Scheemda
Bosker Landbouw  Westerlee
Brasserie Dendermonde  Winschoten 
C1000 Scheemda   Scheemda
Café / Cafetaria de Gieterij  Heiligerlee
CBK ‘Eendracht’ u.a.  Groningen
Classy Hair By Ella   Westerlee
Cordial Kleefstoffen  Westerlee
Datamobiel    Hoogeveen
De Wieke Huisartsenpraktijk  Stadskanaal 
De Winschoter
Groothandel in glas  Winschoten
Nomden Zonwering en
Rolluiken    Oostwold
Notariskantoor Groen  Scheemda
Promototaal Winschoten  Winschoten 
Quartel Dakwerken   Westerlee
Rabobank    Scheemda
Remmers Transport   Muntendam
Ritsema Sierbestrating Groningen

Deli XL    Groningen
fa. Bulder & co  Westerlee
Fraiquin Vlecht- en
Montagewerken   Westerlee
Geuken Rijwielen  Winschoten
Greving & Greving opticiëns  Winschoten
Hessels Zeefbanden  Heiligerlee
Hilverts Stukadoorsbedrijf  Westerlee
Installatiebureau Mein  Scheemda
Interoffice    Winschoten
Jan Geerts Hoveniers  Winschoten
Karina’s Hairstyling  Westerlee
Kassanet Nuus /
Kassa noord    Westerlee
Kluswijs Scheemda   Scheemda
Kruize Administratiekantoor  Heiligerlee
Mac Line    Westerlee
Manske Mulder   Westerlee 
Muta Sport    Leeuwarden
Sanidrome    Scheemda
Schildersbedrijf Huizinga Oostwold 
Slijterij Graaf Adolf  Heiligerlee
Tapperij Hoppe   Winschoten
Technisch Bureau Edens Midwolda
Uitvaartverzorging Eefting Winschoten
Virol b.v.    Heiligerlee
Vleeswarenfabriek   Scheemda



Koop of verkoop uw huis via ons! 
 

 Naast een scherpe courtage  
 Ontvangt u gratis (naar keuze):  
 - een advies van een styliste 
 - een schetsontwerp voor uw tuin  
 - een klusjesman voor 1 dag 
 - € 150,- voor de voetbalvereniging 
 Vraag naar de voorwaarden 

Uw Woonstee, 
onze zorg! 

 
Hittjo de Wal 

Woonstee Makelaars 
Nassaustraat 31 

Winschoten 
tel. 430380 

www.woonstee.nl 

Ook voor taxaties/hypotheken/verzekeringen 
altijd een deskundig en betrouwbaar advies 
 

Hoofdsponsor v.v.Westerlee 
 

DE WINSCHOTER  bv 
Groothandel in Glas 
(en goede service) 

 

Alles op het gebied van: 
 

* Dubbelglas  * Spiegels  * Plexiglas 
* Voorzetramen   * Figuurglas 

 

Tel: 0597 - 422120 
 

Telefax 0597 – 422824 
 

e-mail:  
winschoter@wxs.nl 
 

Papierbaan 29 
9672 BG Winschoten 
 

 
Dranken vanuit de gehele wereld!! 
 
OPENINGSTIJDEN:  
 
Maandag gesloten 
Dinsdag 9.00-12.30 13.30-18.00 uur 
Woensdag  13.30-18.00 uur 
Donderdag 9.00-12.30 13.30-18.00 uur 
Vrijdag 9.00-12.30 13.30-20.00 uur 
Zaterdag 9.00-18.00 uur   
 

Bij ons kunt u GRATIS 
Pinnen  en GRATIS Parkeren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


