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Einde aan verhitte tijden?
door Roelien Hofsteenge

Ik las net op de NOS-app dat er deze zomer
Bij een oververhitte motor krijg je het advies om
sprake is van een record aan zonnestraling.
je auto langs de kant te zetten, de Wegenwacht
Sinds het begin van de metingen ontvingen
te bellen en de boel goed te laten afkoelen.
we niet eerder zoveel energie van de zon. De
Bij oververhitting stoppen dus.
toename van die zonnestraling leidt tot extra
Maar ja, dat is in het geval van onze oververopwarming van Nederland in de lente en de
hitte maatschappij wat makkelijker gezegd dan
secretariaat:
zomer.
gedaan. Want wie stopt wie?
Roelien
Hofsteenge
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Roelien
Hofsteenge
Het was een superhete zomer, jazeker.
En ach,(secretariaat)
misschien moeten we ook wel eerst
Meyerweg
114,
688211
Meyerweg
114,
688211
Maar dat lag niet alleen aan het aantal zonnedoor deze periode heen om in rustiger en beter
decompagnon@gmail.com
uren. We kijken om meerdere redenen
terug Bakkerij
vaarwater
terecht te komen. Ik hoop het van
Copy-adres:
Boonstra
op zeer verhitte zomermaanden. of decompagnon@gmail.com
harte.
We gaan van crisis naar crisis en in de maatIk heb zin in de herfst; zin in de periode waarin
schappelijke discussies over al die onderwerwe als dorp altijd op zoek zijn naar verbinding.
pen komen mensen met hun meningen steeds
Noem me naïef om de nu volgende vergelijfeller tegenover elkaar te staan en er lijkt
king, maar als het ons lukt om samen de mooisteeds minder ruimte te zijn voor ‘luisteren’ en
ste optochtwagens te bouwen (waar ook heel
op zoek gaan naar een weg in het midden. De
veel overleg en ‘geven en nemen’ aan te pas
secretariaat:
vele talkshowprogramma’s en de social media
komt) en als we samen een prachtig dorpsRoelien
Hofsteenge
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(secretariaat)
doen daarbij natuurlijk ook flinke, in mijn ogen
feest kunnen
vieren waarin we benadrukken
Meyerweg
688211
Meyerweg
114,allemaal
688211
niet altijd positieve, duiten in het zakje.
Ik ben 114,
gelijk te zijn, waarom zou dit dan niet
decompagnon@gmail.com
Copy-adres:
Boonstra
inmiddels gestopt met het volgen
van al die Bakkerij
kunnen
in al die andere grote kwesties?
of decompagnon@gmail.com
programma’s.
Ik schreef eerder al eens op deze plek dat ik
Ik wens ons allen een mooi nieuw seizoen toe,
soms ‘verslaafd’ was aan het nieuws en dat ik
waarin alle verenigingen weer als vanouds ‘los
daar verandering in wilde aanbrengen. Welnu,
kunnen’ met hun activiteiten, op zoek naar wat
dat is gelukt. Met als gevolg dat nu het tegenons bindt!
overgestelde aan de hand is en ik me er eerder
van distantieer. Want voor ik het weet raak ikzelf ‘oververhit’.
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Advertentietarieven 2022-2023
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
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Beste Knypsters
Bijna 50 jaar heb ik in De Knipe gewoond aan de Meyerweg
143. Op 13 juli ben ik verhuisd.
Mijn nieuwe adres: Irenelaan 3-6, 9752 LS Haren
Telefoon: 050-8508735
Het ga jullie goed!
Hartelijke groet,
Ali de Jong-Dost

®

®

®

*******

®

®

®

®

Hulp gezocht bij Veilig Verkeer Nederland Activiteiten

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

ureerde data
ge tools voor het
van bestanden.

®

privé door printopdrachten in de wachtrij
te laten staan totdat de gebruiker het
wachtwoord invoert.

In en rondom De Knipe doen wij als vrijwilligers van de lokale
Veilig Verkeer Nederland afdeling verschillende activiteiten.
Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige
fiets, fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Heerenveen. Wij zijn opzoek naar versterking van ons
lokale vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op pad kunnen gaan. Lijkt het je leuk om af en
toe aan te sluiten bij een activiteit voor verkeersveiligheid in
de buurt?
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl.
*******
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Belangrijke informatie
• Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:					

112

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

0900 8844
0900 8844

• Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevalllen)			
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)

0900 1127112

685685

• 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				
De Knipe, Bontebok, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur		

088 5125550
088 5125300

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

06 53640748

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

616565
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		
AED’s bij De Barte (kantoor Wijkbeheer), kleedgebouw Read Swart,
Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke

688146

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

617761

• 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			
e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

06-46337907

• 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

688244 / 688504

T. Siebenga / H. Sikma 		
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7-11 okt.				
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Kerkdiensten

Zet in lichtbox

Wij keuren alle belangrijke creditcards van
Nederland.

Deel

MEER GELIJKSOORTIGE VOORRAADBEELDEN VAN `KLOK EN AGENDA`

More images

Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe
Klok en agenda

Oude agenda met klok en bloemen

Wijzerplaat en agenda met pen

Stethoscoop op Agenda en uitstekend…

4 september - geen dienst
11 september - 10.30 - Boottocht
18 september - geen dienst

DE FOTOGRAFIECATEGORIEËN:

TREFWOORDEN

Zaken

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

Voorwerpen

ONLANGS BEKEKEN BEELDEN

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Protestantse Gemeente
52,914,566

royalty-vrije beelden

538,496 foto's deze week

Zoeken in
geef sleutelwoord of dossieridentiteitskaart

16,523,455 gebruikers
Houd contact

>9999

Vind ik leuk

Hulp nodig? 4 september
Dreamstime
Gemeenschap
Hulpmiddelen
Zondag
- Aengwirder
tsjerke - 9.30 uur Internationaal
		
ds. Riemer Praamsma
Zondag 11 september - Nij Brongergeatsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Zondag 18 september - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Reinder Reitsma
Zondag 25 september - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Neem contact met ons op

Stockfoto's

Fotografen App

Bedrijfsaccounts

https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-klok-en-agenda-image45670120

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

English

Português

Pagina 1 van 2

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

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

Rooster drukken, tellen en bezorgen 12 Doopsgezinde
& 13 september Kerk De Knipe

Drukken groep 1: maandag 12-09
groep 2: dinsdag
13-09		
groep 3: dinsdag
13-09		
Tellen		
: dinsdag
13-09		
Bezorging Compagnons Heerenveen:		

Nr. 43-02

DS Veenweg
61
Robert
Bouwmeester
8456
HK
De
Knipe
Jan Bekhof
0513-688773
Anne
Kramer
Geesje Zwier (0646632857)
Welkom
de doopsgezinde gemeente De Knipe
Jelle
Cnossenbij
(0641438906)

Wij zijn
een vitale gemeente met een twintigtal leden en vrien
5
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Heel
Fryslân bakt

En ééntje
bakt de
lekkerste
Winnaar
Oranjekoek
verkiezing

Contactgegevens
T 0514 - 533007

Houtsaachmole 13a

E info@meiwurkje.nl

8531 WC Lemmer

I www.meiwurkje.nl

Van Maasdijkstraat 54

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

8441 CN Heerenveen

-

Keukens
Sanitair
Inbouwapparatuur

-

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
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BBQ Read Swart 45+ 1

Frits: Speler, Assistent coach van Anton, Wisselspeler, Scheids, App beheerder, Verslaggever, Beheerder waslijst, Speaker Rad van Fortuin.
Rene Alex: Heeft bijna alle wedstrijden niet gespeeld.
Remco: Is er altijd, behalve als we op kutgras moeten spelen, of was het nou kunstgras.
Pier: Gelijk alweer ruzie gehad met de Assistent
coach, maar ja we kunnen iedereen gebruiken.
Niek: Je ziet hem niet, maar had anders tussen
Pier en Henk gezeten. Pluisje genaamd.
Henk: Heeft geen wedstrijd gespeeld, maar mist
niks en is op de weg terug.
Wieger: Man van de net niet een hattrick en van Lies.
Klaas: Geen wedstrijd gespeeld en voor het eerst
kampioen, hoe knap is dat.
Bernd: Houdt zich zowel voor als na de wedstrijden niet in.
Tamar: Waarschijnlijk onze topscoorder, maar dat
weet ik niet zeker. Er wordt namelijk niks bijgehouden (gelukkig)
Sipke: Keeper van het jaar, want we hebben er
maar 1.
Thijs: Veel schieten en niks raken.
Pieter: Blessure gevoelig maar aanwezig.
Piet: Wilde niet op deze foto maar hoort er wel bij.
Edward: Heeft de foto gemaakt, waardoor je hem
niet zit.
Arno: Staat achter als Tamar voor staat, dus ook
hem zie je niet.
17 man, dus dat moet voldoende zijn voor aankomend seizoen, hoewel er wel veel zijn die amper
een wedstrijd gespeeld hebben.
Nadat als het vlees op was, hebben we nog even
nagetafeld en hebben ons gelaafd met bier van
Hertog Jan.

door Frits

Hallo, allemaal.
Zoals ik jullie in mijn laatste verslag had gemeld
zou ik nog een verslagje schrijven over de evaluatie van het afgelopen seizoen.
Ik kan je mededelen dat Anton en ik het vertrouwen van de hele ploeg hebben gekregen om ook
het volgende seizoen op te pakken.
Helaas er zijn dus geen koppen gerold, hoewel ik
daar niet helemaal zeker van ben, aangezien sommigen met een stuk in de kraag naar huis zijn gegaan.
Tijdens deze BBQ, waarvoor Kerkvoordecatering
het vlees ed heeft geregeld, is ook de speler van
het jaar gehuldigd.
Anton en ik waren het unaniem eens dat dat Sipke
moest worden, en aan het applaus te horen was
iedereen het daar volledig mee eens.
Wel wat raar natuurlijk want hij is geen speler
maar keeper.
Aangezien wij door RS niet gehuldigd zijn voor het
kampioenschap van de één na laatste keer, hebben Anton en ik diep in de buidel getast om iedereen een gouden medaille te kunnen geven. Op de
onderstaande foto vind je het bewijs.

Als je goed kijkt is de foto genomen op het kinea veld, dit als
straf voor RS.

Heren, bedankt voor het afgelopen jaar en hoop
jullie blessure vrij weer te mogen begroeten bij
onze volgende wedstrijden.

	
  

De onderstaande heren hebben een wasbeurt gehad, wat nodig was ook.(wat een putlucht)
Rene Alex, Thijs, Pieter, Remco en Sipke.
Anton en Frits hoeven niet. De rest volgt.

Zal iedereen even voorstellen van links naar rechts
en van boven naar onderen en dioanaal.
Anton: Coach, speler en vakantieganger, was er
dus weinig dit keer.

Gegroet,
Frits
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Familieberichten
Sa! staat graag dichtbij haar lezers.
Het laatste afscheid van een
dierbare is een emotionele tijd.
Naast alle emoties moet er veel
geregeld worden, zoals de mensen uit de buurt op de hoogte
brengen van het overlijden.
Maar hoe bereik je iedereen?
Plaats een advertentie in een
krant die graag gelezen wordt
door mensen uit de omgeving
van de overledene. De Sa! is
onderdeel van die lokale maatschappij en staat dichtbij haar
lezers.
Familieberichten in een lokale
krant zijn relatief voordelig en

bereiken juist die mensen die
dicht om u heen staan.
Ook als u de familie wilt steunen met een rouwadvertentie
omdat bijvoorbeeld een buurtgenoot of clublid is overleden.
Een familiebericht kan ook
bestaan uit een bedankje voor
uw omgeving omdat ze u ondersteunden na een overlijden of
ziekenhuisverblijf.
En is er een nieuwe wereldburger geboren? Ook dan brengt
u natuurlijk graag de omgeving
hiervan op de hoogte.

Familieberichten in Sa!

Vraag naar de mogelijkheden per mail familieberichten@sa24.nl,
kijk op de website sa24.nl of bel 06 - 5224 9855 of 06 - 5247 1013.

nieuwbouw l renovatie l aanbouw l onderhoud

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl
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De zomer door met De Knipe Actief

Dan hadden we in juni ons jaarlijkse uitstapje: op een zonovergoten dag vertrokken we met 38
mannen en vrouwen in een oude
Fram bus naar Terherne voor een
prachtige rondvaart richting Grou
en de Alde Feanen.

door Marjan Steenstra

Sinds het verschijnen van de laatste Compagnon
hebben we van alles beleefd bij De Knipe Actief.
Laat ik beginnen met de sprekers:

We werden uitgezwaaid door de peuters en kleuters van de Compagnonsschool, een echt schoolreisje zo! Aan boord van de Redbad werd genoten van de mooie omgeving, het lekkere eten en
drinken, en natuurlijk van alle gezelligheid zo met
elkaar, een prachtige dag.

Kunstenares Roelie Woudwijk kwam vertellen
over haar werk als beeldhouwster. Ze heeft voor
de kroning van Willem Alexander een beeld gemaakt in opdracht van de gemeente Smallingerland en ze nam ons mee in alle stappen die hierbij
komen kijken: van maquette tot de plaatsing van
het eindresultaat. Het wordt dan al snel duidelijk
dat het ook fysiek een zwaar beroep is. Het feit
dat ze van haar vriend een heftruck kreeg als verjaardagscadeau in plaats van een bos bloemen
zegt meer dan genoeg!

In augustus hadden we nog een uitstapje: deze
keer in eigen dorp, maar zeker de moeite waard!
We gingen op de koffie in de doopsgezinde kerk,
waar een expositie over De Knipe te zien is, gerealiseerd door Anneke Durkstra. Wat hebben we
veel creatieve mensen in ons dorp, het was prachtig en super goed verzorgd door Anneke.

In juli kwam Geert van Tuinen langs in De Barte om
ons te vertellen over zijn levensloop. Hij vertelde
over hoe hij geïnteresseerd raakte in radio maken
en hoe het hem uiteindelijk gelukt is om zijn jongensdroom, werken bij de radio, te realiseren.
Mooi ook om te zien dat hij gewend is om gelijk
op de reacties uit de zaal in te spelen, en er is uiteraard even gesproken over Cambuur en sc Heerenveen.

9
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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

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

• 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!

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

Esther Peeks

Voor een heldere blik!

Coaching, training en advies

 Persoonlijke coaching

 Workshops & cursussen

 Relatie-coaching

 Voetreflexmassage

Spinner 6 | 8456HZ De Knipe | t:06-147 86 986 | e: info@estherpeeks.nl
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En dan hadden we nog een ander hoogtepunt:
sinds deze zomer beschikt De Knipe Actief over
een duofiets! Meer hierover leest u elders in de
Compagnon, maar mocht u eens een fietstochtje
willen maken, schroom dan niet en kom op donderdagochtend langs in De Barte, of neem contact
op met Roelie van der Meer, telefoonnummer 0637288371. Jolanda Visser heeft een mooi filmpje
gemaakt over de duofiets, dit is te vinden op de
facebooksite van doarp De Knipe.
In de zomer ging natuurlijk ook de maandelijkse
lunch gewoon door: gezellig met z’n allen aan tafel

dan eet je toch altijd net wat meer als thuis. Jannie Mienstra had heerlijke wraps met zalm en kipfilet gemaakt, dat viel goed in de smaak.
Lijkt het u leuk om ook een keer te komen koffiedrinken, u bent van harte welkom! Iedere donderdag staat vanaf half 10 de koffie klaar in de Barte.
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Heeft u vragen, kunt u altijd bellen met Roelie van
der Meer, telefoonnummer 06-37288371 of Marjan Steenstra, telefoonnummer 0513-689079 of
06-48958814.

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

Een duofiets in De Knipe

Het bestuur van De Knipe Actief heeft het initiatief genomen om de duofiets aan te schaffen.
Deze duofietsen hebben we in en rond Heerenveen allemaal wel eens zien fietsen. Voor mensen
die slecht ter been zijn of een andere beperking
hebben is het een fijne manier om erop uit te kunnen gaan. Er zijn 10 vrijwilligers die hiervoor klaar
staan. Over de organisatie hiervan komt op een
later tijdstip nog bericht.
De duofiets wordt gestald bij het Tweewielercentrum en is voor het hele dorp beschikbaar.

door Afke Wijngaarden

Donderdag 14 juli 2022 kwam er een grote verrassing tijdens de koffieochtend van De Knipe Actief:
een nieuwe duofiets. Robin Brouwer van het
Tweewielercentrum
kwam de fiets brengen en overhandigde
de sleutel aan Pier
Cnossen.

Robin Brouwer met de
nieuwe duofiets

Eigenlijk willen ze meteen wel op pad.

Met name de mannen waren zeer
nieuwsgierig naar de technische
snufjes

Sleuteloverdracht
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Het Tsjerkepaad en de Open kerken in De Knipe
door Annele Durkstra

De bijzondere en vaak eenvoudige kerkjes in Friesland hebben hun deuren opengezet voor het publiek en organiseren kleine tentoonstellingen op
de zaterdagmiddagen van 2 juli tot 10 september.
Sinds 2004 is er de mogelijkheid om delen van het
“Tsjerkepaad” te lopen en te rusten en een kopje
koffie te drinken in één van de vele dorpskerkjes.
Daar kan men dan ook ieder jaar weer een andere
tentoonstelling zien.
De beide kerken van De Knipe hebben dan ook
vanaf 2 juli hun deuren geopend voor ieder, die
belangstelling heeft voor hun kerkje en hun tentoonstelling.
De tentoonstelling in de Doopsgezinde Kerk wordt
al 20 jaar lang door Anneke Durkstra georganiseerd. Dat vraagt heel wat tijd en inspanning. Dit
jaar is de kerk voor het eerst weer open na de
Coronatijd. Er wordt huisvlijt, bezigheid, activiteit
en hobby van De Knypsters getoond. Hier kom je
tot de ontdekking wat men in De Knipe presteert
of wat men een eeuw geleden heeft geschilderd
en zie je de rust en lieflijkheid van ons oude dorp
of zoals uit onze tijd de familie Kramer, die een
prijs won met de beste melkkoe van Friesland die
100.000 liter melk tijdens zijn leven had geleverd
en door Griet geschilderd werd.
De diversiteit is enorm. Houtsnijwerk, bronzen
beeldjes, Tineke Weyer, heeft er een mapje bijgelegd, over het maken van een mal om het beeld te
kunnen gieten. Er zijn schilderijen van veel koeien
en een stier, er zijn foto’s of collages van verschillende verenigingen .
Janny van der Molen en Lida Dijkstra tonen hun
nieuwe en reeds bekende boeken.
Inmiddels is dat al een enorme stapel, leuk om
even in te duiken. Let ook op de bijzondere onderwerpen!

Zodra de deuren op zaterdagmiddag om half twee
opengaan, wordt de vlag uitgestoken en steekt
Anneke een kaarsje aan in Jitskes geborduurde
Doopsgezinde Kerkje, er schijnt licht door de kleine kerkramen. Anneke is een prima gids en weet
veel over de werkstukken en hun achtergrond.
Naast de vele mooie en vooral sfeervolle schilderijen staat er nog wat klein glaswerk in een vitrine. Ook de “Jonge Ondernemers” hebben zich
gemeld. En dan opeens zitten we heel verrassend
van de koeien, in de geiten wereld.
Sil Dekker is Nederlands Kampioen met het fokken van geiten en ontving daar een mooie beker
mee, maar de grootste bewonderaarster van zijn
geiten is zijn kleine buurvrouw, die elke dag haar
handje door het gaas steekt, vanuit haar eigen
tuin, om de geitjes te aaien. “Mare heeft geen geitjes, Mare heeft een “Do”, een “vliegende do” en
een “sierdo”, mar geen geitjes”, en dan gaan onze
herinneringen ver terug:
Mare’s oerpake en beppe, Eldert en Johanna, die
hadden ook geiten en behaalden er vele prijzen
mee, daar kun je de eerste Compagnons uit 1980
op nalezen.
In het midden staat,tussen Sil’s foto’s en de medailles, een houten geitje, nog door Eldert gemaakt
met de figuurzaag, en daaroverheen heeft Anneke
twee medailles van Sil zijn geitjes gehangen.
Ach, er is zoveel te zien en te lezen, alles is niet
te benoemen, maar in het hart van de tentoonstelling staat een zelfportret; een heel bekende
tekenleraar spelend op zijn grote trombone.
Op deze tentoonstelling leer je veel over de mensen in De Knipe, je staat altijd weer voor verrassingen. U bent van harte welkom.
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Lichtpunt in onrustige tijd

Startzondag

door Hans H.

Op zondag 25 september aanstaande vieren we
de Startzondag met elkaar! De diaconie verzorgt
dit jaar de Startzondag en heeft gekozen voor het
thema ‘Samen aan tafel’. Tussen 9.30 uur en 12.00
uur bent u van harte welkom in de Aengwirder
tsjerke in Tjalleberd om aan tafel met elkaar te
eten, zingen, luisteren en bidden. Er worden die
ochtend tevens verschillende activiteiten georganiseerd waar u uit kunt kiezen. Gaat u graag naar
buiten? Vergeet de wandelschoenen dan niet aan
te trekken. Voor kinderen zijn speelkleren handig
om mee te nemen.
Tijdens de dienst hebben we een bijzondere collecte: de eerste collecte is bestemd voor de kerk
en de tweede collecte is een inzamelingsactie voor
de Voedselbank. De Voedselbank in Heerenveen
bestrijdt (verborgen) armoede in onze gemeente
met het uitdelen van gratis voedselpakketten. Een
prachtig doel dat we graag ondersteunen. Neemt
u iets houdbaars mee? Dan zorgt de diaconie dat
alle producten bij de Voedselbank worden gebracht.

Deze zomer is een tijd van onrust, onzekerheid.
Hebben we wel genoeg voorraad van alles?
In ieder geval hebben we genoeg warmte gekregen. De mensen die naar het zuiden op vakantie
gaan mogen we nu onder de hand wel “halve garen” noemen. Te veel is ook niet fijn.
Hier in de Knipe langs de vaart is er gras ingezaaid
om de nieuwe beschoeiing te verlevendigen. Door
de droogte maar een sobere, dorre boel. En dan
zie je plotseling dit:

U kunt bij het uitzoeken van houdbare producten
aan het volgende denken:
-

Ondanks alles een mooi lichtpuntje deze zonnebloem (sinneblom)
Helaas moest de gemeente volgens schema twee
dagen later het niet aanwezige / niet opgekomen
gras toch maaien. Jammer voor het lichtpuntje.
Maar ik vond het even ontspannen mooi.

Droge pasta, zoals spaghetti of macaroni
Rijst
Pakjes voor pastasaus
Kruiden voor nasi en/of bami
Pakjes voor soep
Blikgroenten
Lekkers, zoals koek, chips of snoep
Koffie, thee en/of sap

We hopen u de 25e te ontmoeten!
De diaconie
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25 SEPTEMBER
09.30 UUR
AENGWIRDER TSJERKE
TJALLEBERD
“SAMEN AAN TAFEL”
ETEN
ZINGEN
BIDDEN
VIEREN

INZAMELINGSACTIE VOOR DE
VOEDSELBANK
Komt u ook?
Tijdens de Startzondag van 25 september aanstaande zamelen we houdbare
producten in voor de Voedselbank in Heerenveen. De Voedselbank in
Heerenveen bestrijdt (verborgen) armoede in onze gemeente met het uitdelen
van gratis voedselpakketten. Neemt u iets houdbaars mee? U kunt denken aan
koffie, thee, sap, droge pasta (macaroni of spaghetti), mix voor nasi/bami/
spaghetti/soep, blikgroenten, koek, snoep en chips.
U kunt deze producten in de week voor de startzondag tevens
inleveren bij Alize Kroodsma, Aengwirderweg 65 in Terband of
Meintje Jongsma, Meyerweg 27 in De Knipe
14
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De lange nasleep van een korte mededeling
door Carel Akemann

Dat maakt een reeks roddelachtige mededelingen
los die maken dat deze drie mensen alle zeilen
bijzetten om ook maar enige grip op de situatie
te houden. Het is een soort driehoeks verhouding
waarin de (zeer korte)mededelingen de situatie
alleen maar moeilijker en bijna niet meer beheersbaar maken.
De lezende dame, Sonja hoort alles aan en priemt
met de nodige humor door het probleem heen.
Het blijkt allemaal niet meer te redden. Op haar
vraag of een van hen wel eens in de hel is geweest
komt geen antwoord. Haar mening over de toekomst van het stel maakt het “advies” om voor
voldoende hout te zorgen tegen de kou heel zinnig. Het zijn situaties die in elke verhouding kunnen plaatsvinden. De vijftig- of zestig jarige huwelijken die zeggen dat ze nog nooit eens ruzie
hebben gehad en daarom al zo lang samenzijn zijn
te wantrouwen. Voor mij laat dit stuk zien dat het
nooit alleen rozengeur en maneschijn kan zijn.
Het gaat er toch om in soms “kille” situaties met
warmte te reageren (voldoende hout in huis?) Ik
heb genoten van de herkenbaarheid van de strekking van het verhaal. Als ik slechts één wijziging
had mogen maken; ik had Sonja de naam gegeven
van de levenswijsheid namelijk Sophia!

Zondagavond 19 juni om 20.00 uur in “De Knijp”
een kort maar indringend toneelspel “De Lange
Nasleep Van Een Korte Mededeling” geweest.
De tekst is van Magne van den Berg en de regie
was van Kim Oosterhof. De opstelling ziet er heel
anders dan anders uit. Het ziet er allemaal klein,
gezellig en gemoedelijk uit. Deze maal wél toneel
maar niet óp het toneel. Je voelt je deel uitmaken
van het op te voeren stuk. Het is bijna niet te zien
waar het publiek feitelijk moet gaan zitten, wat de
bedoeling is van de plaatsen. De opstellingen van
stoelen die bij het stuk horen en de stoelen die
voor het publiek bestemd zijn is niet duidelijk te
zien en dat zegt ook iets van de inhoud van het overigens niet lange toneelstukje. Bij binnenkomst is
er al wat publiek wat mij voorging. Er zit één dame
die wat bladert in een krant of tijdschrift. Ze heeft
een glas drank voor zich. Niet duidelijk of zij ook
publiek of een der uitvoerende is. Dat geeft meteen al een beetje de sfeer aan, alsof je erbij hoort.
Wat geroezemoes en gerommel. Het licht gaat op
gedempt. Iedereen is stil en ook de spelers zeggen
niet veel. De man, ontegenzeggelijk de baas van
de kroeg(?) en twee dames, de eerste achter de
bar, de dames met stoffer, poetslap wat bezig zoals dat gaat in een café. Al in het begin zegt Janna
de “korte mededeling”: “Laurens, ik loop met de
gedachte om hier weg te gaan”.

Met warmhartelijke groet,
Carel Akemann

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

Hallo allemaal

werk ik dagelijks met zowel gezelschap als boerderijdieren. Het werken met dieren vind ik heel
leuk om te doen. Ik vind het ook niet erg om vieze
handen te krijgen en de werktijden maken ook
niet zoveel uit. Bent u geïnteresseerd na het lezen
van mijn bericht of heeft u verdere vragen kunt u
met altijd bellen of whatsappen op het volgende
telefoonnummer 0639134164.

Mijn naam is Daniëla. Ik ben bijna 23 jaar oud en
woon in De Knipe op it Wolwêzen en ben gek op
dieren. Het is bijna zomervakantie en ik zoek een
extra baantje. Het lijkt mij leuk om naast de dagbesteding andere mensen te helpen met het verzorgen van hun dieren; honden uitlaten, pony’s
verzorgen, knaagdieren verzorgen noem maar
op; ik vind het allemaal leuk. Ik doe dit tegen een
kleine vergoeding. Ik heb zelf een cavia, een hond,
een kat en een reptiel. Ik heb veel ervaring met
het verzorgen van verschillende dieren. Zo heb ik
de opleiding dierverzorging mbo 1 & 2 behaald en

Met vriendelijke groeten, Daniëla Gerritsen
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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
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.

Foto toont kleine variant

Tulpen

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

Artiesten - Evene

Kosteloos inloopspreekuur
iedere donderdag van 10.00-12.00u

Orkesten Manag

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

Pagina 1 van 1

Notariskantoor Savenije
K.R. Poststraat 1 in Heerenveen
tel. 0513-645101
info@notarissavenije.nl
www.notarissavenije.nl

Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De Knip

Tel. 0513 - 688930. www.euro-en

THIJS

Schildersbedrijf Wij zijnu!er
voor

GROND & GROEN

V

rechtsom
ij
w
n
a
a
g
S. t niet linksom, dan de Jager
Kan he

06 - 29 51 57 87
Geef uw grasmat in het voorjaar weer ‘n gezonde start met:

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien

(wijk)verpleging ■ huishoudelijke verzorging ■

Tsjerkeleane 11 Langezwaag tel. 06-51177056

tevens in ons assortiment:

persoonlijke verzorging ■ begeleiding individueel en in

groepsverband ■ palliatieve zorg ■ PGB ■ uitleenservice ■

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,

vakantiezorg ■ dagbesteding ■ 24 uur telefonische

graszaad & graszoden.

bereikbaarheid ■ nachtzorg ■ particuliere zorg ■ maaltijd- en

Poster
form
colou

boodschappenservice

Thijs van Zwieten
Het Meer 213
www.thijsgrondengroen.nl

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

8448 GG
Heerenveen
info@thijsgrondengroen.nl

Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne ■ 0513 - 54 21 78 ■ info@aardemathuiszorg ■ aardemathuiszorg.nl
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De bêste en lekkerste Oranjekoek van Fryslân koop je in De Knipe!
door Afke Wijngaarden

Uitstraling, dat is het woord dat mij het meeste
bij blijft na het gesprek met Roel Boonstra over
zijn heerlijke oranjekoek. Op 13 augustus j.l. werd
de verkiezing van ‘de Bêste Fryske Oranjekoek’
gehouden. Deze verkiezing wordt georganiseerd
door Fryslân Culinair, een 10-tal restaurants uit
Friesland die hiermee ‘het Fryske product’ willen
promoten.
Roel neemt de voorbereiding uiterst serieus en
gaat veel oefenen op de uitstraling, o.a. van de
kleur bovenop de crème. Hij weet dat er weinig
te verbeteren valt aan de smaak, want hij was al 3
keer eerder de winnaar (in 2008, 2017 en 2018).
Wil je dan nog iets verbeteren dan is het de uitstraling. De jury van de voorronde geeft adviezen mee
voor de finale. Tja, dat advies had alleen maar betrekking op de grootte van het stukje oranjekoek.
Daar is natuurlijk snel iets aan te doen.

voorzitter Robèrt van Beckhoven (meester patissier en jurylid Heel Holland Bakt). Gedurende
een half uur worden de oranjekoeken bekeken en
geproefd en ondertussen wordt het publiek vermaakt door gastheer en spreker Reitse Spanninga.
Volgens Robèrt van Beckhoven maakt de oranjekoek van Roel Boonstra het verschil! Alles is perfect in balans, de zachte kruidige koek en de heerlijke botercrème met echte vanille. De uitstraling
is strak en uitnodigend.

27 bakkers deden mee aan de voorronde. Uiteindelijk gaan er dan 5 bakkers door naar de finale.
Op zaterdagmorgen om 11 uur zijn de bakkers en
juryleden aanwezig en wordt de oranjekoek van
deze 5 top bakkers op de jurytafel gepresenteerd
om “live” gejureerd te worden door o.a. de jury-

Wij, als Knypsters, weten dat natuurlijk al heel
lang: er gaat niks boven een stukje oranjekoek
van Boonstra en dat weten zelfs heel veel mensen
buiten Fryslân.
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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.
_______________________________________________________________________________________
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Uit	
  het	
  bestuur	
  van	
  Plaatselijk	
  Belang	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Aankondiging	
   inning	
   contributie	
   2022	
   via	
   automatische	
  
incasso	
  
Mededeling	
  voor	
  de	
  leden	
  die	
  aan	
  Plaatselijk	
  Belang	
  een	
  automatisch	
  incasso	
  hebben	
  afgegeven:	
  het	
  
is	
  de	
  bedoeling	
  om	
  binnenkort	
  de	
  contributie	
  van	
  €	
  5	
  van	
  uw	
  bankrekening	
  af	
  te	
  schrijven.	
  
Wij	
  zijn	
  zeer	
  tevreden	
  met	
  de	
  vele	
  incassoformulieren	
  die	
  inmiddels	
  zijn	
  afgegeven.	
  Heeft	
  u	
  nog	
  geen	
  
automatisch	
  incasso	
  afgegeven	
  en	
  wilt	
  u	
  het	
  ons	
  makkelijk	
  maken?	
  Vul	
  dan	
  digitaal	
  een	
  
machtigingsformulier	
  in.	
  Het	
  machtigingsformulier	
  kunt	
  u	
  vinden	
  op	
  onze	
  website	
  www.deknipe.frl	
  
onder	
  het	
  kopje	
  (linksboven	
  onder	
  Home)	
  -‐>	
  Plaatselijk	
  Belang	
  -‐>	
  lidmaatschap.	
  

	
  

************************************************
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Erfrechtspecialist Hilda Dijksma begeleidt mensen met het opstellen van
(levens)testamenten bij u thuis.
Onbekend maakt onbemind. Nu weten de meeste mensen wel wat een testament is, maar niet wat er
allemaal in kan worden beschreven. Daarnaast hebben veel mensen de neiging om dergelijke zaken voor
zich uit te schuiven, met als gevolg dat het in sommige gevallen te laat is.
Om dit proces laagdrempelig te maken, begeleid ik (levens)testamenten bij u thuis. Ongeacht de duur.
Een gesprek duurt circa drie uur. Dat lijkt lang, maar deze tijd is nodig om alle zaken te bespreken, want
het moet voor iedereen duidelijk zijn wat voor effect het (levens)testament heeft en op welke wijze
erfbelasting kan worden bespaard. Bovendien kan een goed (levens)testament ook de hoogte van de
eigen bijdrage in de zorg beïnvloeden, zodat het vermogen zoveel mogelijk bij de kinderen blijft.
En dit alles in begrijpelijke taal.
Er vinden regelmatig wetswijzigingen plaats waardoor het voor veel mensen onduidelijk is hoe de actuele
wettelijke verdeling feitelijk werkt. Bij overlijden van de ene partner kan ook bij minder vermogende
mensen een situatie ontstaan dat zij belasting moeten betalen, ondanks dat er weinig geld op de
spaarrekening staat. Dit gebeurt meestal wanneer het vermogen in de eigen woning zit waar je niet
zomaar aan kan komen. Volgens de huidige wetgeving wordt de langstlevende partner weliswaar volledig
eigenaar van alle eigendommen, maar er moet in veel gevallen wel over de hoogte van de vordering van
de kinderen erfbelasting worden betaald. Ook al krijgen de kinderen dit niet direct in handen. En daar
houden de meeste mensen geen rekening mee.
Een goed (levens)testament blijft zeer
persoonlijk en voorziet in een soepele
afhandeling van bijzondere situaties.
Denk bijvoorbeeld aan (klein)kinderen
met een (verstandelijke) beperking,
verslaving of andere problematiek.
Misschien wilt u iets nalaten voor uw
kleinkinderen?
De huidige toename van samengestelde
gezinnen vraagt weer om andere
oplossingen.
Moeten de stiefkinderen meedelen in de
erfenis?
Heeft men zelf kinderen die gescheiden
ouders zijn?
Bij eerder overlijden van eigen kind kan men in het testament voorkomen dat bewindvoering over de
nalatenschap van de minderjarige kleinkinderen bij de ex-partner van het overleden kind terecht komt.
Bent u zelf gescheiden en wilt u voorkomen dat uw nalatenschap via uw kinderen bij uw ex-partner
terecht komt? Wat zijn de (on)mogelijkheden van onterving?
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.
Daarnaast zijn er ook partners of alleenstaanden zonder kinderen die zich afvragen wat voor hen de
mogelijkheden zijn. Wat gebeurt er als er geen testament wordt opgemaakt en hoe kan ik in het
(levens)testament vast laten leggen dat het vermogen bij de juiste personen of stichtingen terecht komt?
Moet ik een toezichthouder benoemen en in welke gevallen is dit raadzaam om te doen?
Een goed levenstestament zorgt ervoor, dat bij wilsonbekwaamheid (denk bijvoorbeeld aan dementie of
comateuze toestand) de aangewezen gevolmachtigde voor je mag handelen.
Ook al is men gehuwd in gemeenschap van goederen, de gezonde partner mag (zonder een
levenstestament) dan niet het huis verkopen. Beiden moeten wilsbekwaam zijn. Is dat niet het geval, dan
dienen alle uitgaven te worden verantwoord aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt hoeveel geld
men mag besteden. Een levenstestament is daardoor in veel gevallen een “must”.
Je koopt er simpelweg vrijheid mee.
Ik werk samen met verschillende notarissen verspreid door heel Noord Nederland.
Dit hele traject naar de notaris (samen met een document in heldere taal) wordt
door mij begeleid.
Het gesprek kan zowel in de Nederlandse als Friese taal worden gevoerd.
U kunt mij benaderen op mijn site: www.testamentrecht.nl , of mij telefonisch
benaderen op 06-15 90 71 15.
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Vrouwen van Nu
Inloopavond

Dinsdag 6 september, aanvang 20.00 uur in café “de Knyp”,
Meyerweg 117, De Knipe

We geven deze avond informatie over
ons nieuwe programma en tevens kunt U
zich opgeven voor
onderstaande workshops:
Herfststuk maken
Dikke dames schilderen
Onderzetters maken
Kerststuk maken
Creatieve middag
Paasstuk maken
Fryske Akademy

PS : Verloting met leuke prijzen

De koffie/thee is klaar
Iedereen is van harte welkom (ook niet leden)
We hopen op een gezellige avond met een goede opkomst.
Tot ziens op 6 september.
.
Het Bestuur
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KWF collecte 2022
De KWF-collecteweek komt er weer aan! In september gaan de collectanten in De Knipe en
Het Meer op pad met de collecteborden en komen ze misschien ook bij jou langs. Het KWF
heeft geen collectebussen meer. Steeds minder mensen hebben contant geld en ook het
storten bij de bank wordt duurder. Heb je wat over voor het goede doel? Scan dan de QRcode op het collectebord van de collectant met jouw telefoon. Zo doneer je makkelijk en
veilig.
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om
wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die miljoenen levens maakt KWF het verschil.
Met als missie: Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en meer
mensen die beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om voor te leven.
Geef jij ook?
Voor het leven met de gevolgen van kanker
Voor als je niet meer beter wordt
Voor het leven dat de tegenslag verslaat
Voor het leven dat hoop houdt
Voor het leven dat nog maar even heeft
De collectant komt langs tussen 4 en 10 september 2022.
Namens KWF, afdeling de Knipe,
Fimke Gerritsma-Postma
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Even persoonlijk

Gemeentelijke verkeersproeftuin?

Het laatste half jaar ben ik een paar keer uitgevallen, goed ziek. Iets wat iedereen kan overkomen,
en ik ben ook maar een mens.
Wat mij erg verlegen maakt is de reactie van velen, vragen waar je bent, bloemetje, kaartje sturen. Medeleven. Aanbieden om je te helpen als
er moeilijkheden zijn, als er iets moet gebeuren
waarvoor je even de kracht niet hebt.
Waar heb ik dit aan verdiend? Hoe dan ook, de
dorpse gemeenschap geeft wel een erg warm gevoel. We doen het met elkaar en staan klaar voor
elkaar. Prachtig, bedankt mensen.

Het is weer zover, de borden bij het Slûske geven
aan dat de doorgang richting Bontebok weer versperd wordt tot december. Er moet aan de weg
gewerkt worden.
Maar vorig jaar hadden we toch al de weg onderhouden, nieuwe kade en herstellen van het
wegdek? Maar nu wordt het verbeterd, met verkeersremmende maatregelen. Het zou gewoon
goedkoper zijn om niets aan de weg te doen, dan
gaan de mensen vanzelf langzamer rijden omdat
de kuilen en de richels anders de auto teveel zouden beschadigen.
Verkeersremmers hebben we de afgelopen twee,
drie jaar al gekregen op de Meijerweg. Oh ja, toen
was de weg ook al weer maanden afgesloten. Met
als resultaat?
Bij de school, de Barte, is er nu nog steeds eenrichtingsverkeer ingesteld. Veiligheid voor de
kinderen? Lijkt er niet op, want als de auto’s aan
beide kanten van de weg parkeren, een smalle
ruimte voor doorgaand verkeer openlaten levert
dit onoverzichtelijkheid en gevaar voor wild overstekende kinderen op, ongeacht een- of tweerichtings verkeer. Voorkomen dat kinderen moeten
oversteken lijkt beter.
Eigenlijk is er een algemene voorwaarde bij maatregelen, je moet ze ook handhaven. En als ik zo
bij de Barte kijk lijkt inmiddels een grotere groep
mensen zich niets meer van de verkeersborden
aan te trekken en gewoon tegendraads te rijden.
Levert in de praktijk ook geen problemen op,
maar het geeft zo een gevoel van grote afstand
tussen de papieren op het bureau en de realiteit
op. En dat gevoel wordt zo langzamerhand iets
van “waarom zou ik proberen me wel aan de regels te houden?”
Conclusie: of goed handhaven, of alle zinloze
maatregelen verwijderen.

door Hans H.

door Hans H.

Zomerse droogte
door Hans H.

Het is nu al meer dan een maand droog. Brandende zon. Planten verwelken. Mijn moestuin is
uitgedroogd, alleen de uien en de wortelen doen
het nog.
Waar halen de planten nu nog genoeg water vandaan, de grondwatervoorraad wordt niet echt
aangevuld, het waterpeil is netjes (??) laag. Hoop
maar dat deze herfst en winter genoeg regen valt
om het peil omhoog te brengen en dat er niet
krampachtig aan het uitpompschema van het waterschap vastgehouden wordt.
Toch zie ik wel lichtpuntjes. Of eerder groene dingetjes. Kleine groene kikkers in het gras, kennelijk
voldoende vochtig door de morgen dauw. Onder
de steenstapels in hoek van de tuin zitten nog actieve salamanders. De insecten doen ook of het
gewoon is. Alleen de bomen beginnen nu al het
blad te verliezen. Sommige planten doen het nog
prima, maar de brandnetels en de bramen beginnen op sommige plekken al in te drogen en op te
krullen.
Al met al het beeld dat ik nog voor ogen heb van
mijn reizen naar Griekenland in de zomer. Worden
wij nu mediterraan?
Laten we er maar aan wennen. Enige voordeel van
deze warmte is dat wij minder gas nodig hebben
voor verwarming.
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KNYPSTERMERKE
7 T/M 11 OKTOBER 2022
VRIJDAG 7 OKT.

ZATERDAG 8 OKT.

ALLEGORISCHE
OPTOCHT
D
MIDDAG & AVON

WE’VE GOT YOU

COVERED!

DINSDAG

ZONDAG 9 OKT.

AUTOCROSS

11 OKT.

E
S
O
R
L
E
M
S
E
N
N
JA
J LARS
PARTY D

Voor meer informatie en het volledige programma:

WWW.KNYPSTERMERKE.NL
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KNYPSTER MERKE 7 T/M 11 OKTOBER
V.V.V. NIEUWS
We zijn weer gestart! Na twee jaar gaan we weer een volledige editie van de Knypster
Merke beleven. Dit betekent 5 dagen feest in ons dorp van vrijdag 7 t/m dinsdagavond 11
oktober. Het muziekprogramma voor dit jaar is bekend en staat hiernaast vermeld. Op
vrijdag- en zaterdagavond vragen we entree voor de tent. Voor de Knypsters hebben we dit
jaar passe-partout kaarten voor een gereduceerde prijs voor deze avonden. Deze zijn
beperkt verkrijgbaar. Bestel ze snel via de site knypstermerke.nl. De dinsdagvond is vrij
toegankelijk op vertoon van je V.V.V. ledenkaart. Ben je lid, dan hoef je voor deze avond dus
geen kaarten te bestellen.
Er zijn 10 bouwploegen die zich aangemeld hebben voor de optocht. Dit zijn: It Boppe-ein,
De Dykwurkers, It Bynt (voorheen Hellinghout ‘95), Vrienden voor heel even, De
Compagnonsschool, Grutsk, Oei-oei buurt, De Gondeliers, Smûk en Rûnom de Hofbrêge. Wij
wensen ze allemaal veel succes toe!
Bertus bokaal - ook dit jaar willen we graag de Bertus Bokaal weer uitreiken. Er hebben zich
nog geen jeugdbouwploegen aangemeld, maar dit kan alsnog! Zie hiernaast wat dit inhoudt.
Lijkt dit je wat, meld je dan aan voor 15 september bij Theo Woudstra, tel. 06-10694371.
Kinderoptocht - kinderen uit De Knipe of die in De Knipe naar school gaan kunnen zaterdag
8 oktober meedoen met de kinderoptocht. De opgaveformulieren worden binnenkort
uitgedeeld op de Compagnonsschool. Kinderen die niet in De Knipe naar school gaan
kunnen een opgaveformulier ophalen bij de bakker en inleveren bij Jolanda (Meijerweg 121)
Opgave voor de kinderoptocht kan t/m 22 september.
Playbackshow!
Op veler verzoek gaan we op zondagavond 9 oktober weer een playbackshow organiseren!
In eerste instantie voor de jeugd, maar mochten er nou ook volwassenen zijn die dit (weer)
erg leuk lijkt, dan kunnen we bij voldoende deelname dit door laten gaan.
Opgave voor de playbackshow kan t/m 22 september bij Ellen Dikland, tel. 06-11716563.
V.V.V. lid
Inmiddels is er ook een start gemaakt met het rondbrengen van de V.V.V. ledenkaarten. Ben
je nog geen lid, dan kun je dit regelen bij Jolanda Visser, Meyerweg 121. Voor € 5,-- word je
lid en krijg je op vertoon van je ledenkaart gratis toegang tot de middag- en avondoptocht,
korting bij de 50+ avond, € 2,50 korting op entreekaartje autocross en gratis entree bij de
feesttent op dinsdagavond, de slotavond van de Knypster Merke.
Tpt zover
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Bouw je eigen wagen voor de optocht van de
Knypster Merke!
V.V.V. De Knipe is op zoek naar nieuwe jeugdbouwploegen
die mee willen doen aan de allegorische optocht op
zaterdag 8 oktober a.s.
Wat houdt dit precies in?
Jullie bouwen een klein wagentje (lengte ongeveer 2,5
meter, groter mag natuurlijk alDjd) of iets anders op wielen
met verlichDng. Want jullie mogen niet alleen ‘s middags
maar ook ‘s avonds meerijden in de grote optocht!
Jullie kunnen meedoen vanaf ongeveer 10 jaar. De wagen
zal beoordeeld worden door de jury. Deze vertellen wat
goed was aan de wagen en wat misschien beter had
gekund, net als bij de grote wagens die in de optocht
meerijden.
De wagen met de beste jurybeoordeling krijgt de
Bertus Bokaal.
Bertus Pietersma, oud-voorziOer van het V.V.V., heeP deze
bokaal ooit beschikbaar gesteld voor de jonge bouwers.
Lijkt dit je ook wel wat? Roep dan je vrienden bij elkaar en
maak plannen!
Je kunt je aanmelden tot 13 september bij de voorziOer
Theo Woudstra, tel. 06-10694371.
Bij hem geef je ook door wat je gaat bouwen.
Succes met de voorbereidingen!
Bestuur V.V.V. De Knipe
⬅ Links de deelnemers van 2019
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Johan de Ruiter
Lenneke van der Heide
Adrie de Jong
Mareen Hennen
info@svpauwenburg.nl
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Algemene Ledenvergadering
Vanwege diverse ontwikkelingen binnen de vereniging heeft het bestuur besloten om op
zeer korte termijn een Algemene Ledenvergadering in te plannen. Deze zal plaatsvinden op
woensdag 14 september. Zet deze datum alvast in de agenda, de officiële uitnodiging
hiervoor volgt spoedig.

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar doet SV Pauwenburg weer mee
aan de Rabo ClubSupport actie. Help ons en
stem op onze vereniging! Elke stem is geld
waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?
Stem in de Rabo App of online op
rabobank.nl/clubsupport.
Ø STEMMEN KAN VAN 5 T/M 27
SEPTEMBER!!!
Wat moet je doen:
•

Je kunt alleen stemmen als je (gratis) lid wordt van de Rabobank. Een rekening
hebben is niet voldoende.

•

Lid worden kan via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/

•

Iedereen vanaf 12 jaar die lid is, kan stemmen.

•

Geef je stem aan SV Pauwenburg en aan een andere club in ons/jouw dorp.

SV Pauwenburg

week 35

Pagina 1 van 2

Wedstrijdkalender 2022/2023
Op de site van Survivalrun Bond Nederland staat de wedstrijdkalender voor dit seizoen
gepubliceerd. Hieronder een overzicht van alle runs tot het einde van dit jaar. Voor alle runs
is inschrijven reeds mogelijk. Sommige zijn snel vol, dus wees op tijd!
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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!

lid
lid provoet
provoet

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

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

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
ADVERTEREN?
vraag
naar deartikelen
mogelijkheden
Ook voor uw
parfumerie

Telefoon
Telefoon 0513
0513 -- 688244
688244

Thijs van Zwieten
Het Meer 213
www.thijsgrondengroen.nl

8448 GG
Heerenveen
info@thijsgrondengroen.nl

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland
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

0513-623565
info@prooﬃce.nl

VOEGBEDRIJF
VOEGBEDRIJF
VOEGBEDRIJF
Aardappelen, groente,

VOEGBEDRIJF
kijk voor aanbiedingen V.O.F.
V.O.F.
deJong
Jong
V.O.F.
de
V.O.F."MUD"
de
deJong
Jong
in onze winkel
Uw
groente
enen
Uw
groente
fruitspecialist
Uw
groente
en
fruitspecialist
Uw groente en fruitspecialist

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.Stapeling
Poststraat46
De
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

brood en zuivel

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

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

Transport,
open overslag
Transport,
opoverslag
Transport,
openen
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
• open overslag
• opoverslag
8448 GW Heerenveen
• openen
overslag
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon: (0513) 657070
Telefax
(0513)
657075
• truck-cleaning
Heerenveen
• truck-cleaning
truck-cleaning
Heerenveen
Telefax
: (0513)
657075
Telefax
:: (0513)
657075
•
Heerenveen
Telefax : (0513) 657075
Een:: brant.visser@etl.nl
logische
keuze.
e-mail
brant.visser@etl.nl
e-mail
: 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.)
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BESTUUR NIEUWS
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de:
Algemene Leden Vergadering v.v. Read Swart seizoen 2021-2022
Datum
Aanwezig
Aanvang:
Aan

: vrijdag 23 september 2022
: 19.15 uur in de kantine “de Jister”
: 19.30 uur
: alle (ere-)leden en ouders van onze jeugdleden van v.v. Read Swart

1.

Welkom en opening

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering donderdag 17 september 2021

4.

Jaarverslag algemene zaken, seniorenzaken en jeugdzaken.

5.

Jaarverslag penningmeester en vaststelling kascommissie (Adwin de Jong en Renee Jongsma / reserve
Kees Bart Jonker)

6.

Aftredende en herkiesbare bestuursleden:
Peter Laan
Voorzitter
Roeliena Schotanus
Secretaris
Jan van der Hoeff
Penningmeester
Mark Woollard
Voorzitter seniorenzaken
Martin Jan Adema
Voorzitter jeugdzaken

7.

Uitreiking Piet Nijholt Bokaal

8.

Duurzaamheid Read Swart

9.

Vaststelling begroting 2022-2023 door penningmeester Jan van der Hoeff

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Niet aftredend
Aftredend en herkiesbaar
Niet aftredend
Aftredend en herkiesbaar
Niet aftredend

Bestuur v.v. Read Swart
19-8-2022

v.v. Read Swart De Knipe
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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:

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
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SENIOREN NIEUWS

Voorbereiding Read Swart 1
Terwijl jij misschien nog geniet van een welverdiende vakantie, zijn de jongens van Read Swart 1
begonnen met de voorbereiding op het komende seizoen. Naast de trainingen bestaat deze voorbereiding
uit een aantal oefenwedstrijden:
Woensdag 31 augustus
Woensdag 7 september

20.00 uur
20.00 uur

DWP 1 – Read Swart 1
Read Swart 1 – Jubbega 1

Op zondag 4 september begint de bekercompetitie met een wedstrijd uit tegen Aengwirden 1. Omdat SC
Heerenveen dan thuis voetbalt, spelen we deze wedstrijd om 11.30 uur op Sportpark ‘By de Fjilden’ in
Tjalleberd. Op zondag 11 en 18 september spelen we om 14.00 uur thuis tegen respectievelijk VWC 1 en
Mildam 1.
Op 25 september start de competitie. We spelen dit seizoen in 3e klasse A met de volgende
tegenstanders: Dwingeloo, Mildam, FC Oldemarkt, Oranje Zwart, RKO, Ruinen, Steenwijker Boys,
Steenwijkerwold, Trinitas en Wacker. Dit betekent nieuwe tegenstanders en regelmatig de provincie uit.
Maar de afstanden zijn zekers niet groter, dus wij verwachten jou weer langs de lijn voor support!

v.v. Read Swart De Knipe
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WEDSTRIJDZAKEN
In de loop van de competitie kunnen er veel zaken veranderen, zoals aanvangstijden en/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
heden nog wedstrijden bij gaan komen voor de 4 fase voetbal (JO7 t/m JO12) en 3 fase voetbal (JO13 t/m
JO19). 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.
Nieuw spelregels JO13
Er zijn nieuwe spelregels voor JO13 wat is bijgevoegd. Verder uitleg is te vinden bij KNVB. Ook verder op
te lezen.
Correcte Pasfoto
Zorgen er voor dat er een goed en duidelijke pasfoto op je spelerspas komt. Is verplicht vanaf JO13. Geen
vakantie foto. Liefst eentje met voetbal kleding aan.
Op korte termijn zal ik de spelers passen controleren aan de hand van de wensen van de KNVB, mocht
de foto niet voldoen aan de wensen van de KNVB neem ik contact op. Uitleg is er verder op te lezen.
Andere opzet van competitie van JO13 t/m JO19
Om het spelplezier te vergroten en de ontwikkeling van (jonge) voetballers te bevorderen start dit seizoen
het drie fase voetbal in een groot deel van de juniorencompetities. Het gaat om JO13 t/m JO19 vanaf de
hoofdklasse en lager. Dit is onder meer het resultaat van een succesvolle pilot bij de junioren, om meer
gelijkwaardige competities te organiseren.
Voorheen speelden juniorenteams in de leeftijd van O13 t/m O19 in twee even lange reeksen: de
zogenoemde najaar- en voorjaarsreeksen. Op basis van een uitgebreid onderzoek blijkt nu dat fase
voetbal een positieve impact heeft op de juniorencompetities. Welke?
•
•
•
•

Fase voetbal heeft een positief effect op de gelijkwaardigheid van de competities.
Fase voetbal heeft een positief effect op het verminderen van reisafstanden.
Junioren hechten veel waarde aan de gelijkwaardigheid van de competities, hierdoor wordt het
spelplezier verhoogd.
Naast de wens om gelijkwaardige wedstrijden te spelen, hebben de junioren eveneens de wens
om een iets langere reeks te spelen na de winterstop.

v.v. Read Swart De Knipe
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DRIE FASEN
Op basis van het onderzoek is gekozen voor een competitie die bestaat uit drie fasen.
•
•
•

Fase 1: bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de herfstvakantie
Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie
Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop

Haal je spelregelbewijs op tijd.
Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om die reden heeft de KNVB het
spelregelbewijs ingevoerd. Dit seizoen is het voor de spelers en speelsters geboren in het jaar 2005
verplicht het spelregelbewijs te halen. Zij hebben tot hun eerste officiële wedstrijd in het seizoen
2022/’23 de tijd om het spelregelbewijs te halen. Op dit moment moeten nog 31.000 spelers van de
lichting 2005 het bewijs halen.
Het is essentieel op tijd het spelregelbewijs te halen. Als leden uit het genoemde geboortejaar het
spelregelbewijs niet hebben, mogen zij het seizoen 2022/‘23 namelijk niet voetballen.
Bij ons zijn het er nog 1 die dit moeten halen. Codes zijn al een paar keer verstuurd.
• Jesmer Zonnenberg
Wedstrijdwijzingen
Bij vragen kun je contact opnemen met de leiders. En leiders die wedstrijden willen veranderen kunnen
contact opnemen met mij.
Verder wens ik iedereen een mooie sportieve competitie toe.
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.
Het schema is voor fase 1 dat is tot de herfstvakantie.

v.v. Read Swart De Knipe
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Scheidsrechters bij thuiswedstrijden v.v. Read Swart
Thuisteam

Uitteam

versie 28 augustus 2022
Scheidsrechter

09:00
10:30

Read Swart JO8-1
Read Swart JO19-1

GAVC JO8-1JM
Aengwirden JO19-1

Lok, T. (Ties)
Dam, R. (Remko)

3-9-2022

14:30

Read Swart VR1

Oudehaske VR1

4-9-2022

10:30

Read Swart 2

Aengwirden 2

10-9-2022

09:00

Read Swart JO10-1

10-9-2022

10:30

Read Swart JO17-1JM

Stoelwinder, J (Jarno)
Blesse De JO10-1
Heida J (Jelmer)
ST
Donkerbroek/Makkinga
JO17-1
Soepboer, P. (Peter)

11-9-2022

10:00

Read Swart 3

Nieuweschoot 2

11-9-2022

14:00

Read Swart 1

Mildam 1

17-9-2022

09:00

Read Swart JO11-1

Heerenveen JO11-4

Schotanus, J. (Jurre)

17-9-2022

09:00

Willemsoord JO10-1

Oostenbrug, J.T. (Jarno)

17-9-2022

09:30

Read Swart JO10-1
ST Read Swart/Mildam JO131JM

SJO VIDOSA JO13-1

Holkema, M. (Mark)

17-9-2022

10:30

Read Swart JO19-1

Gorredijk JO19-2

Diever, M.H. (Maarten Hilbert)

18-9-2022

14:00

Read Swart 1

VWC 1

24-9-2022

09:00

Read Swart JO8-1

Akkrum JO8-1

Atsma, D (Doede)
Van Zwieten, T (Thys)

24-9-2022

10:30

Read Swart JO19-1

DWP JO19-1

Werf, N. (Niek) van der

24-9-2022

14:30

Read Swart VR1

Zevenhuizen VR2

25-9-2022

10:00

Read Swart 3

Heerenveen 4

25-9-2022

10:00

Read Swart 4

Udiros 1

1-10-2022

09:00

Read Swart JO11-1

Udiros JO11-1

1-10-2022

09:00

Heerenveen JO10-5

1-10-2022

09:30

Read Swart JO10-1
ST Read Swart/Mildam JO131JM

Oosterhof G ( Gjalt)
De Vries L ( Laura)
Joustra F ( Frank)
Domingos Fidalgo L ( Luca)

Oldeholtpade JO13-1

Achtien W (Wesley)

1-10-2022

10:30

Read Swart JO17-1JM

Heerenveen JO17-2

Jong, M. (Matthias) de

2-10-2022

10:30

Read Swart 2

Pesse 2

2-10-2022

14:00

Steenwijkerwold 1

8-10-2022

09:30

Read Swart 1
ST Read Swart/Mildam JO131JM

SJO WTTC JO13-1

8-10-2022

14:30

Read Swart VR1

Oldeholtpade VR1

9-10-2022

10:00

Read Swart 3

Jubbega 4

9-10-2022

10:00

Read Swart 4

Wispolia 3

16-10-2022

10:30

Read Swart 2

Wacker 2

16-10-2022

14:00

Read Swart 1

Mildam 1

Datum

Tijd

3-9-2022
3-9-2022
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PILOT MET VERNIEUWDE SPELREGELS VOOR O13 IN
SEIZOEN 2022/'23
De KNVB zet zich in voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (steeds) beter kunnen leren
voetballen. Daarnaast willen we graag dat het voetbal zo aantrekkelijk, sportief en eerlijk mogelijk wordt
gespeeld. Om dit te bevorderen loopt er momenteel een onderzoek naar de optimale wedstrijdvormen
voor de O13 en O14. Een onderdeel van dit onderzoek is een pilot met vernieuwde spelregels, die de
KNVB in het seizoen 2022/’23 gaat uitrollen in de JO13 (categorie B, districten Noord en West 1).
In de pilot worden vier nieuwe spelregels getest: de zelfpass, de intrap/indribbelen, de tijdstraf en het
vliegend wisselen. Deze regels zouden de aantrekkelijkheid, sportiviteit en eerlijkheid van het spel
moeten verhogen.
• Zelfpass: De speler hoeft de bal bij een vrije schop niet alleen naar een medespeler te passen,
maar mag ook een pass op zichzelf geven. Het is dus toegestaan om bij een vrije trap, nadat de
bal heeft stilgelegen, zelf met de bal te gaan dribbelen.
• Intrap/indribbelen: Als de bal over de zijlijn gaat, mogen spelers de bal in het veld trappen of
dribbelen in plaats van gooien. Ook bij een hoekschop, doelschop of de aftrap mogen spelers
gaan dribbelen in plaats van de bal trappen.
• Tijdstraf: Deze spelregel wordt al gedeeltelijk toegepast in de O13. Bij een gele kaart moet een
speler vijf minuten van het veld af. Bij een rode kaart wordt de speler voor de rest van de
wedstrijd van het veld gestuurd, maar voor hem of haar mag na tien minuten wel een
wisselspeler in het veld komen.
• Vliegend wisselen: Een speler mag gedurende het spel, dus zonder dat de wedstrijd wordt
stilgelegd, bij de middenlijn en aan de kant van de dug-out worden gewisseld. Later mag hij of zij
ook weer terug in het veld komen.

ZORG WEER VOOR EEN CORRECTE EN ACTUELE PASFOTO
OP JE SPELERSPAS
Het is weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de
digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app
of Voetbal.nl-app. De deadline hiervoor is 1 november.
Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging
uiterlijk 31 oktober een correcte en actuele
spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en
veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en
ouder.
Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel verenigingen en gebruikers. Dit om te voorkomen
dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden
door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel
speelgerechtigd lid.
Wijzigen vóór 1 november
Sinds het seizoen 2016/'17 werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier
(mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app.
De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas.
Er zijn verschillende manieren om tot 1 november de spelerspasfoto toe te voegen of wijzigen:
• Leden/spelers: Zij kunnen zelf in de Voetbal.nl app en in de KNVB Wedstrijdzaken app een
spelersfoto toevoegen of wijzigen.
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Een allergie?
Bioresonantie-therapie is een computerondersteunde energetische

behandeling. Deze therapie werkt met de ultrafijne energie van de p

materie. Bioresonantie is voornamelijk bekend en succesvol geword

Bioresonantie kan ook bij andere aandoeningen ingezet worden, om

door pathologische elektromagnetische trillingen opgewekt worden.

plusminus 30 jaar ervaring en heeft zich bewezen in de behandeling
allergieën het meest centraal staan.

Bioresonantie- therap

Het Meer 5 8448 GA Heerenveen

Willy Dijkme
Jister 40

8404 GZ Langez
De opslach 1

Telefoon : 06 50

8448 GV Heerenveen
tel: 0513 - 623054

Mienstra

ramen, kozijnen, en al uw metselwerk
Wettertoer 2 | 8442 PC | Heerenveen
Ds.
Veenweg| 193,
8456 HN
De Knipe, tel.
0513 688753
| REPARATIE
| ONDERHOUD
VERKOOP
SERVICE

KAP- EN SNOEIWERK

DE WYNGAERD
Houtbaas
4 20 8408 BM Langezwaag
Lytse
Wyngaerden
Tel: 0513 - 689087

8456 HX De Knipe

Fax: 0513 - 689187

Tel. 0513
688815
Mobiel:
06 - 53160701
E-mail: wyngaerd@planet.nl

v.d. MEER

Bakker
v.o.fAutorijschool
.

www.wi

BESTRATINGEN
Ongedierte en Houtwormbestrijding

www.betaware.nl

- Binnenbetimmering, dakkapellen, deuren

Internet:

TUINONTWERP

(0513) 620 402

- Leggen van vloeren,tegels en laminaat

info@w

Hoekstra Heerenveen
AANLEG EN ONDERHOUD

ONDERHOUDSBEDRIJF
info@betaware.nl
- Plaatsen van keukens

Email:

de

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

ds. Veenweg
62 adres voorbladeren
Het juiste
al uwwegblazen
loonwerk
o.a.
en opruimen;
parkeerplaats en of oprit
onkruid
wegbranden;
tuin
onkruid
verwijderen; schoffelen;
De Knipe- grondverzet
- kuilen met ladewagen
harken; ompunten & afvoeren.

- bestrating
- verzorging maisteelt
E.J. Dikkerboom - Tel. 06-27263729 - De Knipe
- mini rupskraan
- kalk strooien
- levering zwarte grond en zand Te
- graslandverbetering
huur aangeboden
E-mail: GB691@hotmail.com
- bomen en stobben20
rooien
- zode
terrasstoellen; 2 tafels
180bemesten
bij 50 cm; 2 tafels 270 bij 50 cm;
- sloopwerkzaamheden
- draineren
10 tot 100 meter Friese
vlagjes; feestverlichting met witte lampen,

Tel. 06-51072922

J U W

De rijschool voor Heerenveen
op prikkabel 2x25 meter; terras houtkachel met kloofhout.
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
0513-541325 bgg 06-22638820
Dikkerboom - Tel. 06-27263729 - De Knipe
& omstreken DS. Veenweg 219 E.J.Tel.
Wettertoer 20
8442 PC Heerenvee

kwaliteit •• duurzaam
duurzaam
kwaliteit

Schilderwerk
Wandafwerking
Houtimitatie
Marmerimitatie

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

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

Lekker fietsen en dan…
Aafje’s Glêswurk

Gewoon genieten!

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

Epy
Epy en
en Trientsje
Trientsje Stuiver
Stuiver

Dit alles met vriendelijkheid als belangrijkste ingrediënt

Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood
raam of Tiffany lampLangeloerweg
kapot?
63,
Langeloerweg
63, Norg
Norg tel.
tel. 0592-614266
0592-614266 www.norgerberg.nl
www.norgerberg.nl
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.
Woensdag
Woensdag t/m
t/m zondag
zondag vanaf
vanaf 10
10 uur
uur en
en in
in de
de schoolvakanties
schoolvakanties dagelijks
dagelijks geopend.
geopend.
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Inleveren verslag en kopij zondag 11 september 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
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Stichtelijk woordje van uw voorzitter
MEER NIJS - MEER NIJS - MEER NIJS - MEER NIJS - MEER NIJS - MEER NIJS
En dan is de zomer vakantie zomaar weer voorbij. En wat hebben we een prachtige zomer gehad, volop
mooi weer. Dus veel kunnen relaxen en weinig in beweging. Goed dat we op de korfbalvelden alweer los
mogen!
Vlak voor de zomer hadden we nog de finale van de AP Buitenbeker bij ons op de velden mogen
organiseren. Superleuk om zoveel ploegen en toeschouwers ons mooie complex te tonen, vaak zie je het
zelf niet meer maar op zo’n avond ben ik super trots op ons allen. Top hoe veel vrijwilligers deze avond tot
een succes hebben gemaakt, de penningmeester was bijzonder blij.
We zijn al weer even los met de trainingen en afgelopen weekend was het openingstoernooi. Ondanks de
magere oogst aan aanmeldingen was het de organisatie toch gelukt om voor iedereen een geduchte
tegenstander te vinden en konden we de dag mooi afsluiten met de traditionele barbecue. Deze waren
beschikbaar gesteld door de familie De Vries waarvoor dank. Dat kin takom jier wol wer sa
.
En nog zo’n fantastische groep: onze klussers. Deze groep oud-korfballers onderhouden ons complex en
zorgen voor talloze reparaties en schoonmaak putsjes. Geweldig! We hebben voor het schoonmaken een
nieuwe afvink-lijst gemaakt, zodat de groep op de maandagavonden alle klusjes bij langs gaat.
Dinsdag a.s. komen 2 internationals van het Nederlands Korfbal Team naar de sportvelden om onze (jeugd-)
trainers en spelers te laten zien hoe zij trainen, dus wees welkom om hierbij aanwezig te zijn.
We binne wer los! Er zijn nog prachtige ontwikkelingen rondom Walkin’korfbal, nieuwe commissie leden,
stempelposten maar daarover de volgende keer meer. Spelers, trainers, coaches => heel veel succes!!
Namens het bestuur,
Eelkje van der Meer
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Flúster Famkes
Beste lezer,
Welkom terug bij de Flúster Famkes! Na even een zomerbreak te hebben
gehad zijn we weer terug met heel veel leuks voor jullie! Onder andere een
interview met onze oude bekende hoofdtrainer Hans!
We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de zomervakantie en weer
klaar is voor het nieuwe korfbalseizoen. Wij in ieder geval wel! Het seizoen is
afgelopen weekend succesvol geopend tijdens het jaarlijkse kineatoernooi en BBQ! Wie weet hebben wij
elkaar daar wel gezien. Voor nu, veel leesplezier en tot snel!

Tip van de Flúster Famkes:
De selectie van Kinea is op zoek
naar (oud) korfbaltalenten die zin hebben om bij
Kinea een balletje te gaan gooien.
Onze tip is dan ook om als scout op zoek te gaan naar (oud) korfballers.
Dus contacteer kennissen,
vrienden of familieleden die het misschien wel zien zitten
en nodig ze uit om eens mee te komen trainen op dinsdag of vrijdagavond!

Langs de zijlijn met: Hans Harder
1. Wie ben je en wat doe je bij Kinea?
Hans Harder, trainer/coach van de selectie!
2. Hoe lang ben je al lid bij Kinea?
Sinds dit seizoen weer terug! Zelf in het verleden gespeeld bij kinea, eerder al trainer/coach geweest!
3. Wat betekent Kinea voor jou?
Kinea is de gezelligste vereniging, terugkomen voelt als thuiskomen!
4. Wat is je hoogtepunt bij Kinea?
Als speler kampioen met Kinea 1 onder Johan Boerema en het toernooi in Engeland!
5. Wat zijn je ambities voor de club?
Dit seizoen handhaven in de 2e klasse, en voor de toekomst : uitgroeien tot een stabiele 2e klasser met
wellicht eens een uitschieter naar boven.
6. Op wie van de club ben je het meest trots en waarom?
Alle vrijwilligers die de club draaiende houden! 1 persoon uitzoeken zou de rest te kort doen!
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7. Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit
zijn?
Schotklok in alle klasses!
8. Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd?
Nee 😉😉
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen
van iets of iemand wat je aan Kinea doet
denken?

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
Deze jongeman speelt al een tijdje bij Kinea en is vaak te zien bij feestjes. Hij woont in de Knipe maar is
ook veel op de weg te vinden. Maar op het heldenfeest leek het of hij zijn passie ergens anders in had
gevonden…
Antwoord vorige editie: Fimke Gerritsma

Kinea Moment :
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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 edities!
Dit mag natuurlijk ook anoniem.

Aanwijzing Flúster Famkes:

Weetje:
Onze Maike Vermeulen uit de selectie
gaat ons helaas een halfjaar verlaten voor
een stage in het buitenland.
Lieve Maike, wij wensen je heel veel plezier op
Sint Maarten!
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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Zaterdag was de mooiste dag van de week
Al vroeg in de ochtend het sportcomplex oplopen en het eerste wat je ziet zijn enthousiaste kinderen die
staan de popelen om te korfballen.
Ouders die nog even hun kinderen goed in het sporttenue hijsen en de veters strikken. Een heerlijk bakje
koffie. Het eerste fluitsignaal klinkt en het Kineatoernooi van 2022 is begonnen
Lekker een balletje gooien, doelpunten scoren en strijden om te winnen, omgaan met verlies, valpartijen,
ruzies en vriendschappen.
Na het toernooi, iedereen onder de douche en klaarmaken voor de barbecue. Waarbij iedereen in de
"Pronk" gaat en zelfs baarden worden geföhnd.
Of dat nou was voor de voetbalwedstrijd of voor het kleine gezelschap dat tot in de late uurtjes aan de
stamtafel met bier en bijzondere Hollandse hits heeft vermaakt.
Het was een dag vol plezier, samenwerking en sportiviteit.

Bedankt voor het lachen
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Even serieus...
Wedstrijdschema komende twee weken
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Er kunnen nog meer wijzigingen
optreden. Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. Hier vind je ook het
volledige schema voor het veldseizoen.
Thuisteam
Zaterdag 10 september

Uitteam

9:00 WWC F1
10:00 Mid-Fryslân/ReduRisk E1
10:00 Westergo D1
10:30 SCO/European Aerosols E4
11:00 Noveas C2
11:00 Westergo A1
12:00 SIOS/Jumbo Wolvega C2
12:30 Flamingo's A1
15:30 Harich 3
15:30 WSS 1
Zondag 11 september

Kinea F1
Kinea E2
Kinea D1
Kinea E1
Kinea C2
Kinea A2
Kinea C1
Kinea A1
Kinea 2
Kinea 1

10:00 Kinea 3
Woensdag 14 september

Wêz Handich/DOW/TFS 7

19:30

Kinea MW1

Altijd Kwiek MW1

Wedstrijdverslag
18-06-2022
Kinea C1 - Wordt Kwiek/WWMD C1
9-3
We moesten zaterdag tegen Wordt Kwiek uit Jubbega we waren al kampioen. Maar we wouden alsnog
wel winnen natuurlijk. Het was best
wel warm buiten. We begonnen de wedstrijd goed we stonden binnen een paar minuten al 2-0 voor door
Noortje en Doutzen . Daarna werden er nog een paar gescoord door Anna,Elle,Elin en Hendriëtte En toen
was het pauze we begonnen de tweede helft een beetje matig toen maakte Noortje een heel mooi
doelpunt . En toen er werden nog een paar gescoord door Fardau en Elle De eindstand was uiteindelijk
9-3. Anna bedankt dat je met ons mee deed!
Groetjes Elle
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Uit de oude doos
De zomervakantie is voorbij. Het snipperen is over, we moeten er weer tegenaan. Op naar de herfst, de
Knypster merke en de winter. Zet de glühwein maar vast koud en geniet van deze prachtige exemplaren uit
de oude doos.
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Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN

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.

Wij ozrijnu!er
vo

Opmaak en ontwerpen:
m
Voor het ontwerpen van een mooie brochure,
folder,
chtsovisitekaart,
rehuisstijl
ij
w
n
poster, een nieuw logo of
een
complete
beschikken
wij
a
a
g
dan
over medewerkers
t linksom, met grote kennis en ruime ervaring

Kan het nie

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
afspraak te maken.

(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

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

Groningen en Flevoland
Friesland,
werkgebied: 18
Ons
Veensluis
- Heerenveen
- Tel. 0513-688951

www.intradamusic.nl/ info@intradamusic.nl

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

De ontmoetingsplek
van De Knipe!
Waar je o.a. kunt
poolen/biljarten, darten
en heerlijk snacken.
Ook geschikt voor feestje
of vergaderingen.

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.

