Vroeg of laat krijgt iedereen boven de veertig te maken met problemen bij

het lezen. Uw armen worden te kort om dichtbij nog scherp
te kunnen zien; u heeft een ''leesbril" nodig. Een bril met de
nieuwe Varilux Comfort brilleglazen van Essilor is dan voor u de
beste en meest praktische oplossing. Bij en zeer natuurlijke
hoofdhouding heeft u weer het jeugdige en comfortabele zicht van
dichtbij tot veraf zonder hinderlijke overgangen. Stel kijkcomfort niet langer
uit en informeer bij ons over Varilux Comfort glazen van Essilor.

Wettertoer 18/19 - 8442 PC Heerenveen - 0513-627593

Kom Zilvervloot Sparen

Assurantiekantoor Siebe de Vries
Amelandlaan 183
8443 CA Heerenveen
T 0513 - 62 86 77
E info@siebedevries.nl
I www.siebedevries.nl

Zestienroeden 17 ♦ 8448 GR Heerenveen
Mobiel: 06 30 32 19 58
info@jaap-bakker.nl
Privé: 0513 68 91 55
www.jaap-bakker.nl

* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.
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DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE

Kerkdiensten
Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe
geen opgave ontvangen

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Protestantse Gemeente

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

Zondag 10 april 		
Donderdag 14 april 		
Vrijdag 15 april 		
Zaterdag 16 april 		
Zondag 17 april 		

Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
ds. Riemer Praamsma
Nij Brongergea Tsjerke - 19.30 uur
ds. Riemer Praamsma
Nij Brongergea Tsjerke - 19.30 uur
ds. Riemer Praamsma
Nij Brongergea Tsjerke - 21.30 uur
ds. Riemer Praamsma
Nij Brongergea Tsjerke - 10.00 uur
ds. Riemer Praamsma

Doopsgezinde Kerk De Knipe
DS Veenweg 61
8456 HK De Knipe
0513-688773

Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

Wij zijn een vitale gemeente met een twintigtal leden en vrien
http://www.dgdeknipe.nl/

drukkerij - copyshop

Voor al le
uw digita rk!
drukwe

Heel
Fryslân bakt

En ééntje
bakt de
lekkerste

• posters
• flyers
• brochures
• verenigingsbladen

Winnaar
Oranjekoek
verkiezing

• programmaboekjes

www.intradamusic.nl
byboonstra.nl • Pleinweg 6, H’veen • Meyerweg 77, De Knipe

-

Keukens
Sanitair
Inbouwapparatuur

Veensluis 18 - Heerenveen • Telefoon 0513-688951

-

Witgoed
Bouw-/ installatiematerialen
Vloeren

En nog veel meer…. Kom snel een kijkje nemen in onze showroom of bezoek onze webshop.

WWW.TVDMHANDELSONDERNEMING.NL
0513-629687 -- 06-25067943 -- info@tvdmhandelsonderneming.nl -- Het Meer 161 Heerenveen

kwaliteit •• duurzaam
duurzaam
kwaliteit

Schilderwerk
Wandafwerking
Houtimitatie
Marmerimitatie

Oranjewoud
•• tel:
vanderveen-schildersbedrijf@hetnet.nl
Oranjewoud0513-636172
tel: 0513-636172
0513-636172 •• E-mail:
E-mail:
vanderveen-schildersbedrijf@hetnet.nl
Oranjewoud
website:
www.itwald.nl
e-mail: info@itwald.nl

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

Lekker fietsen en dan…
Aafje’s Glêswurk

Gewoon genieten!

Tiffany, glas-in-lood en restauraties
Parkstraat 10B
9001 AT Grou
Een
Een goed
goed kop
kop koffie,
koffie,
t. 06 39296457
een
een
een klein
klein hapje,
hapje,
een uitgebreide
uitgebreide maaltijd
maaltijd
www.aafjesgleswurk.frl
of
op
of een
een drankje
drankjewww.facebook.com/aafjesgleswurk
op ons
ons verwarmde
verwarmde terras.
terras.

Epy
Epy en
en Trientsje
Trientsje Stuiver
Stuiver

Dit alles met vriendelijkheid als belangrijkste ingrediënt

Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood
raam of Tiffany lampLangeloerweg
kapot?
63,
Langeloerweg
63, Norg
Norg tel.
tel. 0592-614266
0592-614266 www.norgerberg.nl
www.norgerberg.nl
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.
Woensdag
Woensdag t/m
t/m zondag
zondag vanaf
vanaf 10
10 uur
uur en
en in
in de
de schoolvakanties
schoolvakanties dagelijks
dagelijks geopend.
geopend.

Jaarlijkse collecteweek Hartstichting
Een gezond hart is niet vanzelfsprekend. Meer dan 20 collectanten gaan volgende week langs
de deuren in De Knipe om geld op te halen. Met de giften werkt de Hartstichting aan concrete
oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. De jaarlijkse collecteweek van de
Hartstichting loopt van 10 tot en met 16 april.
Oplossingen
De Hartstichting doet er alles aan om jouw hart en dat van anderen iedere dag te laten
kloppen. We werken aan vier belangrijke doelen:


Een hartgezonde leefstijl voor iedereen



Voorkomen van hartproblemen



Snellere hulp in een noodsituatie



Betere behandelingen

Iedereen een gezond hart. Dat is de droom van de Hartstichting. Want een sterk hart is de
motor achter je dagelijkse portie energie. Al meer dan 55 jaar ondersteunen wij alle harten
van Nederland. Wij zijn een landelijke autoriteit op het gebied van innovatie en onderzoek
naar hart- en vaatziekten.
Natuurlijk hopen we dat de collectanten op uw bijdrage kunnen rekenen. Alvast bedankt!
Alternatief kleingeld
De QR-code is een goed alternatief voor mensen die geen kleingeld in huis hebben. De gever
kan heel eenvoudig eenmalig geld overmaken met de smartphone door de iDEAL QR-code op
de collectebus te scannen.

Namens de Hartstichting,
wijkhoofden in De Knipe,
Jolanda Visser & Gerda Baron

Crescendo’s Nootnieuws

22.04

Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van april 2022. Een terugkerende update
met nieuws en updates over dé muziekvereniging van De Knipe. We zijn
daarom ook erg blij dat we jullie kunnen vertellen dat we op dit moment 27
enthousiaste leden hebben! Zo is Crescendo voor iedereen een prachtige
vereniging.

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS:

NIEUWS:
Ons verblijf in Langezwaag hebben we nog
even verlengd!

- Wie ben je:
Nynke Cnossen.

We zijn intussen al weer een paar maanden in
Langezwaag aan het repeteren met Crescendo!
Maar als de omstandigheden het toelaten, komen
we per 1 mei a.s. weer terug in onze vertrouwde
ruimte in de Doopsgezinde Kerk.
Jammer genoeg was de tijd te kort om goed
voorbereid een Voorjaarsconcert te geven, ook al
omdat er regelmatig nog behoorlijk wat leden
ontbreken, vanwege o.a. een positieve test op
corona!

- Welk instrument
bespeel je:
Ik speel altsaxofoon en
ben hiermee begonnen
toen ik zeven was.
Ik wilde graag dwarsfluit
spelen maar dat kon niet
want die had Crescendo
niet in de aanbieding.

Met een flinke groep hebben we op vrijdag 11
februari wel mooie, toepasselijke muziek
gespeeld bij de crematie van ons erelid Riekend
Keuning! Een “In Memoriam” voor Riekend staat
in de Compagnon van 22/23 februari.
We komen nog wel in actie dit voorjaar!
Op verzoek van Plaatselijk Belang De Knipe is
Crescendo ook weer present bij de jaarlijkse
Dodenherdenking op woensdag 4 mei!
We gaan er van uit, dat dit jaar iedereen hierbij
weer lijfelijk aanwezig kan zijn.
In samenwerking met café De Knyp verzorgen we
op donderdagavond 9 juni een buitenoptreden
op het terras voor het café, aanvang 20.00 uur!
We rekenen daarbij uiteraard op mooi weer, en
vooral ook op veel publiek!

- Hoe lang ben je al lid:
Ik ben sinds mijn negende
lid volgens mij (1995) en
ging dan in de pauze naar huis omdat het anders te laat
werd voor mij. Mirjan bracht mij dan snel naar huis. Toen ik
18 of 19 was ben ik geloof ik gestopt omdat ik andere
prioriteiten had, vriendje, studie en dergelijke. Sinds 2019
heb ik het weer opgepakt samen met Jan Marten.
- Wat vind je leuk aan samen muziek maken:
Het leuke aan samen muziek maken is dat de verschillende
partijen elkaar aanvullen en dat je dan pas muziek maakt, je
hebt elkaar dus nodig.
- Welke muziek heeft je voorkeur:
Wat vlottere, bekende nummers, maar een nummer zoals
Leningrad kan ik ook goed waarderen. Dat vond ik vroeger
ook al een mooi stukje.
- Wat is je mooiste optreden:
Helaas heb ik door de Corona maar drie optredens mee
kunnen maken, dus dan kies ik toch liever een optreden
van lang geleden: de uitvoering waarbij verschillende leden
ook toneel speelden, als jeugd hadden we ook een speciale
rol. Ik heb alleen geen idee wanneer dat was, alleen de
‘miggeskeet’ staat mij nog goed bij.

AGENDA:
Voor verderop in het jaar staan ook al 2 data
genoteerd, namelijk:
•
•

Zaterdag 12 november het Federatieconcert
(Rinkelbom Heerenveen)
Zondag 18 december Kerst-inn
(Doopsgezinde Kerk De Knipe)

- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:
Niet echt eigenlijk. Het is te hopen dat we weer snel kunnen
spelen en ook door kunnen.
En wie mogen we de volgende keer interviewen? En
waarom?
Wietske, omdat zij als kleine meid naast mij kwam zitten en
al die tijd lid is gebleven.

www.crescendodeknipe.nl

Uitnodiging afdelingsbijeenkomst op woensdag 13 april 2022,
aanvang 20.00 uur in “Café De Knyp,” Meyerweg 117, De Knipe.
Agenda:
1. Opening door voorzitter Griet Kramer
2. Verslag vorige afdelingsbijeenkomst
3. Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Cabaret met als titel

Door
Twee Recht Twee Avrecht

5. Rondvraag
6. Sluiting.

Het bestuur

Mededelingen
Workshops
We hebben goed nieuws:
Trienie Yben en Hiltje Brouwer nemen de workshops in het nieuwe seizoen over van
Jelske, Annie en Baukje.
Cabaret op woensdag 13 april
Heb je voor 2 jaar een kaartje gekocht, maar je kunt het niet meer vinden, geen
paniek, we hebben een lijst en kunnen daarop zien, of je betaald hebt.
Heb je geen kaartje gekocht en heb je belangstelling, kom dan gerust, we hebben
nog wel kaartjes te koop.
Bij binnenkomst worden munten verkocht, voor consumptie in de pauze of naar
afloop.
Dan loop je langs de bar en krijg je koffie/thee mee naar je zitplaats en dat zit bij de
prijs van het kaartje in.
Jubileum 100 jaar Vrouwen van Nu De Knipe
Op vrijdag 13 mei 2022 in café De Knyp, aanvang 15.00 uur.
Opgave lijst op de afdelingsbijeenkomst.
Let op: iedereen moet zich opgeven ( i.v.m. de catering)
Opgave:
Op afdelingsbijeenkomst of bij Hiltje Brouwer.
Kosten:
Geen.
Programma:
15.00 uur inloop
15.30 uur koffie/thee met wat lekkers
16.00 uur drankje met ???
Daarna volgt de huldiging van de leden, die 40 jaar of langer lid
zijn van Vrouwen van Nu.
18.00 uur Buffet
20.00 uur Peter en Anja, The Dutch Vocals
Met een afwisselend repertoire, zoals meezingers enz.
Ieder lid ontvangt nog een speciale uitnodiging.
Floriade Ontmoetingsdag
Wanneer: Vrijdag 20 mei 2022
Vanuit Friesland rijdt er een bus, maar er volgt verdere informatie op de
nieuwsbrief.
Als er leden zijn, die belangstelling hiervoor hebben, meld je dan bij het bestuur, dan
kunnen we misschien wel iets met elkaar regelen.

nieuwbouw l renovatie l aanbouw l onderhoud

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

DE KINDERCOMPAGNON

Worstjes in een jasje
Een eenvoudig gerecht, de kinderen kunnen helpen rollen.
Ideaal als tussendoortje, of als hartig hapje op een kinderfeestje.
INGREDIENTEN
 1 blik croissant deeg voor mini croissantjes van Danorole
 1 blik cocktailworstjes
 1 scharrelei, je kan ook melk gebruiken
BEREIDEN

1. Verwarm de oven voor volgens de beschrijving op het blikje. Maak het blikje open (op
het etiket staat hoe).
2. Rol het deeg open en snijd het deeg los op de lijn met gaatjes die je ziet. Rol het
cocktailworstje in het deeglapje en leg op een bakblik met bakpapier. Je kunt het
deeglapje eerst nog een beetje platter rollen.
3. Klop het ei los en smeer de broodjes aan de bovenkant ermee in (worden ze mooi
glimmend bruin).
4. Bak de croissantjes ongeveer 8 tot 10 minuten in de oven.
5. Laat even een beetje afkoelen, en klaar is kees.
De broodjes kunnen warm en koud gegeten worden.
Dus als ze niet allemaal in 1 dag op zijn, geeft niks. Even weer opwarmen in de oven (als je
ze toch liever warm eet) kan natuurlijk ook

