De lezersbijdrage van De Compagnon wordt tussen
medio mei en eind juni weer bij u aan huis opgehaald.

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

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

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

Kom Zilvervloot Sparen

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

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

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

Kerkdiensten
Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe
Zondag 22 mei
Zondag 5 juni
Zondag 19 juni
Zondag 10 juli

-

10.00 uur
10.00 uur Pinksteren
10.00 uur
10.00 uur
Doopsgezinde kerk - De Knipe

Protestantse Gemeente

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Zondag 22 mei Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Donderdag 26 mei - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Zondag 29 mei Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
		
ds. H. le Cointre
Zondag 5 juni Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

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 vriend
http://www.dgdeknipe.nl/

drukkerij - copyshop

Voor al le
uw digita rk!
drukwe

Heel
Fryslân bakt

En ééntje
bakt de
lekkerste

• posters
• flyers
• brochures
• verenigingsbladen

Winnaar
Oranjekoek
verkiezing

• programmaboekjes

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

-

Keukens
Sanitair
Inbouwapparatuur

Veensluis 18 - Heerenveen • Telefoon 0513-688951

-

Witgoed
Bouw-/ installatiematerialen
Vloeren

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

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

Crescendo’s Nootnieuws

22.05

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

NIEUWS:

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS:

We zijn weer terug in De Knipe!
Eindelijk …….. Na een lange tijd in “it Paradyske”
in Langezwaag, waar we zeer prettig in een grote
ruimte met elkaar konden oefenen, zijn we nu
weer terug in onze eigen vertrouwde en knusse
repetitieruimte van de Doopsgezinde Kerk.

- Wie ben je:
Ik ben Wietske Minkema.

Op woensdag 4 mei hebben we ’s avonds weer
onze muzikale medewerking verleend aan de
Dodenherdenking.

- Hoe lang ben je al lid:
Ik ben sinds 2003 lid
van Cresendo.

- Welk instrument
bespeel je:
Alt saxofoon

- Wat vind je leuk aan samen
muziek maken:
Dat we na lang oefenen
met z'n allen een
mooi stukje muziek kunnen
spelen.
- Welke muziek heeft je voorkeur:
Wat vlotte en bekende nummers uit de top 40.
Gelukkig konden we als Crescendo, en ook als
publiek na 2 jaar afwezigheid weer massaal
deelnemen aan deze altijd indrukwekkende
gebeurtenis.
We bereiden ons nu voor op het volgende
optreden, een

! ! ZOMERAVONDCONCERT ! !

- Wat is je mooiste optreden:
Mijn mooiste optreden was het jaar concert in cafè de Knyp.
Toen we het country en western thema hadden.
Daar heb ik toen hele leuke reacties op gehad.
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:
Dat we straks in de kerk weer gezellig met z'n allen in de
pauze aan de grote tafel koffie kunnen drinken.
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En
waarom?
Marije. Omdat zij al naast mij zit sinds ik bij Crescendo
kwam spelen.

Dat zal plaatsvinden op:
donderdag 9 juni,
vanaf 20.00 uur
op het terras van café De Knyp!

AGENDA:

Wij zorgen daarbij voor leuke, vlotte muziek en (in
samenwerking met Arjen van café De Knyp) voor
een sfeervol aangekleed terras.
We verwachten dan ook veel
publiek te kunnen verwelkomen!
Voor een kop koffie met
traktatie hoeft u het niet te
laten want die krijgt u van ons!
Meer nieuws hierover volgt nog via De
Compagnon en op de flyers in De Knipe.

•

•
•

Binnenkort zullen we, net als
in 2020, al onze donateurs weer
schriftelijk benaderen met het
vriendelijke verzoek om de
(bescheiden) bijdrage van €5,- over te maken op ons
bankrekening nummer.
Zaterdag 12 november het Federatieconcert (Rinkelbom
Heerenveen)
Zondag 18 december Kerst-inn (Doopsgezinde Kerk De
Knipe)

www.crescendodeknipe.nl

nieuwbouw l renovatie l aanbouw l onderhoud

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

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

Jaarlijks tot
wel € 500,besparen op je
verzekeringen?
Dat kan zeker!

Esther Peeks

Coaching, training en advies

• 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

N
N
N
N

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

Ga direct naar
www.rapverzekerd.nl
of bel 0513 - 61 04 01.

Voor een heldere blik!

 Persoonlijke coaching

 Workshops & cursussen

 Relatie-coaching

 Voetreflexmassage

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

www.estherpeeks.nl

GARAGE SALE
IT BOPPE-EIN

ZATERDAG 21 MEI 2022
VAN 10.00 TOT 14.00
IN PLAATS VAN DE JAARLIJKSE
ROMMELMARKT HOUDEN WE DIT JAAR
EEN GARAGE SALE!!
WAAR? HET MEER 64, 108, 112, 138, 213
EN ZESTIENROEDEN 7.

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

Pedicuresalon
Pedicuresalon

Akke
Akke Fekken
Fekken

•• gediplomeerd
gediplomeerd pedicure
pedicure
•• aantekening
diabetische
aantekening diabetische voet
voet
•• cosmetische
cosmetische voetverzorging
voetverzorging
•• beenharsen
beenharsen

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

Overtoom
Overtoom 4
4 •• 8401
8401 JD
JD Gorredijk
Gorredijk •• 0513-688404
0513-688404

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

Lang'ein
Lang'ein 6
6
8404
8404 BN
BN Langezwaag
Langezwaag

tel.
tel. 0513
0513 -688453/
-688453/ 06-15606247
06-15606247

** ** ** SRV
SRV -- EXTRA
EXTRA ** ** **

Ook in De Knipe en omstreken!

Winkel aan Huis

• Dagopvang, peuteropvang
en buitenschoolse opvang
De Barte
Ds. Veenweg 10, De Knipe
• Gastouderopvang
Diverse locaties

•• MelkMelk- en
en zuivelproducten
zuivelproducten ••
•• Groente
Groente en
en fruit
fruit ••

•• Brood
Brood en
en Banket
Banket van
van Bakkerij
Bakkerij Boonstra
Boonstra ••
•• Dagelijkse
Dagelijkse boodschappen
boodschappen ••

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Tel
Tel :: 0513
0513 -- 653036
653036
fax
:
0513
645790
fax : 0513 - 645790
kinderwoud.nl
Auto:
Auto: 0606- 51706400
51706400

lid
lid provoet
provoet

Lûksterheawei
Lûksterheawei 1
1
8405
BX
8405 BX

Luxwoude
Luxwoude

Johan
Johan Nuwolt
Nuwolt

Schoterlandseweg
Schoterlandseweg 145
145 Oudehorne
Oudehorne
Telefoon
0513
541021
Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON
Ook voor uw parfumerie artikelen

Telefoon
Telefoon 0513
0513 -- 688244
688244

www.thijsgrondengroen.nl

info@thijsgrondengroen.nl

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

Beter bestellen

Onze kennis, jouw voordeel

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen
Kantoormeubelen
Kopieermachines
Digitaal kantoor
Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD
Sally
AGF
Sally
AGF
v.o.f.
Sally
Sally
AGF

kijk voor aanbiedingen
in onze winkel
Uw
groente
enen
Uw
groente
fruitspecialist
Uw
groente
en
fruitspecialist
Uw groente en fruitspecialist

0513-623565
info@prooﬃce.nl

VOEGBEDRIJF
VOEGBEDRIJF
VOEGBEDRIJF
Aardappelen, groente,
VOEGBEDRIJF
brood en zuivel

V.O.F.
deJong
Jong
V.O.F.
de
Jong
V.O.F.
de
"MUD"
V.O.F. de Jong

Elke
zaterdag
opop
dede
markt
in in
Heerenveen!
Elke
zaterdag
markt
Heerenveen!
Elke zaterdag
zaterdag op
op de
de markt
markt in Heerenveen!
Elke

K.R.
Poststraat
6 6
K.R.
Poststraat
K.R.
Poststraat
6
K.R.
Poststraat
6
De
Stapeling
4
8441
EP EP
Heerenveen
8441
Heerenveen
8441
EP
Heerenveen
8441 EP
Heerenveen
8447
GN
Heerenveen
Tel:Tel:
0513
627089
Fax:
0513
621921
0513
627089
- Fax:
0513
621921
Tel:
0513
627089
-- Fax:
0513
621921
dinsdag,
donderdag en vrijdag 11.00 uur tot 17.30 uur
Tel:Openingstijden:
0513
627089
- Fax: 0513
621921
Tel:
0513
627089
Email:
info@sallyheerenveen.nl
Email:
info@sallyheerenveen.nl
Email:
info@sallyheerenveen.nl
Email: info@sallyheerenveen.nl
zaterdag 09.30 uur tot 13.30 uur
Email:
info@sallyheerenveen.nl

Pastoriesingel 2
Tjalleberd
Veensluis
21 21
Veensluis
Veensluis
21
Tel.
06- 52304158
Veensluis
21
8448
GNGN
Heerenveen
8448
Heerenveen
8448
GN
Heerenveen
Mobiel:
- 509
111 89
844806
GN
Heerenveen
tel./fax:
0513-688410
tel./fax:
0513-688410
tel./fax:
0513-688410
www.voegbedrijfheerenveen.nl
tel./fax: 0513-688410
Mobiel:
06-50911189
Mobiel:
06-50911189
Mobiel:
06-50911189
Mobiel: 06-50911189

BrantVisser
Visser&
Zn.-- -Heerenveen
Heerenveen
Brant
Visser
&&Zn.
Zn.
Heerenveen
Brant

Transport,
opoverslag
Transport,
openen
overslag
Transport,
open
overslag
Full-Service dienstverlener
Venus
12 12
• (inter-)nationaal
transport
(inter-)nationaal
transport
Venus
Venus
12
•• (inter-)nationaal
transport
in
transport
&
logistiek.
Venus
12
8448
GWGW
Heerenveen
8448
Heerenveen
8448
GW
Heerenveen
• opoverslag
openen
overslag
8448 GW Heerenveen
•• open
overslag
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon: (0513) 657070
• truck-cleaning
Heerenveen
Telefax
(0513)
657075
• truck-cleaning
Heerenveen
Telefax
: (0513)
657075
Telefax
:: (0513)
657075
•
truck-cleaning
Heerenveen
Telefax : (0513) 657075
Een
logische
keuze.
e-mail
brant.visser@etl.nl
e-mail:: brant.visser@etl.nl
: brant.visser@etl.nl
e-mail
• Shell
tankstation
(o.n.n.)
• Shell
tankstation
(o.n.n.)
e-mail : brant.visser@etl.nl
• Shell
tankstation
(o.n.n.)

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 20

Woensdag 18 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.scheerenveen.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

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 15 mei 2022
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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)

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 15 mei 2022
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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

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 15 mei 2022
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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!

21 mei RS35+
Nic Bakker
Niek Bruystens
Pieter Sijtsinga
Renee Jongsma

11 juni RS35+
Remco van der Weide
Sipke Dam
Thijs van Zwieten
Henry Wijngaarden
PROGRAMMA VAN DEZE WEEK

Maandag 16 mei 2022
Read Swart JO10-1
- Sneek Wit Zwart JO10-1
Leiders: Sander v Driesten (06-26040935) Berend Sietse d Jong (0612222658)

Aanvang: 18:30 uur
Scheidsrechter: Driesten, S (Sander)
van

Drachtster Boys JO15-2
- Read Swart JO15-1JM
Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239)

Aanvang: 19:00 uur
Scheidsrechter: Spoelstra, J. (Johan)

Woensdag 18 mei 2022
Lemmer 2
- Read Swart 3
Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Geert Bosscher (06-31755339)

Aanvang: 19:30 uur

Zaterdag 21 mei 2022
Jubbega JO7-1
- Read Swart JO7-1
Read Swart JO7-1
- Langezwaag JO7-1
Stanfries JO7-2
- Read Swart JO7-1
Leiders: Melle van der Wal (06-51118793) Jan Harm Nutters (06-27021576)
Langezwaag JO9-1
- Read Swart JO9-1
Leiders: Geert Bosscher (06-31755339)

Aanvang: 10:15 uur
Aanvang: 10:24 uur
Aanvang: 10:35 uur
Locatie: JUBBEGA
Aanvang: 09:00 uur

SC Bolsward JO10-1
- Read Swart JO10-1
Aanvang: 10:00 uur
Leiders: Sander v Driesten (06-26040935) Berend Sietse d Jong (06-12222658)

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 15 mei 2022
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Read Swart JO12-1JM
- Heerenveense Boys JO12-3
Leiders: Jelmer Popma (06-46031067)

Aanvang: 09:00 uur
Scheidsrechter: Oostenbrug, J.T.

Blue Boys JO15-1
- Read Swart JO15-1JM
Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239)

Aanvang: 10:30 uur

Read Swart JO17-1
- Drachtster Boys JO17-4
Leiders: Pier Kingma (06-23367282) Erik Schotanus (06-12993583)

Aanvang: 10:45 uur
Scheidsrechter: Soepboer, P. (Peter)

Creil-Bant JO19-1
- Read Swart JO19-1
Leiders: Sybren Gerbens (06-46172411) Ido Eppenga (06-30098013)

Aanvang: 12:00 uur

Read Swart VR1
Leiders: Richard (06-40751742)

- NOK VR1

Aanvang: 13:30 uur
Scheidsrechter: Roskam, A (Atte)

Read Swart Kabouters

- Traing

Aanvang: 09:15 uur

Zondag 22 mei 2022
Read Swart 1
- Mildam 1
Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785)

Aanvang: 14:00 uur
Scheidsrechter: P (Peter) Lemmen

Wacker 2
- Read Swart 2
Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)

Aanvang: 11:15 uur
Scheidsrechter: Smit, B. (Berto)

Read Swart 3
- Harlingen 2
Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Geert Bosscher (06-31755339)

Aanvang: 11:00 uur

Read Swart 4
- Boornbergum'80 2
Leiders: Popke Oosterhof (06-30067107)

Aanvang: 11:00 uur
Scheidsrechter: Jongsma, R.A. (Renee)

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 15 mei 2022
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PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
Vrijdag 27 mei 2022
Akkrum 45+2
Read Swart 45+1
Heerenveen 45+1
Read Swart 45+1
Read Swart 35+1
Udiros 35+1
Read Swart 35+1
Jubbega 35+2
Zaterdag 28 mei 2022
Langezwaag JO7-1
Jubbega JO7-1
Read Swart JO7-1
Read Swart JO9-1
Read Swart JO10-1
Langezwaag JO12-1JM
Zondag 29 mei 2022
Gorredijk 1

- Read Swart 45+1
- Nieuweschoot 45+1
- Read Swart 45+1
- Mildam 45+1
- Wolvega FC 35+1
- Read Swart 35+1
- Nieuweschoot 35+2
- Read Swart 35+1

20:00 uur
20:30 uur
21:00 uur
21:30 uur
19:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
21:00 uur

- Read Swart JO7-1
- Read Swart JO7-1
- Heerenveen JO7-4
- Sweach De JO9-1JM
- LSC 1890 JO10-1
- Read Swart JO12-1JM

09:00 uur
09:09 uur
09:20 uur
09:00 uur
09:00 uur
09:00 uur

- Read Swart 1

14:00 uur

UITSLAGEN
MKV'29 3
Read Swart JO15-1JM
Read Swart 1
Nieuweschoot 45+1
Read Swart 45+1
Heerenveen 45+1
Read Swart 45+1
Read Swart 35+1
Wolvega FC 35+1
Read Swart 35+1
Jubbega 35+2
Aengwirden JO12-1JM
Buitenpost JO17-2
Annaparochie St. 1

- Read Swart 3
- ONT JO15-2
- Thor 1
- Read Swart 45+1
- Akkrum 45+2
- Read Swart 45+1
- Mildam 45+1
- Udiros 35+1
- Read Swart 35+1
- Nieuweschoot 35+2
- Read Swart 35+1
- Read Swart JO12-1JM
- Read Swart JO17-1
- Read Swart 1

3-0
3-2
3-0
2-0
3-0
0-0
3-2
4-0
0-2
1-0
0-2
2-6
4-1
5-0

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.

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 15 mei 2022
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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.
Scheidsrechters bij thuiswedstrijden v.v. Read Swart
versie 20 maart. 22 2022
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Scheidsrechter

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

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.

v.v. Read Swart De Knipe
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WEDSTRIJDVERSLAGEN

Read Swart 45+ 1
Hallo, allemaal.
Voordat ik begin te zeuren moet ik toch even zeggen dat het wassen van de shirts goed door de spelers is
opgepakt. Hou dat dit seizoen vol. Z van Van Zwieten is geweest dus we gaan naar de S van Sytsinga . De
W van Wolters staat daar nog tussen maar was niet aanwezig, dus die heeft mazzel gehad, nou ja zijn
vrouw dan wel te verstaan.
Bij VV Nieuweschoot hebben ze waarschijnlijk niet begrepen dat er nog geen sproei verbod is in Friesland.
Wat een waardeloos kut veld, je laat daar een koe nog niet op grazen laat staan voetballen.
Door deze grasmat kwamen onze technische spelers, waarvan wij twee a’drie in de selectie hebben niet
uit de verf (of kast)
Tegen Heereveen zijn wij altijd oppermachtig maar het lukte allemaal niet.
Zelfs ik werd gewisseld omdat ik meedraaide met mijn tegenstander als een vrachtwagen (Scania)
waardoor ik hem wel 10 meter moest inhalen, gelukkig schoot hij mis.
Niek haalde mij er terecht uit, dus toen zou het wel even gebeuren, nou dat hebben we gezien. Hij hapte
twee keer naar zand, het leek wel Parijs Dakar bij de vrachtwagens z’n stof gaf dat. Hij haalde wel twee
overtredingen binnen, maar wat daar het voordeel van was heb ik niet helemaal begrepen. Hij had nog
wel een mooie assist, zo eerlijk moet ik dan helaas ook wel weer zijn. (Het glas half vol en niet halfleeg,
Niek weet wel wat ik bedoel)
0-0
Dus toch 1 puntje.
De tweede wedstrijd was tegen Mildam, en daar hadden we nog een appeltje mee te schillen, omdat zij
de vorige keer eerder in de kantine zaten dan wij.
De sterkste opstelling moest beginnen, begreep dus niet waarom ik er in stond, waarschijnlijk om mijn
snelheid.
Nog voordat ik de bal een keer had aangeraakt lagen er al twee in, maar dan wel in het netje van Mildam.
We zaten dus op rozen, dachten we. Wieger en Pieter scoorden, dit even voor de statistieken specialisten.
Geen enkele minuten later stond het alweer 2-1.
Mildam was jonger en daardoor ook fitter, maar door een mooie counter kwamen we door Tamar op 3-1.
Weer niet veel later 3-2, toen zijn we maar gestopt met voetballen en zijn we tijd gaan rekken zoals echte
professionals dat doen.
Klaas ging de bal zoeken, maar had gelukkig zijn bril niet op zodat dit toch wel erg lang duurde.
Onze ballen waren zo genaamd niet te vinden, dus voordat we weer konden gaan beginnen was het zeker
vijf minuten later. Daarna twee ballen in het veld en ga zomaar door.
Het bleef dus 3-2, 3 points erbij.
Man/vrouw van de wedstrijd was Sipke, die hield ons (deze keer) in de race.
De laatste wedstrijd moest gespeeld worden tegen Nieuweschoot en je kon merken dat zij dit veld
gewend waren, of zaten wij er doorheen, in ieder geval verloren we deze wedstrijd met 3-0 ? of was het
meer ??
Ik weet het niet meer, het was niet om naar huis te schrijven, dus dit verslagje is nu klaar.
Dan Akkrum, uit en thuis altijd lastig door een veel te jonge keeper, maar aangezien zij zich afgemeld
hadden pakten wij de winst, of niet Rene Alex. Ik weet niet hoe zoiets zit.
Omdat bijna het voltalige team er was, op Henk na (want die wilde geen shirts wassen), zijn we even op
de foto gegaan die hieronder staat afgebeeld.

v.v. Read Swart De Knipe
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Zoals je kunt zien is er maar 1 die niet lacht, de reden is wel duidelijk. Zelf maar even raden.

Frits
Speler
Assistent coach van Anton
Wisselspeler
Scheids
App beheerder
Verslaggever
Vrij gesteld als shirtwasser
Beheerder waslijst
Probeer er elke keer een titel bij te krijgen.
PS
Bier drinken bij Nieuweschoot is net zo slecht als het veld. De gasten moeten uit een veel te klein plastic
glaasje drinken terwijl Nieuweschoot uit grote echte glazen konden drinken.
Gelukkig hadden we een pot zodat we toch nog wel weer genoeg op konden drinken, ook Thijs was zo
vriendelijk (zie foto) om nog een paar smurfen glaasjes te bestellen, waarvan ake.
Een reden om over te stappen naar Nieuweschoot, die bijna Wieger al een aanbod deden.

v.v. Read Swart De Knipe
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» Autoshop

» Onderhoud

» APK

» Reparaties

» Roetmeting

» Alle merken

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag
0513 - 688143

G.de Groot
Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw
• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

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

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.
_______________________________________________________________________________________

Artiesten - Evenementen
Artiesten
Evenementen
Orkesten- Management

Orkesten Management

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

Artiesten - Eve

Orkesten Man

Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De K

Tel. 0513 - 688930. www.euro

Voor digitaal drukwerk van vereniging,
of particulier
gaatvereniging,
u naar
Voorbedrijf
digitaal
drukwerk van

Tel. 0513 - 688930. www.euro-entertainment .nl

S.
S.

Schildersbedrijf
Schildersbedrijf

de Jager
de Jager

Tsjerkeleane 11 Langezwaag tel. 06-51177056

Tsjerkeleane 11 Langezwaag tel. 06-51177056
Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk
Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

Contactgegevens
T 0514 - 533007

Houtsaachmole 13a

E info@meiwurkje.nl

8531 WC Lemmer

I www.meiwurkje.nl

Van Maasdijkstraat 54
8441 CN Heerenveen

Schildersbedrijf

S.

bedrijf of particulier gaat u naar

de Jager

Wij drukken voor U:
Posters, flyers, kerstkaarten en vakantiefoto's op A3, A4 en A5
Tsjerkeleane
11 Langezwaag
formaat, van enkelzijdig
tot dubbelzijdig.tel.In 06-51177056
zwart/wit of full
colour. Ook kunt u bijWijonsdrukken
terecht voor
voor U:
het maken van kopieën
in zwart/wit
of full colour.op A3, A4 en A5
Posters, flyers, kerstkaarten
en vakantiefoto's
formaat, van enkelzijdig tot dubbelzijdig. In zwart/wit of full
colour.
Ookalkunt
uschilder-,
bij onsAfwerking:
terecht
voor en
het maken van kopieën
Voor
Dankzij
onzeuwnieuwe
afwerkstraat
wij programmain zwart/wit
ofglas-,
fullkunnen
colour.behangwerk
boekjes op diverse manieren nieten en afwerken, op A4 en A5.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid
Afwerking: van inbinden volgens het
systeem.
Dankzij onze nieuweWire-O
afwerkstraat
kunnen wij programmaboekjes op diverse manieren nieten en afwerken, op A4 en A5.
en ontwerpen:
Daarnaast bieden wijOpmaak
de mogelijkheid
van inbinden volgens het
Voor het ontwerpen vanWire-O
een mooie
brochure, visitekaart, folder,
systeem.
poster, een nieuw logo of een complete huisstijl beschikken wij
over medewerkers
met grote
kennis en ruime ervaring
Opmaak
en ontwerpen:
Voor het ontwerpen van een mooie brochure, visitekaart, folder,
poster, een nieuw logo ofKopieerpapier
een complete huisstijl beschikken wij
Bij
vindt u eenmet
ruimassortiment
kopieerpapier
overonsmedewerkers
grote kennis aan
en ruime
ervaring
Kom vrijblijvend Kopieerpapier
langs of vraag een offerte aan.
vragen
u om een
BijVoor
onsomvangrijke
vindt u een opdrachten
ruimassortiment
aanwijkopieerpapier
afspraak te maken.
Kom vrijblijvend langs of vraag een offerte aan.
Voor
omvangrijke
opdrachten-vragen
wij u om een
Veensluis 18
- Heerenveen
Tel. 0513-688951
afspraak te maken.

www.intradamusic.nl/ info@intradamusic.nl
Veensluis 18 - Heerenveen - Tel. 0513-688951
www.intradamusic.nl/ info@intradamusic.nl
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VOLBEDA
FLOWERFARM
VOLBEDA
FLOWERFARM’t‘tMEER
MEER 75
75
tel.
- 640674
tel.0513
0513
640674

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

Openingstijden Flowerfarm: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 18.00 uur
Openingstijden Flowerfarm:
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
donderdagavond:
tot 21.00 uur
						
zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
zaterdag:
8.30 - 17.00 uur
						
zondag:
10.00
- 17.00
uur uur
zondag:
10.00
- 17.00
Openingstijden
stationsbloemenwinkel:
maandag
t/m zondag:
8.30 - uur
18.00 uur
Openingstijden
stationsbloemenwinkel:
maandag
t/m zondag
8.00 - 20.00
Bounty boeket - Volbeda Flower Farm

STARTPAGINA

bezorgdienst
in Heerenveen
EigenEigen
bezorgdienst
in Heereenveen
e.o.

OVER ONS

5-5-14 7:33

MANDJE | 0 ITEM(S): € 0,00

BLOEMEN BESTELLEN

HELP

CONTACT

Bounty boeket kopen
Stap 1 van 2 - kies grootte

CATEGORIEËN
Bloemstukken
Boeketten

€ 20,00

Klein

€ 27,50

Middel

Cadeausets

€ 37,50

Planten
Rouwbloemen
Tulpen

Foto toont kleine variant
Klik op de foto voor een detailweergave

Tulpencadeausets

GA TERUG

Letde
opweekaanbieding!
de weekaanbieding!
Let op

Groot

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

EIGEN PAGINA'S
Exclusief € 7,95 servicekosten
Info Remco Volbeda Flowerfarm
Info Remco Volbeda Stationswinkel
EuroFlorist/versturen van bloemen

© 2014 EUROFLORIST

SITEMAP

PRIVACY

VOORWAARDEN

COOKIES

BEHEER

Kosteloos inloopspreekuur
iedere donderdag van 10.00-12.00u
http://www.volbedaflowerfarm.nl/shop/product/2502/bounty-boeket
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Notariskantoor Savenije
K.R. Poststraat 1 in Heerenveen
tel. 0513-645101
info@notarissavenije.nl
www.notarissavenije.nl

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.

Wij ozrijnu!er
vo

ADVERTEREN?
echtsom
r
ij
w
n
a
a
ng

linksom,
t
ie
n
t
e
h
Kan

vraag naar de

(wijk)verpleging ■ huishoudelijke verzorging ■

persoonlijke verzorging ■ begeleiding individueel en in
groepsverband ■ palliatieve zorg ■ PGB ■ uitleenservice ■

8448 GG
Heerenveen
info@thijsgrondengroen.nl

mogelijkheden

vakantiezorg ■ dagbesteding ■ 24 uur telefonische

bereikbaarheid ■ nachtzorg ■ particuliere zorg ■ maaltijd- en
boodschappenservice

Thijs van Zwieten
Het Meer 213
www.thijsgrondengroen.nl

da

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland
Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne ■ 0513 - 54 21 78 ■ info@aardemathuiszorg ■ aardemathuiszorg.nl

kwaliteit •• duurzaam
duurzaam
kwaliteit

Schilderwerk
Wandafwerking
Houtimitatie
Marmerimitatie

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

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

Lekker fietsen en dan…
Aafje’s Glêswurk

Gewoon genieten!

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

Epy
Epy en
en Trientsje
Trientsje Stuiver
Stuiver

Dit alles met vriendelijkheid als belangrijkste ingrediënt

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

1

Flúster Famkes
Beste lezer,
Welkom terug bij de Flústerfamkes! Hopelijk is iedereen al wat bijgekomen
van het geslaagde survivalweekend in ons dorp. We hebben namelijk weer
genoeg leuke dingen voor jullie in petto deze week, waaronder een nieuwe
rubriek! Vanaf nu kunnen jullie als lezer een mooi kinea moment (verhaaltje
of foto) insturen! Dit moment kan van een paar jaar geleden zijn, of van afgelopen week, alles is welkom!
Jouw speciale kinea moment is dan te zien in de kineaan. Dit mag natuurlijk ook anoniem, dus bedenk wat
leuks zou ik zeggen! Deze keer is er een interview te lezen met Jenda Vermeulen en komen we weer met
een gouden tip die je niet wilt missen! Daarnaast hebben we weer een ''wie is het?'' en onthullen we het
antwoord van vorige week. Ook hebben we weer een aanwijzing, heb jij al een idee wie wij zijn? Veel
leesplezier! Vergeet niet een mooi kinea moment te sturen naar flusterfamkeskinea@gmail.com of via onze
instagrampagina! Tot snel!

Tip van de Flúster Famkes:
Omdat de zon weer volop aan het schijnen en het mooie weer weer in aantocht is, hebben we een
belangrijke tip. Je hebt het vast al eens vaker gehoord, maar smeer je goed in met zonnebrand! Zeker de
eerste zonnestralen kunnen je huid flink beschadigen. Ook tijdens wedstrijden is het belangrijk je huid goed
te beschermen.

Langs de zijlijn met: Jenda Vermeulen
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea?
Ik ben Jenda Vermeulen. Ik ben 19 jaar en ik zit in het 2e van Kinea.
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea?
Ik weet dat ik al heel lang op korfbal zit, maar ik moest wel even graven. Samen met mijn moeder ben ik tot
de conclusie gekomen dat ik al vanaf mijn 5e lid ben van kinea. Ik besef me nu pas hoe lang dat eigenlijk is…
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou?
Kinea betekent voor mij vooral ontspanning en gezelligheid. Na een drukke dag school vind ik het lekker dat
ik even mijn hoofd leeg kan maken tijdens het sporten. Qua gezelligheid zijn het vooral de mensen. Veel
van hen ken ik ook al erg lang dus schept ook een speciale band. De mensen zijn de reden waarom alle
BBQ’s, nieuwjaarsrecepties en thema feestjes altijd zo leuk zijn!
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea?
De laatste keer dat we met de A1 in Noppes hebben geslapen. Dit was echt wel een hoogtepunt te
noemen. We hebben toen bizar veel gelachen en héél weinig geslapen. Ik zou die ‘slaapfeestjes’ met heel
veel plezier overdoen.
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club?
Ik hoop dat de club nog jaren door kan gaan. In de selectie zitten we wat krap, maar de jeugd zit bomvol,
dus dat komt in de toekomst wel goed! Verder hoop ik dat de traditie van het logeren in Noppes blijft
bestaan, want ik gun die kinderen dezelfde lol als ik heb ervaren.
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Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom?
Maike Vermeulen. Dat is mijn grote zus. Ik kijk altijd wel naar haar op. Zij speelt ook al heel lang bij Kinea en
ze zit in het 1e. Ze doet het al lang erg goed en ik hoop dat ze nog lang door blijft gaan om uiteindelijk
samen in een vast vak te staan en een super duo vormen.
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn?
En denk dat ik bonussen zou uitdelen aan de mooiste schoten/doelpunten. Soms worden er bizarre ballen
de lucht in gegooid en dan zitten ze gewoon. Ik vind dat deze beloont mogen worden (en dan natuurlijk
vooral voor Kinea ;)
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.)
Nee, zo ver gaat mijn bijgeloof niet.
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken?

Slaapfeestjes!
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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: vrouw
Deze dame zit al een tijdje bij de selectie, soms is ze er ook een tijdje even niet. Toch komt ze altijd weer
terug. Ze heeft zowel een bekend gezicht als een bekende achternaam binnen de club.
Antwoord vorige editie: Andries de Boer
Andries is verhuisd van Heerenveen naar de Knipe.
Wij wensen jou en je vriendin veel geluk in jullie nieuwe woning!

Kinea Moment :
Vorige week hebben zo'n 120 basisschoolleerlingen genoten van de schoolkorfbaltrainingen onder leiding
van de selectie van KV Kinea!
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Aanwijzing Flúster Famkes:
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.

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
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Rommelmarkt 2022
Eindelijk mochten we weer een rommelmarkt organiseren en onder prachtige
weersomstandigheden. Niet veel afzeggingen gehad....maar altijd toch weer
benieuwd hoeveel hulptroepen er komen, maar écht, dat was weer fenomenaal!
De "oude garde" wordt een jaartje ouder, maar de jeugd neemt het stokje goed
over

Dit jaar heeft iedereen, van C’s tot Senioren...ouders en overige- én
niet-leden weer geweldig zijn best gedaan en de rommelmarkt tot
een grandioos succes weten te maken! Iedereen heeft wat
afgesjouwd...tjonge, jonge wat hadden de Knypsters weer veel voor
ons gespaard. De tractors en wagens hadden het druk. Het was al
donker, toen de laatste op het verkoopterrein verscheen.
Zaterdagmorgen vanaf 8 uur waren er weer 50/60 vrijwilligers in
touw, om de rest op zijn plek te brengen, de kantine te bemannen en
om 10.00 uur te starten met de verkoop. Er waren weer héél veel
klanten, spectaculair.....Super!

Als je veel spullen hebt, blijft er na afloop ook wat over...pff en dat wordt
meteen om 12.00 uur weer in big-bags gestopt en afgevoerd. Tot laat in de
middag is men hier nog mee bezig geweest! Een heidens karwei! En intussen
wachtten we allemaal in spanning....wat is de opbrengst?? € 2950,--.... wat
hebben we dat weer mooi met zijn allen gefikst!! Een geweldige opbrengsten
het was fijn en gezellig om iedereen weer te mogen ontmoeten.
Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar inbreng en tot volgend jaar!
Anne Beugeling en Martje Huitema
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Fietstocht
Op 1ste Pinksterdag gaan we eindelijk weer te fietsen na 2 jaar.
We gaan er van uit dat de vaste ploeg weer mee gaat, zijn er nog liefhebbers die het leuk lijkt om mee te
fietsen dan graag een telefoontje naar Jannie 0646420942. De koffie staat om 9.30 uur klaar bij Sietse en
Anneke. Na de fietstocht gaan we volgens traditie weer Chinezen bij Noppes.
Tot 1ste pinksterdag!
Groet Jannie

Even serieus...
Uitslagen
Wedstrijd

Uitslag

DTG D1 - Kinea D2
Lintjo F2 - Kinea F1

1-4
12 - 11 (3 - 0)

Zaterdag 7 mei

Dinsdag 10 mei
De Hoeve/Forward E1 - Kinea E1
Woensdag 11 mei
Kinea MW1 - KIOS (R) MW1
Zaterdag 14 mei
Kinea 1 - Oerterp/VKC 1
Udiros D1 - Kinea D2
Pallas '08 F1 - Kinea F2
Zondag 15 mei
Kinea 2 - WSS 3
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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
woensdag 18 mei

Uitteam

17:00 Heerenveen F1
18:45 Drachten/Van der Wiel D2
20:00 Roreko MW1
zaterdag 21 mei

Kinea F1
Kinea D1
Kinea MW1

9:00
9:30
10:00
10:00
10:30
11:00
11:00
14:40
16:00
zondag 22 mei

Kinea F1
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard
D3
Kinea E1
Kinea D2
De Hoeve/Forward C1
Kinea B1
VZK F1
Kinea A1
Kinea 1

11:00 Kinea 3
12:30 Kinea 2
zaterdag 28 mei
9:00
10:30
10:30
11:40
12:00
13:00
14:30
15:30
zondag 29 mei

19:30

Kinea MW1

Kinea D1
Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E4
DTG D1
Kinea C1
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard B3
Kinea F2
Heerenveen A2
SIOS/Jumbo Wolvega 1
Wordt Kwiek 1
KIOS (R) 3

Kinea F2
Kinea C1
Kinea D1
Heerenveen A2
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard
B3
Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E4
It Fean/Boelenslaan 2
Udiros 1

10:30 Wordt Kwiek 1
woensdag 1 juni

Westergo F1

VZK F1
De Hoeve/Forward C1
Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D3
Kinea A1
Kinea B1
Kinea E1
Kinea 2
Kinea 1
Kinea 3
Roreko MW1
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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 21 mei
8.30 – 10.00 uur
10.00 – 12.30 uur
14.00 – 15.30 uur
15.30 – afloop

Jantien Wilkens en Fimke Gerritsma (F1)
Rhona Bergsma en Henno van der Hoeff (E1 en D2)
Annie Idzenga en Marcus de Jong (A1)
Gerrit Gerritsma en Jannie de Groot

Zondag 22 mei
10.30 – 12.30 uur
12.30 – afloop

Anneke Sietsma en Hennie Woudstra
Fardou Boonstra en Sigrid Woudstra

Zaterdag 28 mei
8.30 – 10.00 uur
10.00 uur - afloop

Gerrit Gerritsma en Aaltje/Sander Holterman (F2)
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
10.00 -11.30 uur

Klasien Elzinga en Helena Bokelaar
volgt (D2)
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Wedstrijdverslag
14-05-2022

Udiros D1 - Kinea D2

4 - 22

Joepie! We hebben gewonnen!
Het ging heel goed, we hebben 22-4 gewonnen tegen Udiros.
We hadden een extra speler: Ehrin en zij deed het ook super goed!
We moesten weer uit de wedstrijd spelen in nieuwehorne.

Volgende week gaan we er weer voor!!

Sanne

Uit de oude doos
Deze keer geen prachtige stukken uit de oude doos. De doos was leeg. Er moet weer een nieuwe van zolder
gehaald worden. Dus wie weet de volgende keer weer (of de keer daarna of daarna of zoiets).

De Kineaan
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DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN
o Machinale houtbewerking om
o Machinale houtbewerking
ij rechts
w
n
a
o Tekenwerk en advies
a
g
n
a
d
o Tekenwerk
om, advies
linksen
t
ie
o Sanitair
n
t
e
h
oKSanitair
an
o Handel in bouwmaterialen
o Handel in bouwmaterialen
o( Kozijnen,
Kozijnen, ramen
ramen en
en deuren
deuren
o
o Verbouw
Verbouw
o

Wij ozrijnu!er
vo

wijk)verpleging ■ huishoudelijke verzorging ■

Meyerweg 64
Meyerweg 64
8456 GH De Knipe
8456 GH De Knipe
Tel./Fax: 0513-688648
Tel./Fax: 0513-688648
Meyerweg
8456 GH De Knipe, Tel. 06 - 22 05 90 92
Mobiel: 0664,
22059092
Mobiel: 06 22059092

biedt:
biedt:
-- een
een café
café
-- een
een snackbar
snackbar
-- een
zaal
een zaal met
met een
een bar en podium voor
al
al uw
uw feesten
feesten en partijen
-- een
een biljart
biljart
-- een
poolbiljart
een poolbiljart
De ontmoetingsplek
-- veel
veel voetbal:
voetbal:
-- internationaal
internationaal
van topvoetbal
De Knipe!
-- eredivisie
eredivisie
-- op
op een
een beeldscherm
beeldscherm van 3 bij 2 meter
Waar je o.a. kunt
-- veel
activiteiten
veel activiteiten
poolen/biljarten,
darten
-- Maar
:
Maar bovenal
bovenal

en heerlijk
snacken.
Veel
gezelligheid

Kom
Kom eens
eens langs bij Jan en Anneke

Ook geschikt voor feestje
of vergaderingen.

CAFE

Meyerweg 117
117 De Knipe, tel. 0513 688229
Meyerweg

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

Loodgieters- en
en installatiebedrijf
installatiebedrijf
Loodgieters-

v.o.f.

A.H. de Jong
Jong

Gas-, water-,
water-, sanitair-,
sanitair-, zinkzink- en
en mastiekwerken
mastiekwerken
Gas-,
Centrale verwarming
verwarming
Centrale

Langezwaag, Boerestreek
Boerestreek 1a
1a
Langezwaag,
Tel. 0513
0513 -- 688889
688889
Tel.

DÉ

K

Herenkapsalon

nipper

Sinds 2002

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

Elke dag bezorgdag

Artiesten - Evenementen
(geen bezorgkosten)
Orkesten Management

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

DEKAS kantoorservice
Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De Knipe - Heerenveen

TrekschuitTel.140513
8447
CJ Heerenveen
tel. 0513
- 688930.
www.euro-entertainment
.nl - 682266

Schildersbedrijf

S.

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

de Jager

Tsjerkeleane 11 Langezwaag tel. 06-51177056

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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
colour. Ook kunt u bij ons terecht voor het maken van kopieën
in zwart/wit of full colour.
Afwerking:
Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programmaboekjes 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:

