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Mobiel: 06 30 32 19 58 info@jaap-bakker.nl
Privé: 0513 68 91 55 www.jaap-bakker.nl

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

Zestienroeden 17 ♦  8448 GR Heerenveen

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. 

Sparen voor
uw kind of
kleinkind?

Kom Zilvervloot Sparen
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Mooie bonus als het kind 18 wordt*

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

Nederland heeft Koningsdag na 2 jaar weer 
groots gevierd. Sommige grote steden waren 
totaal verstopt. Er werd zelfs gevraagd om niet 
meer naar het centrum te komen, zoveel men-
sen waren er reeds aanwezig. Iedereen is heel 
blij dat “we weer kunnen”. 

De vraag is of we niet wat voorzichtiger moe-
ten zijn. De deskundigen vertellen ons allemaal 
dat Corona terugkomt. Ik weet het, het is pes-
simistisch gedacht, maar ik vrees dat straks als 
de koude winter weer begint en we weer lo-
pen te snotteren en te niezen, dat ze best wel 
eens gelijk kunnen krijgen, helaas. De meesten 
van ons zijn gevaccineerd en geboosterd en 
de nieuwe varianten zijn niet zo besmettelijk 
maar....we zien wat er nu in Shanghai gebeurt. 
Ondanks dat de Chinezen een erg strenge lock-
down hebben ingesteld worden toch vrij veel 
mensen besmet. Helaas kan dit ons ook gebeu-
ren en voordat je het weet zitten we straks met 
de kerst weer in lockdown. Laten we hopen dat 
het niet zover komt. Het blijft voorzichtig ma-
noeuvreren.

Maar laten we niet zo negatief denken, we kun-
nen weer en daar zijn we allemaal erg blij mee.
Het zag er in Maastricht erg gezellig uit dus met

een beetje geluk kunnen we dit jaar weer van 
de zon genieten op de terrassen en van gezel-
lige marktdagen.

Heeft u dat trouwens ook, dat je zelfs na bijna 
10 jaar nog steeds moeite hebt met de bena-
ming Koningsdag?  Ik heb natuurlijk Wilhelmina 
(1890-1948!) niet meegemaakt maar van 1948 
t/m 2013 heeft Nederland een koningin gehad. 
Om dan van Koninginnedag naar Koningsdag te 
gaan is wel een grote stap en dan ook nog de 
datum veranderen pfff. Had niet gehoeven het 
scheelt maar 3 dagen. Nog steeds lopen er op 
30 april in het oranje verklede toeristen door 
Amsterdam, die komen gezellig Koninginne-
dag vieren. Tegen de tijd dat Willem Alexander 
aftreedt, dit gebeurt meestal na ongeveer 30 
jaar, wordt het weer wennen aan Koninginne-
dag. Tenminste als de republikeinen niet hun 
zin krijgen. Met een beetje geluk volgt Catha-
rina Amalia haar grootmoeder op en wordt het 
ook weer 30 april. 
Want zeg nou zelf, feesten midden in de winter 
op 7 december is toch niks aan. En de decem-
ber maand is al zo vol. Dat wordt nog meer af-
vallen in januari.
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Redactie

Voorzitter  : Afke Wijngaarden  Tramweg   42 tel: 688152
Secretaresse  : Roelien Hofsteenge  Meyerweg 114 tel: 688211
Penningmeester : Dirkje Bouma   Skipper    38 tel: 06 13592927   
Advertenties  : Jan de Jong   Veensluis   18 tel: 688951
Algemeen  : Jappie Landman  Het Meer 118 tel: 688503
Algemeen  : Pietie Tichelaar  Spinner     25 tel: 688981
Coördinatie  : Aafje Monderman  Ds. Veenweg    55 tel: 06 39296457
Redactie lokaal  : maandag en dinsdag  Ds. Veenweg 10a tel: 688129
Rekeningnummer : NL77 RABO 0306 855 550

kopij    : digitaal aanleveren in Word (.doc/.docx) od Open Office (.odt)
     - eventuele foto’s ook los aanleveren als .jpg
     - affiches en posters zowel in Word als .pdf
 inleveren : ’s maandags voor 9.00 uur
 via email : decompagnon@gmail.com
 kopij Knyptange : knyptange@gmail.com
      - de ingeleverde tekst mag anoniem zijn
      - wel de adresgegevens vermelden in de email

pagina opmaak
Paginaformaat  : A4
Paginamarges (rondom) : 1,5 cm
Lettertype/lettergrootte : Calibri / 12pt

oplage   : ± 650

Coördinatie
Abonnees en bezorging : Aafje Monderman  Ds. Veenweg 55 tel: 06 39296457   
Bezorging buitengebied : Anneke van der Meer   Skipper  13 tel: 688638
Drukken  : Jan de Jong   Veensluis 18 tel: 688951

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

verschijningsdata seizoen 2021-2022 inleveren kopij pasen 2022
vrijdag 15 april

Advertentietarieven 2021-2022

Losse advertenties particulieren:
Kleine advertentie, maximaal 90x60 mm: € 2,00
Aanlevering: digitaal met duidelijke vermelding van de adresgegevens.
Betaling: contante betaling voorafgaand aan de plaatsing, in de brievenbus op Veensluis 18 o.v.v. datum plaatsing.

Posters, flyers en affiches:
Posters, flyers en affiches worden per activiteit, eenmaal gratis geplaatst. Dit geldt alleen voor een activiteit 
die betrekking heeft op De Knipe. Voor een vervolgplaatsing geldt het advertentietarief.

Losse advertenties commercieel (*): 
Hele pagina € 35,00
Halve pagina  € 19,00 
Kwart pagina  € 12,50
Achtste pagina €   8,50
Aanlevering: digitaal met duidelijke vermelding van de adresgegevens.
Betaling:  adverteerders ontvangen een factuur
* voor vaste adverteerders is er een speciaal tarief. Info bij Jan de Jong, tel: 688951

Website: dorpskrantdeknipe.nl

01-09
15-09
29-09
13-10
27-10

10-11
24-11
08-12
22-12

12-01
26-01
09-02
23-02

09-03
23-03
06-04
20-04

04-05
18-05
01-06
15-06
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inhoud

Pak die productiviteit.
•	 Echte multi-tasking. Scan, print, kopieer, 

fax (optioneel) en routeer bestanden, alles 
tegelijk. Bekijk scans en faxbeelden eerst op 
het scherm en vermijd fouten.

•	 Bespaar tijd en stappen. De Xerox® 
C60/C70 kleurenprinter biedt superieure 
scans en stelt u in staat de bestanden 
te verzenden waarheen u maar wilt. 
E-maillijsten, opslaan op de machine, 
verzenden naar een PC, server, USB of 
fax. Creëer in één eenvoudige stap een 
doorzoekbare PDF.

Breid uw mogelijkheden uit en 
verander de manier waarop uw 
organisatie werkzaamheden 
uitvoert met behulp van de kracht 
van Xerox® Workflowoplossingen.
•	 Xerox® ConnectKey® for SharePoint® of 

Xerox® ConnectKey® for DocuShare®. 
Scan bestanden rechtstreeks naar 
Microsoft® SharePoint of Xerox® 
DocuShare® en andere Windows® 
mappen. U kunt bovendien niet alleen 
bestanden opslaan en PDF's maken, maar 
documenten ook automatisch converteren 
naar intelligente, gestructureerde data 
met behulp van eenvoudige tools voor het 
benoemen en doorsturen van bestanden. 

•	 Maak het persoonlijk met XMPie®. Met 
variabele data printing software van 
industrieleider XMPie kunt u uitbreiden naar 
hoogwaardige variabele toepassingen, met 
gemak maar zonder veel kosten

•	 Xerox® Scan to PC Desktop® Sla een brug 
tussen Microsoft® Office® documenten, 
PDF's en papier. Met Scan to PC Desktop 
kunt u scan-menu's op uw Xerox® C60/
C70 kleurenprinter rechtstreeks vanaf uw 
desktop aanpassen. Voor meer informatie 
ga naar www.xerox.com/scantopcdesktop.

•	 Xerox® Mobile Print Solution. Xerox  
heeft alle opties voor beveiligd, accuraat 
printen vanaf elk mobiel apparaat van 
Apple® iOS®, Android™ en BlackBerry®.  
Voor meer informatie ga naar  
www.xerox.com/mobileprint.

Veilig en betrouwbaar.
•	 Certificering van het volledige systeem 

conform Common Criteria (ISO 15408) 
op EAL3 (ondergaat evaluatie). Dit 
zorgt ervoor dat de Xerox® C60/C70 
kleurenprinter voldoet aan de strengste 
beveiligingseisen.

•	 Beveiligd afdrukken. Houd documenten 
privé door printopdrachten in de wachtrij 
te laten staan totdat de gebruiker het 
wachtwoord invoert. 

•	 Met wachtwoord beveiligde PDF's. Deze 
functie vereist een wachtwoord om een 
gevoelige scan te openen en bekijken.

•	 Standaard 256-bit en FIPS 140-2 
versleuteling. De ultieme beveiliging voor 
uw gegevens – Image Overwrite. Wist 
afbeeldingen op de machine automatisch.

Controleer kosten en houd ze 
eenvoudig bij.
•	 Xerox® Standard Accounting. Dit is 

standaardsoftware die lokaal op de 
machine aanwezig is. Het biedt u superieure 
accountingfuncties waarmee u het gebruik 
van machines kunt bijhouden, analyseren 
en beperken. Het laat u weten waar uw 
kosten vandaan komen zodat u ze onder 
controle kunt brengen.

•	 Xerox Secure Access Unified ID 
System®. Integreert met uw bestaande 
pasjessysteem voor uw werknemers, zodat 
gebruikers toegang tot systeemfuncties 
kunnen krijgen via hun magnetische of 
contactloze ID-pas (optioneel).  
Voor meer informatiega naar  
www.xerox.com/secureaccess.

Verander – en werk simpeler, slimmer.
Eenvoud leidt tot productiviteit. De Xerox® C60/C70 kleurenprinter vereenvoudigt 
het proces van opslaan, bewerken en bewaren van documenten – alle tools die u 
nodig hebt om kwaliteitswerk efficiënter uit te voeren.
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lezersbijdrage 

Vanaf 23 mei 2022 halen we weer de jaarlijkse lezersbij-
drage op voor De Compagnon. Het bedrag voor het seizoen 
2021/2022 is 12 euro voor de papieren versie en 8 euro voor 
de digitale krant. Deze bedragen zijn vastgesteld voor hopelijk 
een ‘coronavrij’ jaar.  
Betaling kan ook dit jaar contant of via de QR code. Mocht u 
contant willen betalen dan vragen wij u dit zoveel mogelijk 
met gepast geld te doen. 

De redactie 

* * * * * * * 

Gezocht: collectanten in de week van 27 juni t/m 2 juli. 
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het 
zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte onder jonge 
mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en er is nog 
geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS 
Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek 
naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met 2 juli 
langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er 
zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je 
mobiele telefoon door een betaalverzoek met vrienden en fa-
milie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee? 

Word collectant 
Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS 
Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk 
naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we 
ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven 
van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie 
hierover op onze website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U be-
paalt zelf hoe en hoe lang u collecteert. Voor iedereen is er 
een passende manier van collecteren. Dat kan met een col-
lectebus langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de 
bank met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek 
geld ophalen bij vrienden en familie. 

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of 
wilt u meer informatie? 
Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in 
actie komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale collec-
tebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u 
het hele jaar door collecteren!
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Belangrijke informatie

•   Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:     112

•   Politie Heerenveen:       0900 8844 
•   Wijkagent De Knipe: Peter van Harten     0900 8844
     
•   Ziekenhuis Tjongerschans: Thialfweg 44      685685

•   Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevalllen)   0900 1127112
     op werkdagen en weekenden van 17.00 - 8.00 uur 
     en op erkende feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur
     Thialfweg 44 (ingang Spoedplein via Van Maasdijkstraat)

•   Groene Kruis uitleenpunt, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen 06-89990730 
     (bij Trinitaskerk). Kersten hulpmiddelen      088 0009488 
      of: uitleen@kerstenhulpmiddelen.nl

•   Consultatie bureau, Trambaan 1, 8441 BH  Heerenveen   0900 2541254

•   Thuiszorg De Friese Wouden, dag en nacht    088 5125550
      De Knipe, Bontebok, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur  088 5125300

•   Buurtzorg Heerenveen Noord: 24 uur bereikbaar    06 53640748
     e-mail: buurtzorgnederland.com

•  Terminale thuiszorg Heerenveen e.o. dag en nacht
     - via Zorgcentrum ‘Marijkehiem’      616565
     - bij geen gehoor        06 51257915

•   De Laatste Eer, Bode: Uitvaartverzorging van der Zwaag   622339

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558

•   Kinder- en jongerentelefoon (gratis): 14.00 - 20.00 uur    0800 0432

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312

•   Contactpersonen AED: Bram Molenaar namens de EHBO  688146
     AED’s bij De Barte (kantoor Wijkbeheer), kleedgebouw Read Swart,
     Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke

•   Meitinkers: Ingrid Ahlers        617761
     e-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl

•   Doarpshelp De Knipe.  e-mail: doarpshelp@gmail.com   06-57044659    
 
•   De Barte, Multifunctionele Accommodatie, informatie en verhuur 
     www.debarte.nl  e-mail: info@debarte.nl 

•   Wijkbeheer: 
     Wijkteamleider Noord - Oost: Hendrik Kromkamp   06-46337907
     e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl 
 
•   Donderdag activiteitengroep ouderen, De Barte    06 37288371

•   Plaatselijk Belang, John Groen, e-mail: pbdeknipe@hotmail.com  06 15658758

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl

•   Bezoekersgroep Knipe Aktief  T. Siebenga / H. Sikma   688244 / 688504
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doopsgezinde Gemeente bovenknijpe

8 mei - 10.00 uur

22 mei - 10.00 uur

5 juni - 10.00 uur Pinksteren

26-04-14 18:27Homepage

Pagina 1 van 2http://www.dgdeknipe.nl/

 
   DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE
 
 

                           

   
 

             

          

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 vrienden. Omdat we al meer dan

kerkdiensten

protestantse Gemeente

Zondag 8 mei  -   Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
         ds. Nel van den Briel
Zondag 15 mei  - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
         ds. Riemer Praamsma
Zondag 22 mei  - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
         ds. Riemer Praamsma
Donderdag 26 mei  - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
         ds. Riemer Praamsma

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rooster drukken, tellen en bezorgen 16 & 17 mei                                                       Nr. 42-17
Drukken groep 1: maandag  16-05     Robert Bouwmeester
   groep 2: dinsdag 17-05  Jan Bekhof
   groep 3: dinsdag 17-05  Jan Oosterdijk
Tellen     : dinsdag 17-05  Trieny Yben (0623993958)
Bezorging Compagnons Heerenveen:  Gerard Yben (0622209517)

09-01-17 08:33Klok En Agenda Stock Illustratie - Afbeelding: 45670120

Pagina 1 van 2https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-klok-en-agenda-image45670120

Nederlands E-mail ons of  Gebruikersna… Wachtwoord Aanmelden

Stockvideo Stock Audio Gratis afbeeldingen van Ontwerpers het gebied van Medewerkers

Hulpmiddelen Foto atlas Blogs!

Stockafbeeldingen Prijzen en download pakketten

Abstract Feestdagen Industrie ITenC Kunst/architectuur Mensen Natuur Redactief Reizen Dieren Illustraties Technologie Website design grafisch

Voorwerpen Zaken
 Alle inhoud ZoekenZoeken

In portfolio  Bewaar instellingen  Inhoudsfilter uit aan  Royalty-vrije  Redactioneel  Exclusief  Alleen met mensen

 Geavanceerd onderzoek

Zaken Voorwerpen

DE FOTOGRAFIECATEGORIEËN: TREFWOORDEN

week voorwerpen urgentie kantoorbehoeften samengesteld
document ontwerper datum maandelijks beheer nauwkeurig
macro tijdschema maand uur punctueel organisator jaar
agenda stationair planning pagina aftelprocedure zaken
dringend handen herinnering symbool aantallen
conceptueel tijd stiptheid nauwkeurigheid deadline concept
vergadering aantal tijdopnemer notitieboekje plan idee
benoeming klok organize toekomst niemand work
programma meting

ONLANGS BEKEKEN BEELDEN

MR: NO PR: NO 0 138 0

Wijzerplaat en agendapagina.

Deel

 Extrasmall 480x320px 16.9cm x 11.3cm @72dpi compute

 Klein 800x533px 28.2cm x 18.8cm @72dpi compute

 Middelmaat 2121x1414px 18cm x 12cm @300dpi compute

 Groot 2738x1825px 23.2cm x 15.5cm @300dpi compute

 Extralarge 3464x2309px 29.3cm x 19.5cm @300dpi compute

 Maximale 5184x3456px 43.9cm x 29.3cm @300dpi 5.7MB

 Tiff 7331x4888px 62.1cm x 41.4cm @300dpi 102.5MB

 Nieuwe klant? Registreer nu en maak gebruik van
onze aanbiedingen (aanbieding verloopt over 23 hrs, 57

min 13 sec)

Stock Illustratie: Klok en agenda
ID 45670120 © Les Cunliffe | Dreamstime.com

LikeLike

 

DownloadDownloadZet in lichtboxWij keuren alle belangrijke creditcards van
Nederland.

MEER GELIJKSOORTIGE VOORRAADBEELDEN VAN `KLOK EN AGENDA` More images

Klok en agenda Oude agenda met klok en bloemen Wijzerplaat en agenda met pen Stethoscoop op Agenda en uitstekend…

Hulp nodig?
Neem contact met ons op

Dreamstime
Stockfoto's

Internationaal
PortuguêsEnglish

Gemeenschap
Fotografen App

Hulpmiddelen
Bedrijfsaccounts

52,914,566 royalty-vrije beelden
 
538,496 foto's deze week

 
16,523,455 gebruikers

Houd contactgeef sleutelwoord of dossieridentiteitskaart inZoeken >9999 Vind ik leukVind ik leuk

Registreer Gratis

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

dorpsagenda

Wanneer  Tijd  Wat     Waar

Wo   4 mei  19.30 uur Dodenherdenking   Plattelandsvrouwenparkje
Vr   6 mei  20.00 uur V.V.V. avond    café De Knyp
Za   7 mei  19.30 uur Vrijwilligersavond Survival  Noppes
Wo 11 mei  20.00 uur Ledenvergadering De Laatste Eer café De Knyp
       12 t/m 15 mei    Survivalrun
Do   9 juni  20.00 uur Optreden Crescendo   plein café De Knyp
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Veensluis 18 - Heerenveen  •  Telefoon 0513-688951

• posters

• flyers

• brochures

• verenigingsbladen

• programmaboekjes

 Voor al 
    uw digitale 
          drukwerk!

www.intradamusic.nl

drukkerij  -  copyshop

 

 
 
 

- Keukens     -      Witgoed 
- Sanitair      -      Bouw-/ installatiematerialen 
- Inbouwapparatuur    -      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 

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar
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Survivalrun de knipe 2022 nodigt jou uit!

dorp, groot in kan zijn. Trots, dat we eindelijk na 
twee jaar stilstaan, weer los mogen. Van 12 t/m 
15 mei staat het dorp weer op zijn kop en jij kan 
daar onderdeel van zijn! 
De inschrijvingen zijn inmiddels gesloten, dus de 
laatste puntjes worden op de i gezet. Mocht jij 
nog willen helpen tijdens het weekend, dan kan 
dat! We zijn voornamelijk nog op zoek naar hin-
dernisjury voor de zondag. Stuur een mailtje of 
geef je op via de volgende link: 
https://forms.gle/fEYiu9w14SAFa7E16
Mocht jij je al hebben opgegeven als vrijwilliger 
dan willen wij jou bij deze van harte uitnodigen op 
onze vrijwilligersbijeenkomst komende zaterdag, 
7 mei om 19.30 in Noppes! 

Oant snel! 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Survival De Knipe Yn Tou

 

Ook dit jaar toveren wij De Knipe weer 
om in een survivalrunparadijs. Een run 
vóór en door het dorp! Waar een klein

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

première ’ien minske makket it ferskil’

In 2019 kreeg dichter Eppie Dam een geschenk uit 
Engeland: een boek met textielcollages van Sue 
Symons. Haar beelden in Let My People Go. Stories 
from the Old Testament maakten indruk op hem, 
waarna hij er woorden aan wijdde. Het resulteer-
de in de cantate Ien minske makket it ferskil, met 
muziek van componist Jan de Jong (De Knipe). Die 
koos voor een kleine bezetting met fluit en piano, 
en schreef partijen voor gemengd koor en kinder-
koor. Na jaren corona-wachttijd gaat het stuk nu in 
première, uitgevoerd door het Kwartettekoar. Het 
betekent de vuurdoop voor Feike van Tuinen als 
nieuwe dirigent.

De cantate kruipt in onze tijd. De aarde is in last, 
en van de weeromstuit haar bewoners. Het water 
stijgt, dwazen voeren het bewind, de wereld valt uit 
elkaar en het vuur van de haat spat uit ieders ogen.

Hoe zal een mens van goede wil zich hier als een-
ling staande houden? Mensen van goede wil zijn 
er altijd geweest, en van hun strijd en zorg getuigt 
deze cantate. Van Noach die niet ten onder ging. 
Van Lot die wist wat vlammen voor de stad bete-
kenden. Van kindje Mozes, in zijn drijvend arkje al 
geroepen tot de grote oversteek. Van David die de 
lompe reus weerstond. God straft niet in dit ver-
haal. Het zijn de mensen die zichzelf straffen. Zoals 
het ook mensen zijn die elkaar kunnen sparen en 
de aarde redden. 

de première van de cantate vindt plaats op zondag 
8 mei in de Martinikerk te Franeker.  
Aanvang: 16.00 uur



Weekblad voor de knipede CoMpaGnon

8

nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl
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Wat is het fijn dat we na twee jaar Corona op de 
donderdagochtend weer ‘gewoon’ ouderwets 
kunnen koffiedrinken in De Barte. In die twee jaar 
zijn we wel een paar keer een korte periode weer 
gestart, maar moesten we helaas ook steeds weer 
stoppen in verband met aangescherpte corona 
regels. We merken dat het vertrouwen in het feit 
dat we nu ‘gewoon’ weer los zijn steeds meer be-
gint te groeien. Het is in ieder geval een periode 
geweest die ons heeft geleerd hoe bijzonder ‘ge-
woon’ eigenlijk is.
Naast een aantal ‘gewone’ ochtenden waarin we 
onder het genot van een kopje koffie of thee met 
wat lekkers gezellig konden bijpraten, waren er 
ook een paar extra bijzondere ochtenden. 
Op 7 april kwam Huite Zonderland, de vader van 
Epke, naar De Barte om te vertellen over de bele-
venissen van het gezin Zonderland in de aanloop 
naar de mooie sportcarrière van Epke. Ook toonde 
hij een aantal fragmenten van de hoogtepunten 
uit Epke zijn carrière. Zelfs nu zaten we weer op 
het puntje van onze stoel, zou het allemaal goed 
gaan?
Epke is de jongste van vier en alle vier kinderen 
turnden. Daarnaast speelden ze ook alle vier een 
instrument in het muziekkorps in Lemmer. Een 
druk gezin dus. Huite vertelde dat ze in de begin-
jaren de bijnaam ‘The Gipsy’s’ hadden. Omdat er 
nog weinig budget was, sliepen ze bij internatio-
nale wedstrijden met het hele gezin in de tent in 
de tuin van bevriende turncollega’s in het buiten-
land. Om toch wat meer financiële armslag te krij-
gen, staken ze hun licht onder andere op bij Rintje 
Ritsma, waardoor het lukte om een aantal spon-
soren binnen te halen.

DE KNIPE ACTIEF IN APRIL Epke was de durfal van het viertal 
en dat zorgde ervoor dat hij vaak 
als eerste de moeilijkste oefeningen 
deed. Naast het vele trainen, gemid-
deld zo’n 30 uur per week, is het dat 
stukje lef dat hem zo ver heeft ge-
bracht volgens vader Huite.
Het was een mooi inkijkje in het leven van de fa-
milie Zonderland. Het succes is Epke zeker niet 
komen aanwaaien, het was hard werken, zowel 
voor Epke als voor zijn ouders, maar wel met een 
prachtig resultaat!

Op de laatste donderdag van april gingen we na de 
koffie weer met elkaar aan tafel voor de maande-
lijkse lunch. Dat het vorige keer goed bevallen was 
bleek wel uit de mooie grote groep: we zaten met 
30 man aan tafel, hoe gezellig is dat! Dit keer had-
den we een lekkere Deense Luxe van onze bakker 
en een heerlijk slaatje van Roelie als extraatje, dat 
ging er in als zoete koek. 

Aanstaande donderdag is het 5 mei: bevrijdings-
dag. Uiteraard vieren we dit met De Knipe Actief: 
Anton en Geertje komen die ochtend langs voor 
een muzikaal optreden. U bent van harte welkom, 
opgeven is niet nodig, vanaf half 10 staat de koffie 
klaar!
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Uw mogelijkheden weten? 
Vraag vrijblijvend meer 

informatie aan

Ds Veenweg 219
8415 AJ Bontebok

T. 0513 - 54 13 25
M. 06 - 22 63 88 20

E. h.b.vandermeer@chello.nl

• Mini, mobiel-, rupskraan en shovel
• Kuilen met ladewagen en hakselaar

• Maïs zaaien tot en met oogsten
• Grootpakpersen pakkenmaat 80 x 90 en 120 x 90 cm 

• Sloopwerkzaamheden 
• Grondverzet

• Bomen en stobben rooien
• Levering van zwarte grond en zand

• Draineren
• Buitenbakken

• Bestrating
• In- en verkoop van maïs en kuil

 Dezelfde maatschappij
 Dezelfde dekking
 Dezelfde voorwaarden
 Alleen de premie is anders!

Dat kan zeker!

Jaarlijks tot  
wel € 500,-

besparen op je 
verzekeringen? Ga direct naar

www.rapverzekerd.nl  
of bel 0513 - 61 04 01.

 
  Voor een heldere blik! 

 

 

 

 Persoonlijke coaching 

 Relatie-coaching 

 

 Workshops & cursussen 

 Voetreflexmassage 

 

 

Esther Peeks 
 Coaching, training en advies 
 

 

   Spinner 6 | 8456HZ  De Knipe | t:06-147 86 986 | e: info@estherpeeks.nl 

www.estherpeeks.nl 
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Vaak schuift men het regelen van een testament 
en levenstestament voor zich uit. “Dan ben ik er 
toch niet meer” of “Zover is het nog lang niet” zijn 
veel gehoorde reacties. Het is ook niet direct een 
leuk onderwerp om over te praten. Door de we-
reld waarin we nu leven merk ik dat veel mensen 
nu toch graag een testament en levenstestament 
willen regelen.

Testament
In een testament regelt u uw nalatenschap. U legt 
vast aan wie welk gedeelte van uw vermogen toe-
komt na uw overlijden. U benoemt in een testa-
ment dus uw erfgenamen. Ook kunt u bepalen wie 
verantwoordelijk is voor de afwikkeling van uw 
nalatenschap. Voor ouders met kinderen wordt in 
een testament een langstlevende-regeling opge-

nomen. Ook wordt een bepaling opgenomen dat 
een ex-partner geen aanspraak kan maken op de 
erfenis.

levenstestament
In een levenstestament bepaalt u wie uw vermo-
gen mag beheren en uw zaken mag regelen tij-
dens leven als u hier zelf niet meer toe in staat 
bent. Bijvoorbeeld door een ziekte, dementie of 
een ongeluk, dit wordt ook wel wilsonbekwaam-
heid genoemd. U geeft die persoon een volmacht. 
Vaak is de gevolmachtigde de partner, maar als 
die er niet (meer) is, kunt u ook uw kinderen of 
een andere persoon benoemen.

vervolg op pagina 12

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Alles goed geregeld met een (levens)testament       

Jaarvergadering laatste eer met lezing erfrecht en testamenten op 11 mei  

	   	     	  

Jaarvergadering	  Laatste	  Eer	  met	  lezing	  erfrecht	  en	  testamenten	  op	  11	  mei	  

	  

Op	  woensdagavond	  11	  mei	  houdt	  De	  Laatste	  Eer	  haar	  jaarvergadering	  in	  café	  
De	  Knyp	  om	  20.00	  uur.	  De	  verkorte	  agenda	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit	  (de	  volledige	  
agenda	  staat	  in	  De	  Compagnon	  van	  20	  april):	  

1 Opening,	  mededelingen	  en	  notulen	  vorige	  vergadering	  
2 Diverse	  jaarverslagen	  
3 Bestuursverkiezing	  
4 Rondvraag	  
5 Pauze	  

	  
Na	  de	  pauze	  hebben	  we	  Notariskantoor	  Savenije	  uitgenodigd,	  die	  een	  lezing	  zal	  houden	  over	  erfrecht	  en	  het	  
belang	  van	  testamenten	  en	  levenstestamenten.	  
Een	  goed	  en	  actueel	  testament	  kan	  familieleed	  en	  erfbelasting	  besparen.	  En	  in	  het	  geval	  dat	  u	  zelf	  geen	  
beslissingen	  meer	  kunt	  nemen	  door	  ziekte	  of	  wilsonbekwaamheid	  is	  een	  levenstestament	  belangrijk.	  	  En	  hoe	  zit	  
het	  eigenlijk	  met	  een	  eigen	  bijdrage	  bij	  opname	  in	  een	  verzorgingstehuis?	  Al	  met	  al	  onderwerpen	  die	  voor	  al	  onze	  
leden	  interessant	  zijn.	  	  	  
Naast	  algemene	  informatie	  zal	  Notariskantoor	  Savenije	  zeer	  zeker	  ook	  met	  praktische	  tips	  komen	  om	  deze	  zaken	  
goed	  te	  regelen.	  Natuurlijk	  is	  er	  ook	  ruimte	  om	  vragen	  te	  stellen.	  

Bent	  u	  geen	  lid	  van	  De	  Laatste	  Eer	  maar	  heeft	  u	  wel	  belangstelling	  voor	  de	  lezing	  ?	  Dat	  is	  geen	  probleem.	  In	  dat	  
geval	  bent	  u	  na	  de	  pauze	  omstreeks	  20.45	  uur	  van	  harte	  welkom.	  

Het	  bestuur	  

Website:	  www.dle-‐deknipe.nl	  	   	   	   	   	   Email:	  	  info@dle-‐deknipe.nl	  	  

	  

Op woensdagavond 11 mei houdt De Laatste Eer haar jaarvergadering in 
café De Knyp om 20.00 uur. De verkorte agenda ziet er als volgt uit (de vol-
ledige agenda staat in De Compagnon van 20 april):
 1  Opening, mededelingen en notulen vorige vergadering
 2  Diverse jaarverslagen
 3  Bestuursverkiezing
 4  Rondvraag
 5  Pauze

Na de pauze hebben we Notariskantoor Savenije uitgenodigd, die een lezing zal houden over erfrecht en 
het belang van testamenten en levenstestamenten.
Een goed en actueel testament kan familieleed en erfbelasting besparen. En in het geval dat u zelf geen 
beslissingen meer kunt nemen door ziekte of wilsonbekwaamheid is een levenstestament belangrijk.  En 
hoe zit het eigenlijk met een eigen bijdrage bij opname in een verzorgingstehuis? Al met al onderwerpen 
die voor al onze leden interessant zijn.  
Naast algemene informatie zal Notariskantoor Savenije zeer zeker ook met praktische tips komen om deze 
zaken goed te regelen. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Bent u geen lid van De Laatste Eer maar heeft u wel belangstelling voor de lezing ? Dat is geen probleem. 
In dat geval bent u na de pauze omstreeks 20.45 uur van harte welkom.

Het bestuur

Website: www.dle-deknipe.nl      Email:  info@dle-deknipe.nl 
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aanzienlijk verschil
Er is dus een aanzienlijk verschil tussen een tes-
tament en levenstestament. Het levenstestament 
is bedoeld voor tijdens uw leven. Een testament 
komt pas aan de orde komt na overlijden en blijft 
tijdens uw leven verborgen. Ook al zijn uw wensen 
uit uw testament duidelijk, uw naasten kunnen en 
mogen daar tijdens uw leven nog niets mee doen. 
Ook niet als u wilsonbekwaam bent. In dat geval is 
een levenstestament van belang.

Belastingbesparing
Met een goed testament, levenstestament en 
eventueel schenkingen aan (klein)kinderen kunt 
u veel erfbelasting besparen, of besparen op de 
eigen bijdrage voor een zorginstelling.

voorkomen geruzie
Ook kan met een goed testament worden voorko-
men dat er geruzie ontstaat bij de afwikkeling van 
de nalatenschap.

Dagelijks stellen wij testamenten en levenstesta-
menten op en voeren wij gesprekken met men-
sen die een testament of levenstestament willen 
opstellen. Ook beantwoorden wij dagelijks vragen 
die men heeft over erfrecht, nalatenschappen of 
belastingbesparing. 
Wilt u meer weten hoe u erfbelasting kunt bespa-
ren of wilt u er zeker van zijn dat uw testament 
nog ‘up-to-date’ is, dan nodig ik u van harte uit 
(vrijblijvend) contact met ons op te nemen of 
langs te komen op ons kosteloos inloopspreekuur. 
Ook kunnen wij vrijblijvend uw huidige testament 
checken!

Mr. Bert Tjaarda
notaris

Notariskantoor Savenije
K.R. Poststraat 1, 8441 EL Heerenveen
Tel.: 0513-645101
E-mail: info@notarissavenije.nl
Internet: www.notarissavenije.nl
Kosteloos inloopspreekuur:
iedere donderdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Moederochtend

Moeder worden of net nieuwe moeder zijn is niet 
iets waar je voor opgeleid wordt. Het is een na-
tuurlijk iets, dat hoort vanzelf te gaan, denkt men. 
Maar sommige ervaringen waar je dan mee te 
maken krijgt kunnen je onzeker maken en/of hele-
maal uitputten. Lang niet altijd is er dan iemand in 
de buurt waarmee je daar dan even mee over wilt 
of kunt praten.
Twee ervaren, opgeleide en meelevende moeders 
hebben nu het initiatief genomen om elke tweede 
en vierde dinsdagochtend van de maand de ge-
legenheid tot uitwisseling te geven. Dan kunnen 
de ‘moeders’ in een fijne en veilige omgeving met 
andere (aanstaande) moeders ervaringen uitwis-
selen en hun vragen neerleggen. De twee initia-
tiefneemsters, Ineke Bijloo (moeder, vroedvrouw 
en coach) en Chantal Weijman (moeder, spelthe-
rapeut en leefstijlcoach) zijn daarvoor uiteraard

ook aanwezig en schenken daarnaast een lekker 
kopje koffie of iets anders met wat lekkers. Voor 
kindjes is er speelgoed aanwezig, die zijn ook wel-
kom. 

De eerstkomende data zijn: 26 april , 10 mei en 24 
mei. De tijden zijn van 10.00 – 11.45 uur.

Iedereen mag zo langskomen maar je kunt je ook 
opgeven of eerst inlichtingen inwinnen via 0516-
451010 of info@tjongeroog. Adres: de IJsvogel, 
Tjongervallei 10, 8413 CS Oudehorne. Kosten € 5,- 
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Help, regels
door Hans H.

Je kunt geen stap doen of er zit tegenwoordig 
wel een regel aan. Bij ons wordt er opnieuw be-
straat. Dus is de weg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Maar het bord eenrichtingsverkeer blijft 
staan, dus is officieel geldig en kun je de weg wel 
in, maar niet meer uit.
Je vraagt de stratenmakers of zij het bord niet 
even willen afdekken.  Maar dan krijg je het ant-
woord dat zij niet daarover gaan. Dat moet een 
ander regelen.
Dat eenrichtingsverkeer is toch al een raar iets. 
Regelmatig rijden er mensen tegen de richting 
in. Als je ze daarop aanspreekt krijg je veel ant-
woorden, vaak in de trant van ik heb haast, ik wil 
gewoon hierlangs en als klap op de vuurpijl het 
antwoord dat anderen zich ook niet aan de regels 
houden. Maar waar zijn regels dan voor?
Waarom willen de mensen zich minder aan de 
regels houden? Kennelijk niet duidelijk waarom 
zo een regel is ingesteld, maar ook omdat er toch 
niet op gecontroleerd wordt.
De overheid is momenteel wel erg bezig met re-
gelgeven. Alsof het leven van de ambtenaar ervan 
afhangt. Maar de ambtenaar, de overheid blijft 
buiten schot als het om het effect van de regels 
gaat. Het risico ligt bij de burger. 
Ik hoorde tot mijn verbazing dat de boeren bij de 
provincie moeten melden dat ze gaan ploegen, 
ander gewas gaan verbouwen, nieuwe regels 
naast de al bestaande mineralenboekhouding en 

het ( afgeschafte ) melkquotum. Regels die de pro-
ductiviteit en dus het inkomen van de boerderij 
kunnen beïnvloeden. Maar het risico is voor de 
ondernemer.
Een andere regel waar ik nooit van gehoord had is 
dat onderhoudsbedrijven voor motoren in machi-
nes en boten een goede boekhouding moeten bij-
houden van wat zij inkopen en als afgewerkt weer 
inleveren. Bijvoorbeeld het aantal liters olie dat 
erin gaat moet ongeveer gelijk zijn aan het aantal 
liters dat als afgewerkt wordt geretourneerd. Aan-
tal accu’s dat ze inkopen mag niet kleiner zijn dan 
het aantal accu’s dat ze bij  de recycling inleveren.
En dan nu de laatste crisis van de stikstof. Ieder-
een heeft ermee te maken. Er worden “schuldi-
gen” aangewezen. De boer, de industrie, het af-
val van mensen en huisdieren zijn allemaal grote 
producenten en moeten dus minderen, geregeld 
worden. De natura 2000 gebieden moeten ont-
zien worden, minder stikstof krijgen. Natura 2000 
gebieden zijn van de overheid, hebben eigenlijk 
weinig natuurlijks, want als je de natuur zijn gang 
liet staan stond er in de meeste gebieden een paar 
meter water. Nu zijn ze bevolkt met edelherten en 
wilde paarden en Schotse runderen. Overbevolkt, 
produceren dus veel stikstof, maar in dit geval 
mag het want het is natuur. En regelen, uitdun-
nen mag niet want het is van de overheid en de 
milieubeweging en… 
De gewone mens is er ondertussen de dupe van. 
Moet inleveren, wachten op uitvoering van het 
werk, langzamer rijden, van het gas af en bezuini-
gen. Zo geregeld, maar uitvoerbaar?

Woningnood in natuur
door Hans H.

Bij de wandelingen zie je van alles. In de boswal 
tussen de ijsbaan en het kanaal zijn veel nieuwe 
vogelhuisjes geplaatst. Felgekleurde daken. Of ze 
bewoond zijn, weet ik niet. Maar dat er behoefte 
aan vogelwoningen is lijkt wel duidelijk.
Bij een van de Geo-Cache huisjes trof ik het vol-
gende beeld aan.

Spechten vinden de 
nieuwe huisjes ken-
nelijk te klein. Maar 
vinden een huisje mis-
schien wel mooier dan 
een uitgeholde boom. 
Ik ben benieuwd wat 
er in het huisje ge-
beurt. Maar ja, de 
code om het te ope-
nen is bij Geo-Cache.
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• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

Veensluis 15 - De Knipe - Tel. 0513-688817 Fax 0513 688581

G.de Groot
 Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw

» Onderhoud

» Reparaties

» Alle merken

0513 - 688143

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag

» Autoshop

» APK

» Roetmeting

_______________________________________________________________________________________ 
 

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod! 
 

 
Pastoriesingel 42a, Tjalleberd 

 
Kopen of verkopen? Zolder of garage opruimen? Woning ontruimen? Laat het ons weten! 

 
info@goedguod.nl, Sjoerd de jong (06-22800226) of Johan Post (06-10720701) 

 
We zijn open op donderdag van 19.00 tot 21.00uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00uur. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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Wij en wapens
door Hans H.

Dankzij een niet volgens de internationale regels 
handelende man met dictatoriale uitingen wor-
den we weer met de neus op de wapenindustrie 
gedrukt. Het ene wapensysteem is nog meer ge-
avanceerd dan het andere. Technisch gezien heel 
mooi, heel vernuftig. Met mogelijk ook wat nut-
tige gevolgen voor andere technische ontwikke-
lingen, vredelievende toepassingen.
Maar het wordt wel erg duur om een oorlog te 
voeren. Wapengekletter is nog te doen, maar de 
kosten van een wapen als bijvoorbeeld een Joint 
Strike Fighter zijn zo hoog dat je er maar een paar 
van kunt aanschaffen. Eerst had Nederland in het 
verleden meer dan honderd starfighters, daarna 
maar een zestig tal F-16 straaljagers en nu kunnen 
we ons maar bijna veertig JSF toestellen permitte-
ren. Wel is de aanvalskracht van deze vliegtuigen 

toegenomen. Maar als het zo doorgaat met de 
prijsontwikkeling in de wapenindustrie, en ik mag
daarop hopen, kunnen we ons straks maar een 
exemplaar van het superwapen permitteren. Dat 
ene wapen is dan extreem krachtig, maar wat als 
de tegenstander met zijn andere enige krachtige 
wapen het onze uitschakelt? Je moet er niet aan 
denken, je durft gewoon geen oorlog meer aan. 
Gewoon te duur.
Helaas lijkt de industrie zich dat nu ook te realise-
ren. Er komen steeds meer effectievere en goed-
kopere machines bij. Robots die automatisch de 
wapens van de tegenstander aanpakken en ver-
nietigen. Robots die maar een fractie kosten van 
wat op het prijskaartje van een tank of een kanon 
of een straaljager staat. Voordeel is dat robots 
ook zonder mensen erbij strijden. Nadeel is dat 
degene die de meeste robots, de beste robots kan 
kopen de winnaar is. Oftewel het grote geld wint 
uiteindelijk. Rare wereld leven we in.

Uitnodiging aan de dorpsbewoners 
van de knipe               
 
Na 33 jaar kosterschap van de Nij Brongergea 
Tsjerke en het Kerkelijk Centrum, draag ik de sleu-
tel over aan de nieuwe koster Harmen Schreur.
Op zondag 22 mei neem ik afscheid in de Nij Bron-
gergea Tsjerke, Meyerweg 70. Aanvang 9.30 uur. 
In het Kerkelijk Centrum om 10.45 uur.
 
Ik wil iedereen hartelijk bedanken, die van mijn 
diensten gebruik hebben gemaakt.
Ik wens iedereen een prettige en zonnige zomer toe.
 
Hartelijk groet,
Lutske Cnossen - van Houten

Gezocht            
 
Klaverjasclub ‘Ons Genoegen’ zoekt mensen die 
willen meespelen. Kunt u niet klaverjassen? Geen 
probleem, u kunt les krijgen van geoefende spe-
lers. 
U kunt zich opgeven via telefoonnummer 0513 
688646 of 06 30167793.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag  11.00 uur tot 17.30 uur 

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne  ■  0513 - 54 21 78  ■  info@aardemathuiszorg  ■  aardemathuiszorg.nl

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

Geef uw grasmat in het voorjaar weer ‘n gezonde start met: 

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosteloos inloopspreekuur 
iedere donderdag van 10.00-12.00u 

 
Notariskantoor Savenije 

K.R. Poststraat 1 in Heerenveen 
tel. 0513-645101 

info@notarissavenije.nl 
www.notarissavenije.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBEDA FLOWERFARM ‘t MEER 75
tel. 0513 640674

    VOLBEDA FLOWERFARM EN VOLBEDA STATION - HEERENVEEN
    • Mooie boeketten in vele soorten en kleuren
    • Allerlei accessoires en plantenschalen voor binnen en buiten

    Openingstijden Flowerfarm: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uur 
      zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
      zondag: 10.00 - 17.00 uur
    Openingstijden stationsbloemenwinkel: maandag t/m zondag: 8.30 - 18.00 uur

    Eigen bezorgdienst in Heerenveen

Let op de weekaanbieding!

VOLBEDA  FLOWERFARM  ’t MEER 75
tel. 0513 - 640674

VOLBEDA FLOWERFARM EN VOLBEDA STATION - HEERENVEEN
• Mooie boeketten in vele soorten en kleuren
• Allerlei accessoires en plantenschalen voor binnen en buiten

Openingstijden Flowerfarm: maandag t/m vrijdag:   8.30 - 18.00 uur
           donderdagavond:           tot 21.00 uur
           zaterdag:      8.30 - 17.00 uur
           zondag:     10.00 - 17.00 uur
Openingstijden stationsbloemenwinkel: maandag t/m zondag 8.00 - 20.00 uur

Eigen bezorgdienst in Heereenveen e.o.

Let op de weekaanbieding!

5-5-14 7:33Bounty boeket - Volbeda Flower Farm

Pagina 1 van 1http://www.volbedaflowerfarm.nl/shop/product/2502/bounty-boeket

CATEGORIEËN

Bloemstukken

Boeketten

Cadeausets

Planten

Rouwbloemen

Tulpen

Tulpencadeausets

EIGEN PAGINA'S

Info Remco Volbeda Flowerfarm

Info Remco Volbeda Stationswinkel

EuroFlorist/versturen van bloemen

Foto toont kleine variant

Klik op de foto voor een detailweergave

Bounty boeket kopen

Stap 1 van 2 - kies grootte

€ 20,00  Klein

€ 27,50  Middel

€ 37,50  Groot

Een mild en zacht boeket in crème en
champagnetinten, bestaande uit rozen,
gerbera’s en neutrale bessen, omlijst door
uitwaaierende middelgrote bladeren.

GA TERUG  NU KOPEN

Exclusief € 7,95 servicekosten

© 2014 EUROFLORIST SITEMAP PRIVACY VOORWAARDEN COOKIES BEHEER

STARTPAGINA OVER ONS BLOEMEN BESTELLEN HELP CONTACT

MANDJE | 0  ITEM(S): €  0,00

 

ADVERTEREN?
vraag naar de

mogelijkheden
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Verslag	  jaarvergadering	  22	  maart	  2019,	  aanwezig	  leden:	  102	  	  
	  
Punt	   Omschrijving	  
1	   Opening	  

Voorzitter	  Theo	  Woudstra	  heet	  alle	  leden	  van	  harte	  welkom.	  Ook	  dit	  jaar	  is	  de	  opkomst	  weer	  
prima	  met	  102	  leden.	  2018	  kan	  in	  de	  boeken	  als	  “supermerke”,	  met	  vooral	  een	  grote	  optocht	  
met	  veel	  bezoekers.	  Het	  was	  jammer	  dat	  de	  playbackshow	  niet	  doorging	  bij	  gebrek	  aan	  
deelnemers,	  maar	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  twee	  voorgaande	  jaren,	  ging	  dit	  jaar	  de	  autocross	  
wél	  door.	  	  

2	   Notulen	  jaarvergadering	  13	  april	  2018	  
De	  notulen	  zijn	  gepubliceerd	  in	  de	  Çompagnon.	  Er	  zijn	  geen	  op-‐of	  aanmerkingen	  en	  de	  
notulen	  zijn	  hierbij	  goedgekeurd.	  

3	   Jaaroverzicht	  V.V.V.	  2018	  in	  beeld	  en	  geluid	  
Jolanda	  Visser	  heeft	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  prachtig	  jaaroverzicht	  gemaakt	  van	  de	  	  
“VVV-‐activiteiten	  in	  vogelvlucht”,	  dank	  en	  applaus	  voor	  Jolanda.	  

4	   Financieel	  verslag	  2018	  
Na	  een	  korte	  pauze	  gaan	  we	  verder	  met	  het	  financieel	  verslag,	  waarbij	  penningmeester	  André	  
Bruining	  tekst	  en	  uitleg	  geeft	  over	  het	  financiële	  jaaroverzicht,	  dat	  op	  het	  scherm	  wordt	  
geprojecteerd.	  De	  Tractorpulling	  is	  bezocht	  door	  350	  bezoekers	  en	  een	  leuke	  winst	  dankzij	  de	  
goede	  inzet	  van	  het	  trekkertrekbestuur.	  Als	  extra	  activiteit	  hebben	  ze	  een	  Online	  Veiling	  
gehouden.	  Vrijdagavond	  begon	  de	  merke	  met	  DJ	  Paul	  Elstak	  met	  1200	  betalende	  bezoekers	  
waarvan	  435	  online	  tickets,	  en	  een	  verkoop	  van	  12.000	  munten.	  Vele	  bezoekers	  kwamen	  van	  
ver.	  Met	  2300	  bezoekers	  bij	  de	  optocht,	  is	  ook	  hier	  sprake	  van	  een	  stijgende	  lijn.	  
Zaterdagavond	  kwamen	  1877	  betalende	  bezoekers,	  waarvan	  534	  online,	  naar	  BZB,	  die	  hun	  
25-‐jarig	  jubileum	  vierde.	  Er	  werden	  16.400	  munten	  verkocht.	  Bij	  de	  autocross	  stonden	  650	  
bezoekers	  langs	  de	  baan	  en	  ook	  hier	  een	  positief	  resultaat.	  Extra	  uitgaven	  waren	  er	  door	  het	  
Koningsfeest,	  onderzoek	  studenten	  Stenden,	  extra	  prijzengeld	  voor	  de	  bouwploegen	  en	  een	  
renteloze	  lening	  voor	  nieuwe	  bouwploeg	  Rûnom	  de	  Hofbrêge.	  
Bovenop	  het	  extra	  prijzengeld	  voor	  de	  bouwploegen,	  krijgen	  ze	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  “mooi	  
weer”	  premie	  van	  €	  150,-‐-‐.	  We	  hebben	  nog	  nooit	  zo’n	  goede	  merke	  gehad	  en	  het	  
totaalresultaat	  is	  dan	  ook	  positief.	  

6	   Verslag	  Kascommissie	  Joke	  Popma	  en	  Henk	  de	  Jong	  
Henk	  en	  Joke	  hebben	  de	  boeken	  gecontroleerd	  en	  geven	  hun	  complimenten	  voor	  dit	  mooie	  
positieve	  totaalresultaat.	  Het	  zag	  er	  keurig	  uit.	  Vanaf	  volgend	  jaar	  zal	  de	  kascontrole	  door	  
administratief	  bureau	  Andries	  Visser	  gedaan	  worden.	  Hij	  brengt	  hiervan	  verslag	  uit	  en	  dit	  
wordt	  tijdens	  de	  jaarvergadering	  op	  het	  scherm	  gepresenteerd.	  

7	   Bestuursverkiezing	  –	  aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar:	  Taco	  Swan	  
Benoemen	  nieuw	  bestuurslid:	  Jesse	  Talman	  
Na	  26	  jaar	  in	  het	  bestuur	  te	  hebben	  gezeten	  stopt	  Taco	  er	  mee.	  Altijd	  jammer.	  
Taco	  was	  nog	  maar	  net	  met	  zijn	  huis	  aan	  het	  bouwen	  toen	  toenmalig	  voorzitter	  Bertus	  
Pietersma	  al	  bij	  hem	  op	  de	  bouwplaats	  stond	  om	  hem	  te	  strikken	  voor	  het	  VVV	  bestuur.	  
Zijn	  grootste	  taak	  is	  de	  bar	  geworden	  en	  verder	  natuurlijk	  de	  zakenreisjes	  en	  neven-‐
activiteiten.	  Door	  de	  jaren	  heen	  zijn	  er	  veel	  blije	  en	  verdrietige	  gebeurtenissen	  geweest,	  maar	  
Taco	  hield	  altijd	  de	  rug	  recht.	  Als	  dank	  krijgt	  hij	  een	  horloge	  met	  inscriptie	  en	  wordt	  hij	  
uitgeroepen	  als	  erelid.	  Ria	  krijgt	  een	  mooi	  bos	  bloemen.	  In	  zijn	  dankwoord	  geeft	  Taco	  aan	  nog	  
wel	  klaar	  te	  willen	  staan	  voor	  de	  VVV	  en	  heel	  trots	  is	  op	  dit	  bestuur,	  maar	  ook	  op	  de	  leden	  die	  
het	  feest	  mogelijk	  maken.	  
Na	  een	  jaar	  mee	  gelopen	  te	  hebben	  is	  stagiaire	  Jesse	  Talman	  gevraagd	  als	  nieuw	  bestuurslid.	  
Jesse	  wil	  dit	  graag	  doen.	  

8	   Klankbordgroep/uitslag	  NHL	  Stenden	  
De	  benoemde	  uitgangspunten	  vooraf	  waren:	  
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-‐5000	  Betalende	  bezoekers	  
-‐1500	  Prijzengeld	  per	  bouwploeg	  
-‐15	  Deelnemende	  bouwploegen	  
De	  uitdaging	  was	  voorgelegd	  aan	  75	  studenten,	  waarvan	  12	  studenten	  de	  gehele	  dag	  
aanwezig	  waren	  en	  ’s	  avonds	  een	  stukje	  in	  de	  tent	  hebben	  mee	  beleefd.	  
Hun	  bevindingen	  hebben	  ze	  gepresenteerd	  aan	  de	  werkgroep:	  

-‐ ’s	  Middags	  was	  er	  minder	  publiek,	  er	  was	  te	  weinig	  interactie	  met	  het	  publiek,	  te	  
weinig	  vermaak	  tussen	  de	  optocht	  en	  te	  weinig	  plekken	  om	  iets	  te	  eten	  en	  te	  drinken.	  
Wat	  te	  doen	  om	  meer	  publiek	  naar	  de	  optocht	  te	  trekken:	  

-‐ Meer	  entertainment,	  live-‐muziek,	  meer	  eten	  en	  drinken	  langs	  de	  route,	  het	  stemmen	  
leuker	  maken	  en	  de	  wagens	  tentoonstellen.	  

-‐ Op	  een	  video	  laten	  zien	  hoe	  een	  wagen	  gemaakt	  wordt	  en	  een	  podium	  voor	  het	  
publiek.	  

-‐ Het	  advies	  voor	  reclame	  is	  om	  het	  professioneler	  te	  maken,	  er	  meer	  jeugd	  bij	  te	  	  
betrekken	  en	  2	  á	  3	  maanden	  van	  tevoren	  al	  te	  beginnen	  met	  social	  media.	  

Voor	  extra	  activiteit	  heeft	  de	  VVV	  €	  10.000,-‐-‐	  beschikbaar	  gesteld.	  De	  optochtcommissie	  zal	  
hier	  3	  jaar	  achter	  elkaar	  mee	  bezig	  zijn,	  waarbij	  de	  studenten	  betrokken	  zullen	  blijven.	  Dit	  zijn	  
1e	  jaar	  studenten,	  zodat	  ze	  ook	  3	  jaar	  gebruik	  kunnen	  blijven	  maken	  van	  de	  dezelfde	  
studenten.Begin	  april	  komen	  ze	  weer	  bij	  elkaar	  en	  eind	  mei	  komen	  ze	  met	  iets	  concreets.	  

9	   Koningsfeest	  en	  tractorpulling	  
27	  april	  wordt	  Koningsdag	  gevierd.	  Van	  16.00	  uur	  tot	  17.00	  uur	  is	  er	  voor	  de	  leden	  Happy	  
Hour	  en	  DJ	  Jelmer	  treedt	  voor	  ons	  op.	  
De	  tractorpulling	  wordt	  dit	  jaar	  op	  zaterdag	  18	  mei	  gehouden.	  
Op	  28	  juni	  is	  er	  stratenvolleybal	  op	  het	  Kinea	  terrein.	  

10	   Programma	  Knypstermerke	  2019	  
Theo	  maakt	  het	  programma	  voor	  de	  merke	  bekend,	  met	  op	  vrijdag	  een	  spectaculaire	  opening,	  
50+	  avond	  met	  verhalenverteller	  Ultsje	  Douwe	  Kootstra	  en	  in	  de	  tent	  de	  Snonnebollekes	  en	  
Paul	  Elstack	  +	  DJ	  Sipke.	  Zaterdag	  de	  optocht	  en	  in	  de	  tent	  Daredevils	  +	  DJ	  Lars.	  Zondag	  
autocross	  en	  ’s	  avonds	  is	  nog	  niet	  bekend.	  De	  Playbackshow	  werkt	  niet	  meer	  in	  De	  Knipe	  en	  
wordt	  ook	  niet	  meer	  samen	  met	  de	  Kindermiddag	  georganiseerd.	  
Maandagavond	  zijn	  er	  de	  Games	  en	  Van	  Geeft’em	  +	  Wolter	  Kroes	  op	  dinsdagavond.	  
Al	  vrij	  vroeg,	  in	  april,	  wordt	  begonnen	  met	  Early	  Bird	  tickets.	  De	  eerste	  250	  krijgen	  korting.	  
Er	  waren	  40	  inzendingen	  voor	  de	  Facebook	  prijsvraag,	  waarvan	  17	  goede	  antwoorden.	  
Anneke	  Sietsma	  heeft	  de	  “meet	  en	  greet”	  met	  Wolter	  Kroes	  op	  dinsdagavond	  gewonnen.	  

11	   Rondvraag	  
Siepkje	  vd	  Woude	  zou	  graag	  weer	  combikaarten	  voor	  de	  optocht	  willen	  hebben,	  omdat	  er	  
vraag	  naar	  was.	  Dit	  is	  een	  paar	  jaar	  geleden	  afgeschaft,	  maar	  zal	  meegenomen	  worden	  in	  de	  
volgende	  bestuursvergadering.	  

12	   Presentatie	  +	  juryverslag	  allegorische	  optocht	  2018	  
Na	  een	  korte	  pauze	  genieten	  we	  van	  een	  prachtig	  verslag	  in	  beeld	  en	  geluid	  van	  de	  optocht	  
2018,	  ingesproken	  door	  Theo.	  
Theo	  bedankt	  Jolanda	  voor	  het	  maken	  van	  de	  presentatie	  en	  Jorn	  Cnossen	  voor	  de	  techniek.	  
Theo	  wenst	  de	  bouwers	  succes	  met	  bouwen	  en	  doet	  een	  verzoek	  zodra	  de	  titel	  bekend	  is,	  
deze	  door	  te	  geven	  aan	  de	  VVV.	  
Hiermee	  is	  een	  einde	  gekomen	  aan	  deze	  jaarvergadering	  en	  dankt	  de	  voorzitter	  iedereen	  voor	  
hun	  komst.	  
	  
Namens	  Het	  Bestuur,	  Batty	  Kramer	  
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Afschrijving	  ledengeld	  V.V.V.	  De	  Knipe	  
	  
Het	  ledengeld	  van	  €	  5,-‐-‐	  per	  persoon	  wordt	  afgeschreven	  rond	  eind	  mei.	  Indien	  er	  nog	  
wijzigingen	  zijn	  m.b.t.	  uw	  gegevens,	  bijvoorbeeld	  u	  heeft	  een	  ander	  banknummer	  gekregen	  
of	  u	  bent	  verhuisd,	  wilt	  u	  dit	  dan	  z.s.m.	  mailen	  naar:	  jolanda.visser1@chello.nl.	  Dan	  kunnen	  
wij	  dit	  nog	  verwerken	  voor	  de	  afschrijving	  plaatsvindt.	  Wij	  willen	  graag	  dat	  onze	  leden	  zoveel	  
mogelijk	  automatisch	  gaan	  betalen.	  Dit	  scheelt	  tijd	  voor	  de	  22	  vrijwilligers	  die	  elk	  jaar	  op	  pad	  
gaan	  om	  de	  ledenkaarten	  rond	  te	  brengen.	  Mocht	  u	  nog	  niet	  automatisch	  betalen,	  maar	  wilt	  
u	  dit	  wel	  graag,	  stuur	  dan	  ook	  even	  een	  mail	  naar	  bovenstaand	  mailadres.	  	  
	  
De	  ledenkaarten	  ontvangt	  u	  in	  september	  in	  de	  bus.	  	  
We	  zetten	  graag	  nog	  even	  de	  voordelen	  van	  de	  ledenkaart	  voor	  u	  op	  een	  rijtje:	  	  
	  

-‐ gratis	  toegang	  middag-‐	  en	  avondoptocht	  tijdens	  de	  Knypster	  Merke	  
-‐ korting	  op	  de	  entree	  van	  de	  autocross	  
-‐ korting	  op	  de	  entree	  van	  de	  50+	  avond	  
-‐ gratis	  toegang	  dinsdagavond	  Knypster	  Merke	  

	  
Bestuur	  V.V.V.	  De	  Knipe	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

	  
	  
	  
	  
	  
De	  Krinkjespuiers	  willen	  graag	  weer	  los	  op	  het	  toneel…..	  
	  

MAAR…..	  zijn	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  leden!	  	  
	  
De	  afgelopen	  3	  jaar	  hebben	  we	  als	  toneelvereniging	  de	  
Krinkjespuiers	  helaas	  niets	  kunnen	  doen	  vanwege	  het	  alom	  bekende	  
Corona-‐probleem.	  
	  
Afgelopen	  week	  zijn	  we	  als	  bestuur	  en	  leden	  bij	  elkaar	  gaan	  zitten	  en	  
hebben	  we	  besloten	  dat	  we	  in	  november	  2022	  weer	  willen	  optreden	  
op	  het	  toneel	  van	  café	  De	  Knyp.	  	  
	  
Maar	  het	  aantal	  leden	  is	  echter	  de	  laatste	  jaren	  flink	  teruggelopen	  en	  
daarom	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  nieuwe	  leden!	  Jong,	  oud,	  man	  of	  vrouw,	  
iedereen	  is	  van	  harte	  welkom!	  	  
	  
Als	  je	  interesse	  hebt	  kun	  je	  een	  mailtje	  sturen	  naar	  René	  Visser,	  	  
r.visser01@chello.nl	  of	  bellen	  op	  nummer	  06	  -‐	  30	  38	  21	  51	  voor	  
meer	  informatie.	  	  
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Een avondvullend programma met o.a.

- Film jaaroverzicht 2020 en 2021
- Financiële overzichten

- Afscheid bestuursleden Batty Kramer en 
Jelle de Vries. 

Kandidaat bestuurslid: Esther Oostenveld
- Verrassing voor de bouwploegen

JAARVERGADERING

NA DE PAUZE

MUZIEKBINGO MET ALLE 
ARTIESTEN VAN 40 JAAR 

KNYPSTERMERKE! 

HIERBIJ NODIGEN WIJ AL ONZE V.V.V. LEDEN, 
VRIJWILLIGERS, BOUWPLOEGEN EN DORPSBEWONERS UIT 

IN CAFÉ DE KNYP VOOR DE V.V.V. AVOND

VRIJDAGAVOND 6 MEI  

BEKENDMAKING PROGRAMMA KNYPSTER MERKE 2022!

20.00 uur

WIN 
VRIJKAARTEN!

KM 2022



Veensluis 18 - Heerenveen  •  Telefoon 0513-688951

• posters

• flyers

• brochures

• verenigingsbladen

• programmaboekjes

 Voor al 
    uw digitale 
          drukwerk!

www.intradamusic.nl

drukkerij  -  copyshop





Ook voor uw parfumerie artikelen

• behandeling met nattechniekmotor
• ook voor behandeling bij u aan huis

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

Pedicuresalon Akke Fekken
• gediplomeerd pedicure
• aantekening diabetische voet
• cosmetische voetverzorging
• beenharsen

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

• Groente en fruit •
• Brood en Banket van Bakkerij Boonstra •

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

   Tel : 0513 - 653036 Lûksterheawei 1    
   fax : 0513 - 645790 8405 BX    
   Auto: 06- 51706400

Nu ook in Heerenveen! (0513) 241 000

Taxi Koopmans uit Jubbega is gespecialiseerd in het vervoer van deur tot deur waaronder
het zittend ziekenvervoer naar alle ziekenhuizen en zorginstellingen 

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit !

Taxi Koopmans (0513) 241 000 / (0516) 46 15 58

Ook voor uw parfumerie artikelen

• behandeling met nattechniekmotor
• ook voor behandeling bij u aan huis

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

Pedicuresalon Akke Fekken
• gediplomeerd pedicure
• aantekening diabetische voet
• cosmetische voetverzorging
• beenharsen

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

• Groente en fruit •
• Brood en Banket van Bakkerij Boonstra •

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

   Tel : 0513 - 653036 Lûksterheawei 1    
   fax : 0513 - 645790 8405 BX    
   Auto: 06- 51706400

kinderwoud.nl

Ook in De Knipe en omstreken!
 
•  Dagopvang, peuteropvang 

en buitenschoolse opvang 
De Barte
Ds. Veenweg 10, De Knipe

•  Gastouderopvang
Diverse locaties

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!



 
 
 
 
 
	
	
Voorzitter:	 Johan	de	Ruiter
Secretariaat: Lenneke	van	der	Heide
Penningmeester: Adrie	de	Jong
PR	&	Communicatie: Mareen	Hennen
Ledenadministratie: info@svpauwenburg.nl 	
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Bouwen	voor	de	run	

	
Afgelopen	weekend	werd	weer	door	man	&	vrouw	met	macht	&	kracht	gewerkt	aan	de	
opbouw	van	het	parcours	voor	onze	run.	Ditmaal	togen	we	richting	bos.	Daar	werden	we	
luid	begroet	door	diverse	vogeltjes.	Onder	toeziend	oog	van	een	paar	jonge	hertjes	en	met	
goedkeuring	van	moeder	hert	verrezen	de	eerste	(combi)hindernissen.		
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Steenbergen	

	
Vorig	weekend	was	de	run	in	Steenbergen.	Een	paar	Pauwen	lieten	zich	niet	afschrikken	van	
de	afstand	en	togen	naar	de	zuiden	des	land.	Behalve	de	recreatieve	afstanden	kon	op	
wedstrijdniveau	gestreden	worden	op	de	afstand	MSR,	KSR	en	JSR.		
De	organisatie	verliep	niet	vlekkeloos	tijdens	deze	run,	dit	had	ook	z’n	invloed	op	de	
uitslagen.	Toch	waren	er	nog	een	drietal	top	10	noteringen	te	melden.		
	
JSC-A		
Tom	Woollard		 3e	plaats	
	
KSR	
Aletta	Roode	 	 4e	plaats	
Mareen	Hennen	 2e	plaats	50+	
	



		

SV	Pauwenburg	 week	18	 Pagina	3	van	4	

	
	

Survival	examens	Jeugd	2022	

	
Op	donderdag	16	juni	vanaf	circa	18:00u	houden	we	onze	jaarlijkse	survivalrun	examens	voor	
de	jeugdleden.	Je	kunt	dan	het	Bronzen,	Zilveren	of	Gouden	Survivalrun	diploma	Jeugd	halen.	
Wat	je	hiervoor	allemaal	moet	kunnen,	staat	op	de	volgende	pagina.	Het	Houten	Survivalrun	
diploma	voor	alle	Mini’s	wordt	ook	op	die	dag	afgenomen.		
	
Uiterlijk	1	juni	aanstaande	willen	wij	van	je	weten	of	je	aan	het	examen	mee	wilt	doen.	
Opgave	kan	door	middel	van	het	invullen	van	onderstaand	formulier.	Lever	het	formulier	in	bij	
je	jeugdtrainer.	
	

Naam:	 	 	 …………………………………………………………………………	
	
Geboortedatum:	 …………………………………………………………………………	
	
Telefoonnummer:	 …………………………………………………………………………	
	
E-mail	adres:	 	 ………………………………………………………………………	
	
Ik	doe	examen	voor:		 BRONS*			/			ZILVER*			/			GOUD*		(Doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is)	
	
Je	mag	dit	ook	mailen	naar:		 biancaluttik@upcmail.nl	
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BRONS	 ZILVER	 GOUD	

Klimtechniek:	
-	Apenhang	10	meter	
	
Kracht	en	uithouding:	
-	10x	over	hekje	50	cm	
-	over	verticaal	net	(hoogte	
2,5	meter)	
-	5x	opdrukken	(rug	recht)	
-	Swingover	(2,5	m	–	tot	
middel	op	boventouw)	
-	5x	knie	optrekken	(hangend	
aan	de	handen	tot	boven-
been	horizontaal)	
-	Postmanwalk	8	meter	
-	Rekstok	45	seconden	los	
hangen	
-	Indianenbrug	20	meter	
-	400	meter	<	1:50	minuten	
	
Knopen	:	
Mastworp	en	borging	

Klimtechniek:	
-	Apenhang	20	meter	
	
Kracht	en	uithouding:	
-	10	x	over	hekje	+	5x	1,5	
meter	ver	springen	
-	van	apenhang	naar	catcrawl	
+	5	meter	catcrawl	
-	10	opdrukken	(rug	recht)	
-	3x	Swingover	(2,5	meter)	
-	15x	knie	optrekken	
(hangend	aan	de	handen	tot	
bovenbeen	horizontaal)	
-	Tarzanswing	(5	verticale	
touwen	met	slag)	
-	Rekstok	1:30	minuut	los	
hangen	
-	Over	net,	onder	net/balk	
door	en	eroverheen	
-	1000	meter	Jongens		<	4:50		
meisjes	<	5:10	minuten	
	
Knopen:	
Mastworp,	Prusik	en	borging	
	

Klimtechniek:	
-	Apenhang	40	meter	
	
Kracht	en	uithouding:	
-	10	x	over	hekje	+	5	x	1,5	
meter	ver	springen	
-	kruiwagenrace	15	meter	
-	20	x	opdrukken	
-	5x	Swingover	(2,5	meter)	
met	grond	aantik	(hand)	
-	30x	knieoptrekken	(tot	
bovenbeen	horizontaal)	
-	10	triangels	(voeten	los	van	
het	klimtouw)	
-	rekstok	2	minuten	los	
hangen	
-	3x	borstwaartsom	rekstok	
(minimaal	1x	vanuit	hang)	
-	Onderlangs	horizontaal	net	
8	meter	
-	5x	dikke	balkswingover	
(hoogte	2	a	2,5	meter)	
-	Enteren	aan	handen	10	
meter	
-	1600	meter:	jongens	<	6:40	
meisjes	<	7:00	minuten	
	
Knopen:	
Mastworp,	Prusik,	
Steigersjorring	en	borging	
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   Telefax  : (0513) 657075

Brant Visser & Zn. - Heerenveen
Transport, op- en overslag

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

   e-mail    : brant.visser@etl.nl • Shell tankstation (o.n.n.)

   8448 GW Heerenveen • op- en overslag
   Telefoon: (0513) 657070

• truck-cleaning Heerenveen

  Tel: 0513 627089  - Fax: 0513 621921
  Email: info@sallyheerenveen.nl

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21     Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

De Stapeling 4
8447 GN  Heerenveen
Tel: 0513 627089
Email: info@sallyheerenveen.nl

v.o.f. Sally
Uw groente en fruitspecialist
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8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

Brant Visser & Zn. - Heerenveen
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• (inter-)nationaal transport   Venus 12

   e-mail    : brant.visser@etl.nl • Shell tankstation (o.n.n.)
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Veensluis 21

Mobiel: 06 - 509 111 89
www.voegbedrijfheerenveen.nl

zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag  11.00 uur tot 17.30 uur 

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne  ■  0513 - 54 21 78  ■  info@aardemathuiszorg  ■  aardemathuiszorg.nl

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

Geef uw grasmat in het voorjaar weer ‘n gezonde start met: 

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

Full-Service dienstverlener
in transport & logistiek.

Een logische keuze.



Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

Veensluis 18 - Heerenveen - Tel. 0513-688951
www.intradamusic.nl/ info@intradamusic.nl

S. de Jager

colour. Ook kunt u bij ons terecht voor het maken van kopieën
in zwart/wit of full colour.

Voor digitaal drukwerk van vereniging,
bedrijf of particulier gaat u naar

Wij drukken voor U:
Posters, flyers, kerstkaarten en vakantiefoto's op A3, A4 en A5

formaat, van enkelzijdig tot dubbelzijdig. In zwart/wit of full

Afwerking:
boekjes op diverse manieren nieten en afwerken, op A4 en A5.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van inbinden volgens het

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

Voor het ontwerpen van een mooie brochure, visitekaart, folder,
poster, een nieuw logo of een complete huisstijl beschikken wij

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De Knipe - Heerenveen
Tel. 0513 - 688930. www.euro-entertainment .nl

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

Kom vrijblijvend langs of vraag een offerte aan.
Voor omvangrijke opdrachten vragen wij u om een 

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk
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colour. Ook kunt u bij ons terecht voor het maken van kopieën
in zwart/wit of full colour.

Voor digitaal drukwerk van vereniging,
bedrijf of particulier gaat u naar

Wij drukken voor U:
Posters, flyers, kerstkaarten en vakantiefoto's op A3, A4 en A5

formaat, van enkelzijdig tot dubbelzijdig. In zwart/wit of full

Afwerking:
boekjes op diverse manieren nieten en afwerken, op A4 en A5.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van inbinden volgens het

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

Voor het ontwerpen van een mooie brochure, visitekaart, folder,
poster, een nieuw logo of een complete huisstijl beschikken wij

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De Knipe - Heerenveen
Tel. 0513 - 688930. www.euro-entertainment .nl

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

Kom vrijblijvend langs of vraag een offerte aan.
Voor omvangrijke opdrachten vragen wij u om een Houtsaachmole 13a

8531 WC Lemmer

T 0514 - 533007

E info@meiwurkje.nl

I www.meiwurkje.nl Van Maasdijkstraat 54

8441 CN  Heerenveen

Contactgegevens
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JISTERNIJS 

Internet: www.read-swart.nl | Twitter: http://twitter.com/#!/readswart / | 
Secretariaat en Ledenadministratie: secretariaat@read-swart.nl , Spinner 13b 8456 HZ de Knipe | 

Sportpark de Jister, Jan Jonkmanweg 4, 8456 HV De Knipe, kantine 0513-688853 | 
Verslagen Jisternijs verslagen@read-swart.nl 

Week 18 Woensdag 4 mei 2022 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 
 

VANAF DE ZIJLIJN 
                 

 
 
 
 

Seizoenkaart Actie   sc Heerenveen    Steun Read Swart !!! 
 
Met een seizoenkaart bij sc Heerenveen steun je ook Read Swart  
Of: Bestel jij een seizoenkaart bij sc Heerenveen? Zo steun je ook Read Swart 
Als lid van Read Swart  ben je natuurlijk fan van onze eigen mooie vereniging. Grote kans dat je ook 
supporter bent van sc Heerenveen, de club waarmee wij samenwerken. Wist je dat wanneer je een 
seizoenkaart bestelt bij sc Heerenveen ook Read Swart  kunt steunen? 
Ook komend seizoen is Read Swart als sportief partner verbonden aan de grootste sportclub van Fryslân, 
sc Heerenveen. Bij onze samenwerking moeten kennis, binding en beleving leiden tot ontwikkeling. 
Kortom, we maken elkaar als voetbalclubs sterker. 
Vul na het bestellen het formulier in 
Met het verlengen of bestellen van jouw seizoenkaart bij sc Heerenveen kun je ook jouw eigen 
amateurvereniging steunen. Zodra je je seizoenkaart hebt besteld vul het formulier in op www.sc-
heerenveen.nl/sportscc en gaat er 10 euro per verlengde seizoenkaart naar Read Swart.  
Link verlengen / bestellen seizoenkaart: www.eenmetheerenveen.nl. 
Link formulier cash-back Read Swart: www.sc-heerenveen.nl/sportscc 
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BESTUURSNIEUWS 
 

 

Trainer B Selectie 
 
V.V. Read Swart is vanaf het seizoen 2022-2023 op zoek naar een trainer voor de B selectie, die deze 
relatief jonge spelersgroep zowel op voetbaltechnisch als mentaal gebied naar een hoger niveau kan 
brengen. De B-selectie bestaat uit een aantal ervaren spelers, maar het gros betreft jeugdspelers die de 
afgelopen jaren uit de eigen JO19 zijn overgekomen. De meeste spelers van de B-selectie zullen op de 
zondagen in Read Swart 2 hun wedstrijden spelen en dat team speelt momenteel reserve 3e klasse in de 
promotiepoule. Vanuit de huidige JO19, die op 1e klasse niveau spelen, zullen komend seizoen minstens 
10 spelers naar de B-selectie overkomen, dus dat is veelbelovend voor het niveau van Read Swart 2. Een 
mooie uitdaging voor een trainer met ambitie.  
Taken en verantwoordelijkheden: 
▪ De trainer verzorgt 2x per week de trainingen van de B-selectie en coacht op zondag het 2e elftal 

tijdens wedstrijden. 
▪ De trainer zal een belangrijke rol spelen in de doorstroming van talentvolle jeugd naar de selectie en 

heeft daarom intensief contact met de hoofdtrainer, jeugdtrainers en de jeugdcoördinator. 
▪ De trainer heeft regelmatig overleg met de seniorencommissie. 
▪ De trainer is in samenwerking met hoofdtrainer en seniorencommissie verantwoordelijk voor het 

tijdig samenstellen van voorbereiding en oefenprogramma. Dit voor zowel start van het seizoen en 
winterstop. 

▪ De trainer bepaalt per wedstrijddag in overleg met de hoofdtrainer en leiders welke spelers uitkomen 
in het 1e, 2e en 2e team. 

 
Profiel  van de ideale kandidaat: 
▪ De trainer/coach is minimaal in het bezit van het diploma TC3  en of  heeft relevante werk ervaring. 
▪ De trainer is gericht op doorstroming van eigen jeugd en heeft tot doel om spelers  verder te 

ontwikkelen. 
▪ V.V Read Swart is op zoek naar een ambitieuze trainer (met een duidelijke visie) die voldoende oog 

heeft voor de verenigingsstructuur/cultuur waarin naast prestaties gezelligheid een grote rol speelt. 
▪ De trainer heeft oog voor de algehele ontwikkeling van Read Swart door het tonen van betrokkenheid 

bij de gehele club zowel sportief als sociaal. 
 

Over V.V. Read Swart:  
Read Swart uit De Knipe is een gezellige, ambitieuze dorpsclub met 280 leden. De seniorenafdeling 
bestaat uit 4 senioren elftallen, drie 35+ teams, een 45+ team, een dames elftal en een VR30+ team. 
Read Swart beschikt over een actief en ambitieus jeugd- en hoofdbestuur, die open staat voor nieuwe 
ideeën. 
 
Voorwaarden: 
V.V. Read Swart gaat een contract aan voor 1 jaar met de intentie om een meerjarige samenwerking aan 
te gaan.  
Voor meer informatie of interesse kunt u contact opnemen met Mark Woollard (06-44582225) 
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JEUGDNIEUWS 

 
 
 

 
 
 
 

Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe is een gezellige, ambitieuze voetbalvereniging met 280 
leden en heeft een sterke verbondenheid binnen het dorp. De Jeugdafdeling telt ca. 90 spelers 
verdeeld over 8 teams van JO19 t/m JO8. 

 
Voetbalvereniging v.v. Read Swart uit De Knipe zoekt voor het seizoen 2022/2023: 

 
Trainingscoördinator voor de Jeugdafdeling 
 

De trainingscoördinator begeleidt jeugdtrainers en ondersteunt bij het vormgeven en uitvoeren van de 
jeugdtrainingen. Tevens verwachten we een coördinerende rol bij de opzet en uitvoering van het 
trainingsschema en de inzet van trainingsmaterialen. De trainingscoördinator heeft een proactieve rol 
m.b.t. het voetbalinhoudelijke deel van de jeugdopleiding en de doorgroei van jeugd naar senioren. We 
hanteren binnen Read Swart de VTON voetbalmethode, dus we verwachten dat die methode door de 
nieuwe coördinator ook gedragen wordt. 

 
Jeugdtrainers 
 

De jeugdtrainer verzorgt voor een jeugdteam op 2 in overleg te bepalen dagen de training van ca. 1,5 
uur, en heeft bij voorkeur een coachende rol tijdens wedstrijden op zaterdag. De jeugdtrainer heeft 
goede organisatorische, communicatieve en voetbaltechnische vaardigheden en enige ervaring in het 
trainen en begeleiden van jeugdteams. We hanteren binnen Read Swart de VTON voetbalmethode en 
verwachten dat die methode door de trainer toegepast wordt. Het kan tevens een hulp zijn voor 
minder ervaren trainers. 

 
Heb je interesse of wil je meer informatie over deze vacatures? Neem 
dan contact op met Martin Jan Adema / 06-41208823 
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SENIORENNIEUWS 

 
Schoonmaken kleedkamers 
Na de winterstop is de jeugd inmiddels los en de senioren volgen snel. Dat betekent dat de kleedkamers 
ook weer wekelijks schoongemaakt moeten worden. We gaan met het schema verder waar we voor de 
winterstop geëindigd zijn. 
 
Hieronder het schema voor de rest van het seizoen. Graag beginnen met schoonmaken na de laatste 
wedstrijd van de betreffende zaterdag. 
 
Indien je verhinderd bent graag zelf ruilen met een teamgenoot. 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
 
 

7 mei RS4 14 mei RS35+ 21 mei RS35+ 11 juni RS35+ 
Rimmer Veenstra Anton de Jong Nic Bakker Remco van der Weide 
Sieb Schoppen Alexander Hornstra Niek Bruystens Sipke Dam 
Tim de Vries Frits Deeden Pieter Sijtsinga Thijs van Zwieten 
 Jan Meindert Visser Renee Jongsma Henry Wijngaarden 

 
PROGRAMMA VAN DEZE WEEK 

 
Zaterdag 7 mei 2022   
Read Swart VR1  - Walde De VR1 Aanvang: 13:30 uur 
Leiders: Richard (06-40751742)  Scheidsrechter: Rorije, H. (Hilda) 
   
Read Swart Kabouters  - Traing Aanvang: 18:15 uur 
   
Zondag 8 mei 2022   
Read Swart 1  - Friesland 1 Aanvang: 14:00 uur 
Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785) Scheidsrechter: T (Ties) Alberts 
   
Read Swart 2  - Emmeloord SC 3 Aanvang: 10:30 uur 
Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)  

 

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 
 
Dinsdag 10 mei 2022   
MKV'29 3  - Read Swart 3  20:00 uur 
Donderdag 12 mei 2022   
Read Swart JO15-1JM  - ONT JO15-2  19:00 uur 
Read Swart 1  - Thor 1  19:45 uur 
Vrijdag 13 mei 2022   
Nieuweschoot 45+1  - Read Swart 45+1  20:00 uur 
Read Swart 45+1  - Akkrum 45+2  20:30 uur 
Heerenveen 45+1  - Read Swart 45+1  21:00 uur 
Read Swart 45+1  - Mildam 45+1  21:30 uur 
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Read Swart 35+1  - Udiros 35+1  19:30 uur 
Wolvega FC 35+1  - Read Swart 35+1  20:00 uur 
Read Swart 35+1  - Nieuweschoot 35+2  20:30 uur 
Jubbega 35+2  - Read Swart 35+1  21:30 uur 
Zaterdag 14 mei 2022   
S.V. Oosterwolde JO7-1  - Read Swart JO7-1  09:00 uur 
Read Swart JO7-1  - Heerenveen JO7-4  09:09 uur 
Stanfries JO7-2  - Read Swart JO7-1  09:20 uur 
Boornbergum'80 JO9-1  - Read Swart JO9-1  09:00 uur 
Aengwirden JO12-1JM  - Read Swart JO12-1JM  09:30 uur 
Buitenpost JO17-2  - Read Swart JO17-1  09:00 uur 
Read Swart JO19-1  - Workum JO19-1  12:00 uur 
Balk VR2  - Read Swart VR1  12:00 uur 
Zondag 15 mei 2022   
Annaparochie St. 1  - Read Swart 1  14:00 uur 

 
 

UITSLAGEN 
 
Read Swart 3  - Warga 2  2 - 1 
Akkrum 1  - Read Swart 1  3 - 4 
Fochteloo FC 2  - Read Swart 4  3 - 0 

 
WEDSTRIJDZAKEN 

 
Vanaf aanvang van seizoen 2021/2022 valt de coördinatie van de scheidsrechters onder de taken van de 
wedstrijdzaken. We gaan op dezelfde manier verder als Mark destijds heeft gedaan. In de loop van de 
competitie kunnen er veel zaken veranderen, zoals aanvangstijden of wedstrijddagen. Het is dus een 
levend document. Met regelmaat zal ik  informatie delen met iedereen die het nodig heeft. Per Whatsapp 
of hier in het jisternijs. Ook kun je zelf alles na kijken op  www.voetbal.nl .  
Om scheidsrechters goed te kunnen begeleiden zal ik ook regelmatig op het sportcomplex te vinden zijn.  
 
SCHEIDSRECHTERS 
Voor de scheidsrechters geldt dat er vast nog een aantal wijzigingen zullen komen, zeker omdat er vanaf 
maart nog wedstrijden bij gaan komen voor de 4 fase voetbal.  Wijzigingen zullen middels de wekelijkse 
update van het schema in het Jisternijs en incidenteel per WhatsApp gecommuniceerd gaan worden. Elk 
begin van de week ontvangen de scheidsrechters voor het komende weekend per WhatsApp een 
reminder. 
 
Bij vragen kun je me altijd benaderen. 
 
Renee Jongsma  
Wedstrijdzaken 
Mail: renee.jongsma@hetnet.nl 
Mobiel: 06-53167922 
 

Wanneer je niet kunt fluiten dan  zelf een vervanger regelen, en dit melden bij Renee Jongsma 

Let op aanvangstijden kunnen aangepast worden de komende tijd. 
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Scheidsrechters bij thuiswedstrijden v.v. Read Swart  versie 20 maart. 22 2022 
 

    
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

7-5-2022 13:30 Read Swart VR1 Walde De VR1   
8-5-2022 10:30 Read Swart 2 Emmeloord SC 3   
8-5-2022 14:00 Read Swart 1 Friesland 1   

12-5-2022 19:30 Read Swart 1 Thor 1   
14-5-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Sneek Wit Zwart JO10-1   
14-5-2022 10:00 Read Swart JO15-1JM ONT JO15-2 Timmenga, B. (Benno) 
14-5-2022 12:00 Read Swart JO19-1 Workum JO19-1 Boersma, J.W. 
21-5-2022 09:00 Read Swart JO12-1JM Heerenveense Boys JO12-3 Oostenbrug, J.T. (Jarno) 
21-5-2022 10:30 Read Swart JO17-1 Drachtster Boys JO17-4 Soepboer, P. (Peter) 
22-5-2022 10:00 Read Swart 3 Harlingen 2   
22-5-2022 10:00 Read Swart 4 Boornbergum'80 2 Jongsma, R.A. (Renee) 
28-5-2022 09:00 Read Swart JO10-1 LSC 1890 JO10-1 Meer, H. (Hidde) van der 
28-5-2022 09:00 Read Swart JO9-1 Sweach De JO9-1JM Zoetendal, T. (Tymon) 
28-5-2022 09:20 Read Swart JO7-1 Heerenveen JO7-4 Kerkhof, M. (Max) 

6-6-2022 14:00 Read Swart 1 Renado 1   
 
ONDERSTEUNING BIJ THUISWEDSTRIJDEN READ SWART SENIOREN  
 
Voor de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van ons eerste wordt de oudste jeugd, ofwel de JO19 & 
JO17, ingezet. Voor de ondersteuning bij Read Swart 1 betreft lotenverkoop.  Vanaf 13.00 aanwezig. 
 
Bij verhindering graag zelf even vervanging binnen het team regelen!! En dit melden bij Renee Jongsma 
Versie 6- maart. 
 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam   

8-5-2022 14:00 Read Swart 1 Friesland 1 Camil Gronlag & Jort Visser 

12-5-2022 19:30 Read Swart 1 THOR 1 Ties Lok & Jesper Laaan 

15-5-2022 
 

14:00 Read Swart 1 St Annaparochie 1 Michel Veenstra & Jarno Jousma 

22-5-2022 14:00 Read Swart 1 Moldam 1 Errit Kramer & Remco de Vries 

6-6-2022 14:00 Read Swart 1 Renado 1 Jurre Schotanus & Take Gerbens. 
 
 

 

 



- zode bemesten
- sloopwerkzaamheden - draineren

Vraag vrijblijvend inlichtingen: DS. Veenweg 219 Tel. 0513-541325 bgg 06-22638820

- bomen en stobben rooien

- bestrating - verzorging maisteelt
- mini rupskraan - kalk strooien
- levering zwarte grond en zand - graslandverbetering

Hoekstra Heerenveen
Ongedierte en Houtwormbestrijding

  Houtbaas 4

tel: 0513 - 623054

8448 GV Heerenveen

  8456 HX De Knipe

  Tel. 0513 688815

De opslach 1

Ds. Veenweg 193, 8456 HN De Knipe, tel. 0513 688753

  Mienstra
ONDERHOUDSBEDRIJF

v.o.f.    v.d. MEER     Bontebok
Het juiste adres voor al uw loonwerk o.a.

  - Binnenbetimmering, dakkapellen, deuren
    ramen, kozijnen, en al uw metselwerk

- grondverzet

  - Plaatsen van keukens
  - Leggen van vloeren,tegels en laminaat

- kuilen met ladewagen

 Mobiel: 06 - 53160701

Internet: www.willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

Willy Dijkmeijer Uitvaartzorg

KAP- EN SNOEIWERK

     DE WYNGAERD

de   Parel
 E-mail: wyngaerd@planet.nl

 Lytse Wyngaerden 20   8408 BM Langezwaag

 Tel: 0513 - 689087

 Fax: 0513 - 689187

Een allergie?
  Bioresonantie-therapie is een computerondersteunde energetische methode voor zowel testmeting als
  behandeling. Deze therapie werkt met de ultrafijne energie van de patiënt en met ultrafijne energie van

Bioresonantie- therapie Mulder
Het Meer 5  8448 GA Heerenveen  tel.: 0513-625422

Wettertoer 20      8442 PC Heerenveen      Tel. 0513 - 620325

J  U  W  E  L  I  E  R

TUINONTWERP
AANLEG EN ONDERHOUD
BESTRATINGEN

Jister 40

8404 GZ Langezwaag

Telefoon : 06 50819786

Email: info@willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

  materie. Bioresonantie is voornamelijk bekend en succesvol geworden door het behandelen van allergieën.
  Bioresonantie kan ook bij andere aandoeningen ingezet worden, omdat energetische gezien alle aandoeningen
  door pathologische elektromagnetische trillingen opgewekt worden. Deze therapie wordt ondersteund door
  plusminus 30 jaar ervaring en heeft zich bewezen in de behandeling van chronische aandoeningen, waarbij
  allergieën het meest centraal staan.

Tel. 06-51072922
E-mail: GB691@hotmail.com

De rijschool voor Heerenveen 
& omstreken

Autorijschool Bakker
ds. Veenweg 62
De Knipe

VERKOOP | SERVICE | REPARATIE | ONDERHOUD

 | 8442  | Heerenveen

(0513) 620 402
info@betaware.nl
www.betaware.nl

Tuinonderhoud
gazon maaien met zitmaaier; berm en of gazon kanten maaien;

bladeren wegblazen en opruimen; parkeerplaats en of oprit 
onkruid wegbranden; tuin onkruid verwijderen; schoffelen; 

harken; ompunten & afvoeren.
E.J. Dikkerboom -  Tel. 06-27263729 - De Knipe

 
Te huur aangeboden

20 terrasstoellen; 2 tafels 180 bij 50 cm; 2 tafels 270 bij 50 cm; 
10 tot 100 meter Friese vlagjes; feestverlichting met witte lampen, 

op prikkabel 2x25 meter; terras houtkachel met kloofhout.
E.J. Dikkerboom -  Tel. 06-27263729 - De Knipe



    

Woensdag t/m zondag vanaf 10 uur en in de schoolvakanties dagelijks geopend.

Lekker fietsen en dan…    

       Gewoon genieten!          
Een goed kop koffie,
een klein hapje, een uitgebreide maaltijd Epy en Trientsje Stuiver
of een drankje op ons verwarmde terras.

Dit alles met vriendelijkheid als belangrijkste ingrediënt
Langeloerweg 63, Norg tel. 0592-614266    www.norgerberg.nl

Oranjewoud • tel: 0513-636172 • E-mail: vanderveen-schildersbedrijf@hetnet.nl

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 Schilderwerk   
    
 Wandafwerking  
  
 Houtimitatie  
 
 Marmerimitatie     

 
Oranjewoud      0513-636172       website: www.itwald.nl       e-mail: info@itwald.nl 

 

 

  
  
 

 

 

    

 

    

Woensdag t/m zondag vanaf 10 uur en in de schoolvakanties dagelijks geopend.

Lekker fietsen en dan…    

       Gewoon genieten!          
Een goed kop koffie,
een klein hapje, een uitgebreide maaltijd Epy en Trientsje Stuiver
of een drankje op ons verwarmde terras.

Dit alles met vriendelijkheid als belangrijkste ingrediënt
Langeloerweg 63, Norg tel. 0592-614266    www.norgerberg.nl

Oranjewoud • tel: 0513-636172 • E-mail: vanderveen-schildersbedrijf@hetnet.nl

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aafje’s Glêswurk 
Tiffany, glas-in-lood en restauraties 
Parkstraat 10B 
9001 AT  Grou 
t. 06 39296457 
www.aafjesgleswurk.frl 
www.facebook.com/aafjesgleswurk 

 
Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood 
raam of Tiffany lamp kapot?  
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.   
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DE KINEAAN 

 Jaargang 63   nummer 8  3 mei 2022 

PRAKTISCH 
Volgende editie 17 mei 2022 
Inleveren verslag en kopij zondag 15 mei vóór 19.00 uur via info@kinea.nl 
Krijg je de Kineaan nog niet via de mail, maar wil je dit wel? Mail naar 
info@kinea.nl. Je ontvangt dan iedere twee weken de Kineaan in je mailbox 



 De Kineaan 2 

Flúster Famkes  
 
Beste lezer, 
 
Welkom allemaal bij weer een nieuwe editie! Afgelopen weekenden hebben 
we volop mogen genieten van de eerste veldwedstrijden met heerlijk zonnig 
weer! Net als iedere andere editie, deze keer ook weer een tip, een “wie is 
het?”, een aanwijzing en een horoscoop! Daarnaast hebben we Fokje 
Gerritsma geïnterviewd, veel leesplezier! 
 
 

Tip van de Flúster Famkes: 
We zijn al weer een tijdje buiten bezig. Nu we eindelijk het veld weer op mogen, wil je natuurlijk niet 

meteen geblesseerd raken. Start rustig op de eerste trainingen en laat je lichaam wennen aan de belasting. 
Start met een goede warming up! Probeer ook eens je korfbalschoenen wat vaker aan te trekken dan alleen 

tijdens de training/wedstrijd. Zo wennen je voeten sneller aan de schoenen.  
 

Langs de zijlijn met:  Fokje Gerritsma 
 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Fokje, 33 jaar en speel bij de selectie van Kinea. Samen met mijn moeder Fimke zorg ik voor 
de kantine- en haldiensten. Ik ben lid van het bestuur en mag sinds kort de Kineaan maken samen 
met Bert en Chantal. 
  
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Bijna mijn hele leven. Ik ben op het korfbalveld opgegroeid. Ik ben bij de welpjes begonnen toen ik 
vier jaar was. 
  
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Het is als een tweede familie. Ik heb er ook zoveel mooie vriendschappen aan overgehouden. Door 
de lockdown zag je sommigen een hele tijd niet, maar als we er dan er weer zijn is het alsof we 
nooit zijn weggeweest. 
  
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Dat zijn er zoveel. Ik kan enorm genieten van de zondagmiddagen, na de wedstrijd, op het terras. 
Al worden die helaas schaars, omdat we veel op zaterdag spelen. Maar dan doen we dat maar op 
zaterdag. Daarnaast de busreis naar Purmer. Een wedstrijd tegen degradatie. We wonnen die 
wedstrijd glansrijk. Ik zal de details besparen, maar ik denk dat velen niet meer weten hoe ze zijn 
thuisgekomen. We zijn daarnaast een aantal jaren geleden van de vierde klasse weer 
opgeklommen naar de tweede klasse. Dat was best een knappe prestatie. 
  
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Qua jeugd gaat het nog steeds goed, maar ik maak me bij de oudere teams wel zorgen over het 
aantal spelers. Dat is niet alleen een probleem bij Kinea helaas. De wat oudere spelers, waar ik 
mezelf ook onder schaar, zal niet meer jaren spelen. Gelukkig is er een mooie, hechte A ploeg, die 
dit straks kan gaan opvullen, maar iets ruimer in de jas zou mooi zijn. 
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Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom? 
Ik vind dat altijd heel lastig, omdat de kracht van Kinea is dat er zoveel mensen veel voor de club 
doen. Maar ik waag me er toch aan. Ik ben trots op mijn eigen moeder Fimke die met zoveel 
enthousiasme de Fjes staat te fluiten en voor de nieuwe aanwas vrijwilligers zorgt. En Sjoerd en 
Anneke, de stille krachten die er altijd zijn. Of het nu om klusjes gaat of de zoveelste kantinedienst 
bij het 1e. En Lianna Soepboer die als aanvoerder tegen verschillende uitdagingen aanloopt, maar 
er toch voor zorgt dat het allemaal weer geregeld is. Maar ook Marije van der Meer verdient een 
groot compliment. Zij zorgt er al jaren voor dat zoveel kinderen een mooie ochtend hebben bij de 
Kangoeroes. 
  
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou 
dit zijn? Voor de snelheid van het spelletje de schotklok invoeren voor de standaardteams. Dat 
vraagt wel weer meer vrijwilligers en training. Maar het zou de aantrekkelijkheid wel verhogen 
denk ik. 
  
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 
Ik probeer de avond ervoor het niet te laat te maken en niet teveel te drinken. 
  
Foto: Het is wat een oudere foto van onze selectie met de jeugd. Maar ik hoop dat de jeugd net 
zoveel plezier gaat beleven aan het spelletje en de club als ik dat altijd heb gedaan. 
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Wie is het?  
 
In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en is het aan jullie om te raden om wie het gaat! Hoe goed 
ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het is, stuur ons dan een instagrambericht naar 
flusterfamkes_kinea of mail naar flusterfamkeskinea@gmail.com! In de volgende editie maken we bekend 
wie het is.  
 
Team: Selectie 
Geslacht: man 
 
Tsja, in welk team zit deze man nou eigenlijk echt? Hij is serieus bezig met de sport. Zelfs zo serieus dat hij 
binnenkort verhuist naar een plekje dichterbij Noppes. 
 
 
Antwoord vorige editie: Marrit Boonstra!  
 
Gefeliciteerd voor de mensen die het goede antwoord hebben ingezonden! Marrit speelt zelf in de A1, 
maar valt regelmatig in bij zowel de B’s, het 3e, 2e en speelde laatst haar debuut in het 1e! Daarnaast 
coacht en traint ze de F1. 
 
 
 
Horoscoop:  
 

   VISSEN (19 februari - 20 maart) 
 
Vissen hebben een rustig temperament en willen sporten voor ontspanning. Maar ze houden wel van 
groepsactiviteiten, hier mag best wat actie in zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea?  
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
 zie je het verschijnen in een van de volgende editities!  
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
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Aanwijzing Flúster Famkes: 
 
 
 
 
 
 
 
Mochten er nu interessante weetjes of    
nieuwtjes bij je te binnen schieten, 
deel ze dan met ons!  
Wij zijn namelijk graag op de hoogte over 
van alles wat er speelt.  
 
Mail:    flusterfamkeskinea@gmail.com 
 
 
Instagram:   Flusterfamkes_kinea          
  
      
           
 
 
 
       XOXO 
 
 
 
 

Oproep  
 

OPROEP: BIG BAGS Rommelmarkt 
 
Om onze niet verkochte rommel na de rommelmarkt van 7 mei a.s. op een goede manier af te voeren 
hebben wij dringend big bags nodig. Weet iemand nog een adres of heeft men thuis misschien nog wat 
liggen: wij houden ons aanbevolen! 
 
Graag dan even contact opnemen met Anne Beugeling (06 31994466)  
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Rommelmarkt  
 

ROMMELMARKT KINEA op 7 MEI 2022 
AANVANG 10.00 UUR 

KORBALVELD JAN JONKMANWEG 
 
Zaterdag 7 mei zal het Kinea-terrein weer vol liggen met oude spulletjes. Wat voor de een niet meer van 
waarde is, kan voor een ander wel waardevol of bruikbaar zijn. En juist daarom verwachten we weer veel 
mensen op onze rommelmarkt. Het begint om 10.00 uur. De koffie staat dan klaar. Rond de klok van 11.00 
uur gaan de stukken er uit, die bij inschrijving worden verkocht. Om 12.00 uur stoppen we er mee.  
 
Vrijdagavond 6 mei kunt u de oude spulletjes (a.u.b. geen grote stukken zoals bankstellen, ledikanten, 
matrassen enz.) bij de weg zetten, want vanaf 18.00 uur worden met trekker en wagen de volgende 3 routes 
gereden om ze op te halen: 
 
Route 1: 
a. Ds.Veenweg zuid vanaf nr. 28 tot en met nr. 72. 
b. Ds.Veenweg noord vanaf nr. 215.tot en met nr. 9d. 
c. Ds.Veenweg zuid vanaf nr. 16 (+ schuur) tot en met nr. 26. d. Jan Jonkmanweg. 
 
Route 2: 
a. Ds.Veenweg noord vanaf nr. 9c tot en met nr. I. 
b. Meyerweg noord vanaf nr. 185 tot en met nr. 119. 
c. 't Sluske + Tramweg. d. Houtkampswijk + Kwakerswijk + Anne Hanzeswijk. 
e. Meyerweg zuid vanaf nr. 92 tot en met nr. 134 + Ymker. 
f. Hellingbaas + Houtbaas + Spinner + Skipper + Learloaier. 
g. Ds.Veenweg zuid nr. 2 tot en met nr. 14. 
 
Route 3: 
a. Meyerweg noord vanaf nr. 117 tot en met nr. 1. 
b. Het Meer noord vanaf nr. 259 tot en met nr. 141. 
c. Veensluis + Zestienroeden + Nijeleane. 
d. Het Meer zuid vanaf nr. 66 tot en met nr. 138. 
e. Woudsterweg. 
f. Meyerweg zuid nr. 2 tot en met nr. 90. 
 
Vrijdagmiddag wordt ook al een en ander in gereedheid gebracht, wie dan ook helpen wil is van harte 
welkom. 
Vrijdagavond vanaf 18.00 uur en zaterdagochtend vanaf 08.00 uur worden alle B-aspiranten, junior- en 
seniorleden en overige leden verwacht om te helpen. Vanwege de veiligheid hebben we besloten dat we 
geen jeugd onder de 18 jaar meer mee laten gaan op de wagens. Maar alle hulp is absoluut wel nodig op het 
terrein. Als je beslist niet kunt, bel dan even af bij Martje Huitema (0561 - 615577). Alle andere hulp is altijd 
welkom! 
 
NB. Iedereen helpt op eigen verantwoording. 
 
Voor vragen even Anne Beugeling bellen: 06 31994466 
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Er kunnen nog wijzigingen optreden. 
Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 
 
   

Thuisteam Uitteam 
Zaterdag 7 mei  

10:00 DTG D1 Kinea D2 
 10:00 Lintjo F2 Kinea F1 
Dinsdag 10 mei 
 18:15 De Hoeve/Forward E1 Kinea E1 
Woensdag 11 mei 
 19:30 Kinea MW1 KIOS (R) MW1 
Zaterdag 14 mei 
 10:00 Heerenveen F1 Kinea F1 
 10:55 Drachten/Van der Wiel D2 Kinea D1 
 11:00 Udiros D1 Kinea D2 
 11:00 Pallas '08 F1 Kinea F2 
 11:30 Wordt Kwiek A1 Kinea A1 
 11:55 Drachten/Van der Wiel B2 Kinea B1 
 15:30 Kinea 1 Oerterp/VKC 1 
Zondag 15 mei 
 11:00 Moedig Voorwaarts 1 Kinea 3 
 13:00 Kinea 2 WSS 3 
Dinsdag 17 mei 
 18:30 Wordt Kwiek/WWMD C1 Kinea C1 
Woensdag 18 mei  

20:00 Roreko MW1 Kinea MW1 
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Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 
Dinsdag 19 april 

 KIA MW1 - Kinea MW1 9 - 12 
Zaterdag 23 april 

 Noordenveld 1 - Kinea 1 19 - 11 
 Kinea B1 - WWC B1 4 - 11 
 Kinea A1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard A3 7 - 9 
 Kinea D1 - Heerenveen D2 4 - 8 
 Kinea C1 - DOS '46 C2 10 - 3 
 Kinea D2 - Leonidas D1 5 - 5 
 Kinea F1 - WWMD F1 9 - 4 (0 - 2) 
 Kinea F2 - LDODK/Rinsma Modeplein F2 3 - 3 (2 - 0) 
 Kinea E1 - Koru E1 4 - 1 (0 - 1) 

Zondag 24 april 
 Kinea 3 - KIA 1 13 - 8 

Zaterdag 30 april 
 DTS (S) 2 - Kinea 2 20 - 8 

 

Automatische incasso – contributie 
 
Beste (oud)leden, ouders van leden, 
 
Komende week wordt de kwartaalcontributie voor het vierde en laatste kwartaal van seizoen 2021/22 
afgeschreven van de bankrekening van de leden. Graag hier rekening mee te houden.  
 
De eerst volgende incasso van het nieuwe seizoen zal in augustus  2022 worden uitgevoerd.  
 
Iedereen alvast een goed veldseizoen gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van KV Kinea 
Jolle Sietsma (penningmeester) 
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Kantinedienst 
Hieronder de kantinedienstindeling voor het veldseizoen.  
 
Hoe werkt de kantinedienst? 
In het schema wordt rekening gehouden met de tijd die leden in andere vrijwilligerstaken steken. Dank aan 
alle ouders die ook willen helpen. Wordt een wedstrijd verplaatst zorg dan zelf voor vervangende 
kantinedienst en geef dit door aan Fimke of Fokje Gerritsma. 
 
Kan je niet? 
Mocht je niet kunnen op de ingeplande datum, dan 
graag onderling ruilen. Geef dit ook even door. 
 
Hoe werkt het? 
De eerstgenoemde in het schema op die dag haalt het 
geldbakje en sleutel op bij Douwe Minkema (Tramweg 
9). De laatste kantinedienst op die dag brengt het 
geldbakje terug bij Douwe. In de kantine hangt een lijst 
met een uitleg over de kantinedienst. 
 
 
Zaterdag 14 mei 
14.45 uur – afloop  Sjoerd en Anneke van der Meer (1e) 
 
Zondag 15 mei 
12.15 – afloop   Albertha Dijkstra en Gerco Vermeulen (2e) 
 
Zaterdag 21 mei 
8.30 – 10.00 uur  Jantien Wilkens en Fimke Gerritsma (F1) 
10.00 – 12.30 uur   Rhona Bergsma en Henno van der Hoeff (E1 en D2) 
14.00 – 15.30 uur  Annie Idzenga en Marcus de Jong (A1) 
15.30 – afloop   Gerrit Gerritsma en Jannie de Groot  
 
Zondag 22 mei   
10.30 – 12.30 uur  Anneke Sietsma en Hennie Woudstra 
12.30 – afloop    Fardou Boonstra en Sigrid Woudstra 
 
Zaterdag 28 mei 
8.30 – 10.00 uur  Gerrit Gerritsma en Aaltje/Sander Holterman (F2) 
10.00 uur - afloop  Sylvia Zwaga en Douwina Pijlman (C1 en D1) 
 
Zaterdag 11 juni   
14.45 uur – afloop  (volgt) 1e 

 
Zondag 12 juni 
12.30 – afloop   (volgt) 2e  
 
Zaterdag 18 juni 
8.30 – 10.00 uur  Klasien Elzinga en Helena Bokelaar 
10.00 -11.30 uur  volgt (D2) 
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Wedstrijdverslag  
 

23-04-2022 Kinea D2 - Leonidas D1 5 - 5 
Vandaag stond onze eerste veldwedstrijd op de planning. Om 10:00 floot de scheidrechter voor het begin 
van de wedstrijd. Helaas wist de tegenpartij binnen 10 minuten al 2 keer te scoren, maar na een wissel 
was het Kinea die door twee punten van Hanne de stand weer naar 2-2 bracht. En toen Amy voor de 
pauze ook nog scoorde konden we positief beginnen aan de tweede helft. Maar het was weer Leonidas 
die als eerste scoorde en daarna nog een. Het was een spannende wedstrijd en we waren zeker aan 
elkaar gewaagd. De minuten tikten weg toen Sanne er 4-5 van wist te maken. En net voor het eindsignaal 
wist Jente met een mooi afstandsschot er 5-5 van te maken. Dit gelijkspel voelde als een overwinning! 
Op naar de volgende wedstrijd       

 
Uit de oude doos  
 
De korfbalvelden stromen weer vol. Trainen, wedstrijden en gezelligheid alles is weer gewoon. Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst, etc. etc. etc. Daarom een prachtig dichtwerk uit de catacomben van 
Noppes die we jullie zeker niet willen onthouden. 
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Meyerweg 117 De Knipe, tel. 0513 688229
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       - internationaal topvoetbal
       - eredivisie
       - op een beeldscherm van 3 bij 2 meter
  - veel activiteiten

Langezwaag, Boerestreek 1a
Tel. 0513 - 688889

Gas-, water-, sanitair-, zink- en mastiekwerken
Centrale verwarming
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Veel gezelligheid KHerenkapsalon

DÉ nipper
Sinds 2002

Sjouke ten Wolde
Meyerweg 86 De Knipe
tel. 0513-689095

Meyerweg 64, 8456 GH  De Knipe, Tel. 06 - 22 05 90 92

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN

Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne  ■  0513 - 54 21 78  ■  info@aardemathuiszorg  ■  aardemathuiszorg.nl

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

De ontmoetingsplek 
van De Knipe! 

Waar je o.a. kunt 
poolen/biljarten, darten 

en heerlijk snacken. 

Ook geschikt voor feestje 
of vergaderingen. 



 

 

Elke dag bezorgdag  (geen bezorgkosten)

Trekschuit 14 8447 CJ Heerenveen tel. 0513 - 682266

○  Meer dan 10.000 kantoorartikelen
○ De beste kantoormachines inc. Advies en service
○ Een passend inrichtingsadvies voor elk budget

DEKAS kantoorservice

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

Veensluis 18 - Heerenveen - Tel. 0513-688951
www.intradamusic.nl/ info@intradamusic.nl

S. de Jager

colour. Ook kunt u bij ons terecht voor het maken van kopieën
in zwart/wit of full colour.

Voor digitaal drukwerk van vereniging,
bedrijf of particulier gaat u naar

Wij drukken voor U:
Posters, flyers, kerstkaarten en vakantiefoto's op A3, A4 en A5

formaat, van enkelzijdig tot dubbelzijdig. In zwart/wit of full

Afwerking:
boekjes op diverse manieren nieten en afwerken, op A4 en A5.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van inbinden volgens het

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

Voor het ontwerpen van een mooie brochure, visitekaart, folder,
poster, een nieuw logo of een complete huisstijl beschikken wij

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De Knipe - Heerenveen
Tel. 0513 - 688930. www.euro-entertainment .nl

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

Kom vrijblijvend langs of vraag een offerte aan.
Voor omvangrijke opdrachten vragen wij u om een 


