


     

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

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

Zestienroeden 17 ♦  8448 GR Heerenveen

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

Sparen voor
uw kind of
kleinkind?

Kom Zilvervloot Sparen
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Mooie bonus als het kind 18 wordt*

 
Assurantiekantoor Siebe de Vries
Amelandlaan 183
8443 CA Heerenveen
T 0513 - 62 86 77
E info@siebedevries.nl
I www.siebedevries.nl
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Posters, flyers en affiches:
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STEM OOK OP DE 

PREAMSJONGERS MET 

RABO CLUBSUPPORT

Wij doen mee met de Rabo Clubsupport!
Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op
Rabobank.nl/clubsupport.

Stemmen kan t/m 27 september.
Vraag ook familie en vrienden om op 

De Preamsjongers te stemmen.

Ook zijn wij op zoek naar nieuwe leden.
We oefenen 1 x per 14 dagen op een 

woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 in 
Noppes!

Kom vrijblijvend een keertje langs
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Belangrijke informatie

•   Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:     112

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

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

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

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

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

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

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

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

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558

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

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312

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

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

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

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

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

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl

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



Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe

Zondag 18 september - geen dienst

Zondag 25 september - 10.00 uur
      Rinse Spits

Zondag 2 oktober - geen dienst

26-04-14 18:27Homepage
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   DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE
 
 

                           

   
 

             

          

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

 
Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

Wij zijn een vitale gemeente met een twintigtal leden en vrienden. Omdat we al meer dan

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente

Zondag 18 september - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Reinder Reitsma
Zondag 25 september - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 2 oktober -    Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 9 oktober -     De Knipe - tentdienst - 10.00 uur
            ds. Riemer Praamsma
      m.m.v. koperensemble Euphonia, Wolvega

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd



 

 
 
 

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

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

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

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

Houtsaachmole 13a

8531 WC Lemmer

T 0514 - 533007

E info@meiwurkje.nl

I www.meiwurkje.nl Van Maasdijkstraat 54

8441 CN  Heerenveen

Contactgegevens



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

  
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van september 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. 

 

www.crescendodeknipe.nl 

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS: 
 
- Wie ben je: 
Hinke Minkema                   
- Welk instrument bespeel je:  
Bugel. 
- Hoe lang ben je al lid: 
Ruim 43 jaar. 
- Wat vind je leuk aan samen 
  muziek maken: 
Met het korps een leuk concert  
geven zoals het  
zomeravondconcert 
in juni bij café De Knyp en na  
afloop met z’n allen nog even  
gezellig na zitten. 
- Welke muziek heeft je voorkeur: 
Mooie moderne muziek en leuke vlotte muziek. 
- Wat is je mooiste optreden: 
Eén van mijn mooiste optreden dat is al lang geleden. 
In 1999 bestond Crescendo 50 jaar en hadden we een 
feestelijke muziekuitvoering. 
Enkele leden van de Krinkjespuiers voerden tussen de 
muziekstukken door schetsjes op.  
Dit was prachtig! 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo: 
De lat niet te hoog leggen, zodat iedereen met plezier naar 
de repetities gaat en aardigheid in het spelen blijft houden. 
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom? 
Brugt. 
Ik ben blij dat Brugt weer meespeelt. Nu heb ik weer een 
maatje om samen de 1ste partij te spelen. 
 

 

NIEUWS: 
 

* Donderdag 7 juli Afsluiting Seizoen: 
Tijdens de gezellige afsluiting van het seizoen bij 
Rieneke thuis, werd dirigent Rinze Hogeterp een 
fraai boekwerkje aangeboden ter gelegenheid van 
zijn 10-jarig jubileum bij Crescendo! Ieder lid had 
daarvoor met een letter van het alfabet (een ABC-
tje dus) een mooi en toepasselijk rijmpje of 
opmerking voor Rinze gemaakt! 
 
* Na de zomerstop hebben we inmiddels al weer 
een paar repetitieavonden achter de rug op onze 
vertrouwde plek in de Doopsgezinde kerk! 
 
* Zaterdag 3 september Workshop en Barbecue: 
Lutske en Marije hadden een mooie workshop 
georganiseerd, waarin we allemaal op speelse 
wijze in zo’n 2 uur tijd de belangrijkste grepen 
(akkoorden) op een Ukulele hebben geleerd, 
genoeg om daarmee de docent/zanger te kunnen 
begeleiden. 
De middag/avond werd afgesloten met een 
heerlijke, gezellige barbecue! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.09 

BEDANKT: 
 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor   
de steun als donateur! 

Wil je ook donateur worden? Dit kan voor € 5,00 in het 
jaar. Schrijf dan een mail naar: 

crescendodeknipe@outlook.com 

Crescendo doet mee aan Rabo 
Clubsupport!!! 

 
Met Rabo Clubsupport investeert de Rabobank 
een deel van de winst in lokale clubs en 
verenigingen. Je kunt daarom van                           
6 t/m 27 september jouw stem uitbrengen op                  
Crescendo De Knipe. Hoe meer stemmen, hoe 
hoger de bijdrage! Er is één voorwaarde: je moet 
klant én lid zijn van de Rabobank. Ben je dat nog 
niet dan kunt je dat laatste tegelijk met het 
stemmen (gratis!) regelen.  
Stem op Crescendo De Knipe via de Rabo-app of 
via www.rabobank.nl/clubsupport. 

 



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 men-
sen 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 maat-
schappij 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 steu-
nen met een rouwadvertentie 
omdat bijvoorbeeld een buurt-
genoot of clublid is overleden. 
 Een familiebericht kan ook 
bestaan uit een bedankje voor 
uw omgeving omdat ze u onder-
steunden na een overlijden of 
ziekenhuisverblijf.
 En is er een nieuwe wereld-
burger 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      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl



Knypster Quizzzz avond!! 
 

Op de maandagavond van de Knypster Merke weer een leuk en 

uitdagend programma. Win jij dit jaar met je team of ga je voor veel 

lol en gezelligheid. Hoe dan ook het belooft een gezellige avond te 

worden. 

 

 

 

Wanneer;    10 Oktober 

 

Hoe laat;  Inloop 19.00 uur, 19.30 uur starten we met de 

spelletjes. 

Voor wie;            Wagenbouwploegen, buurten, sportteams,  

vriendenploegen, etc 

Elk team heeft 6 -8 deelnemers mininumleeftijd is 

16 jaar. 

 

Geef je snel op door een app te sturen naar 06 53615635 met de 

naam van je team. VOL = VOL 



Uw mogelijkheden weten? 
Vraag vrijblijvend meer 

informatie aan

Ds Veenweg 219
8415 AJ Bontebok

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

E. h.b.vandermeer@chello.nl

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

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

• Sloopwerkzaamheden 
• Grondverzet

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

• Draineren
• Buitenbakken

• Bestrating
• In- en verkoop van maïs en kuil

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

Dat kan zeker!

Jaarlijks tot  
wel € 500,-

besparen op je 
verzekeringen? Ga direct naar

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

 
  Voor een heldere blik! 

 

 

 

 Persoonlijke coaching 

 Relatie-coaching 

 

 Workshops & cursussen 

 Voetreflexmassage 

 

 

Esther Peeks 
 Coaching, training en advies 
 

 

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

www.estherpeeks.nl 
 



 

 

Alle Knypsters,        De Gotsjeproppers bestaan 25 jaar!! 
 

Op zaterdag 17 september vieren we dit feest in Café De Knyp en wij nodigen u allen uit om hierbij 
aanwezig te zijn. 
 
Inloop vanaf 21.00 uur; om 21.30 een officieel tintje: onthulling van ?? door ??. 
 
     Met om 22.00 uur:         
 
Tot 17 september!    
 

De Gotsjeproppers 



ZATERDAG 8 OKTOBER
VANAF 21.00 - COVERBAND DICE

ZONDAG 9 OKTOBER
VANAF 19.00 - ZANGER ARNOLD POSTMA

MAANDAG 10 OKTOBER
VANAF 16.00 - SCHUTTERSFEEST
VANAF 22:00 - SIPKE DE BOER

KNYPSTERMERKE 2022

GRATIS TOEGANG

PROGRAMMA CAFE DE KNYP

VRIJDAG 7 OKTOBER
VANAF 20.00 - 50+ AVOND

MET MUZIEKBINGO EN DE BAND JAWIS

GRATIS TOEGANG

GRATIS TOEGANG





zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosteloos inloopspreekuur 
iedere donderdag van 10.00-12.00u 

 
Notariskantoor Savenije 

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

info@notarissavenije.nl 
www.notarissavenije.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBEDA FLOWERFARM ‘t MEER 75
tel. 0513 640674

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

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

    Eigen bezorgdienst in Heerenveen

Let op de weekaanbieding!

VOLBEDA  FLOWERFARM  ’t MEER 75
tel. 0513 - 640674

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

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

Eigen bezorgdienst in Heereenveen e.o.

Let op de weekaanbieding!

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

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

CATEGORIEËN

Bloemstukken

Boeketten

Cadeausets

Planten

Rouwbloemen

Tulpen

Tulpencadeausets

EIGEN PAGINA'S

Info Remco Volbeda Flowerfarm

Info Remco Volbeda Stationswinkel

EuroFlorist/versturen van bloemen

Foto toont kleine variant

Klik op de foto voor een detailweergave

Bounty boeket kopen

Stap 1 van 2 - kies grootte

€ 20,00  Klein

€ 27,50  Middel

€ 37,50  Groot

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

GA TERUG  NU KOPEN

Exclusief € 7,95 servicekosten

© 2014 EUROFLORIST SITEMAP PRIVACY VOORWAARDEN COOKIES BEHEER

STARTPAGINA OVER ONS BLOEMEN BESTELLEN HELP CONTACT

MANDJE | 0  ITEM(S): €  0,00

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

S. de Jager

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

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

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

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

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

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

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

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

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

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

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



 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Uitnodiging afdelingsbijeenkomst op dinsdag 20 september  2022, 
aanvang 20.00 uur in café “De Knyp,” Meyerweg 117, De Knipe. 
 
Agenda: 
 

1. Opening door voorzitter Griet Kramer 
  
2. Verslag vorige afdelingsbijeenkomst 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
 

4.     

            
                              

                                                            

 

    

                                                                        
                                                          

                               Verzorgd door  

 

                                          Modehuis Roest  
             De kleding wordt geshowd door eigen leden 
      

                                                                                                                                                   
5. Rondvraag               

 
6. Sluiting.  

 
 Koffiegeld € 6,00  

 
Let op:  Ook niet leden zijn hartelijk welkom. 
                                                   

 
Het bestuur 



8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21     Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

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

v.o.f. Sally
Uw groente en fruitspecialist

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

VOEGBEDRIJF

V.O.F. de Jong
8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

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

zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

Full-Service dienstverlener
in transport & logistiek.

Een logische keuze.







V.V.V. NIEUWS
KNYPSTER MERKE 7 T/M 11 OKTOBER

Kinderoptocht  - De kinderoptocht is 8 oktober ‘s middags en start om 14.00 uur. Kinderen 
die mee willen doen, kunnen zich aanmelden t/m 22 september. De opgave formulieren zijn 
uitgedeeld op de Compagnonsschool en kunnen daar ook weer ingeleverd worden. Ga je 
niet in De Knipe naar school dan liggen er opgaveformulieren bij bakker Boonstra. Deze 
kunnen ingeleverd worden bij Jolanda (Meijerweg 121). 

50+ avond
Er is een nieuwe commissie die dit jaar de 50+ avond gaat organiseren op vrijdagavond 7 
oktober in café De Knyp. De avond begint om 20.00 uur. Rond 20.30 uur is er een gezellige  
muziekbingo met hits van toen! en om 21.30 uur is er muziek met de de band ”Jawis” uit 
Joure. Voorverkoop van de kaarten is op donderdag 29 september tussen 17.00 en 18.00 
uur en op vrijdagavond 30 september tussen 18.00 en 19.00 uur in café De Knyp. Kosten zijn 
€ 5,-- voor V.V.V. leden, € 12,50 voor niet leden. 

Bertus bokaal - Na onze oproep van vorige week voor nieuwe bouwers hebben zich maar
liefst 3 bouwploegen aangemeld voor de categorie jonge bouwers/Bertus bokaal. De bouw 
boys, De prutsers 2.0 en de Knypster monkey’s gaan aan de slag met hun praalwagen en zij
zullen ook ‘s avonds met verlichting in de optocht meerijden. Veel succes boys!   

Playbackshow!
Zondagavond 9 oktober gaan we weer een playbackshow organiseren! Presentator deze 
avond is Jouke de Vries. Lijkt het jou leuk om op het podium van de feesttent te staan, geef 
je dan op bij Ellen Dikland. Dit kan t/m 22 september.

Vrijwilligers gezocht - Voor de optochtcommissie zoeken wij nog twee vrijwilligers die op 8 
oktober ‘s ochtends en na afloop van de optocht o.a. stoelen en tafels willen ophalen langs 
de route. Het is makkelijk wanneer in het bezit bent van een auto + aanhanger. Wil jij helpen 
op zaterdag 8 oktober, meld je dan bij Jolanda, tel. 06-50483569.

Kindermiddag
Maandagmiddag 10 oktober is de kindermiddag in de feesttent voor de lagere school
kinderen. Opgave gaat via school. Zit je niet in De Knipe op school dan kun je je opgeven per 
mail bij: diana.dassen@gmail.com.

V.V.V. lidmaatschap. Er zijn 25 vrijwilligers op pad om de V.V.V. kaarten rond te brengen. 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. Gewoon doen! 





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

	
De	Algemene	Ledenvergadering	van	woensdag	14	september	zal	plaatsvinden	in	café	De	
Knyp.	De	inloop	is	vanaf	19:00u	en	om	19:30u	start	de	vergadering.		
	

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.		
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Streker	Oerbosrun	

	
Afgelopen	weekend	was	de	eerste	run	van	2022/2023	een	feit.	Met	de	Streker	Oerbosrun	in	
Grootebroek	(Noord-Holland)	is	de	aftrap	van	het	wedstrijdseizoen	gegeven.		
De	eerste	Pauwen	hebben	hier	hun	beste	beentje	voortgezet	en	maken	zich	met	de	
inspanning	die	deze	dag	geleverd	is	gereed	voor	de	rest	van	het	seizoen!		
	

Baanonderhoud		

	
Op	zaterdag	24	september	is	er	een	Baanonderhoudsdag	
gepland.	Wie	wil	er	deze	dag	komen	helpen?	Vele	handen	maken	
licht	werk!	We	verzamelen	om	8.00	uur	bij	de	Burcht	en	beginnen	
met	koffie	en/of	thee.		
	

Wedstrijdkalender	2022/2023		

	
Op	de	site	van	
Survivalrun	Bond	
Nederland	staat	
de	
wedstrijdkalender	
voor	dit	seizoen	
gepubliceerd.	
Hiernaast	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!	
	
	



- zode bemesten
- sloopwerkzaamheden - draineren

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

- bomen en stobben rooien

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

Hoekstra Heerenveen
Ongedierte en Houtwormbestrijding

  Houtbaas 4

tel: 0513 - 623054

8448 GV Heerenveen

  8456 HX De Knipe

  Tel. 0513 688815

De opslach 1

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

  Mienstra
ONDERHOUDSBEDRIJF

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

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

- grondverzet

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

- kuilen met ladewagen

 Mobiel: 06 - 53160701

Internet: www.willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

Willy Dijkmeijer Uitvaartzorg

KAP- EN SNOEIWERK

     DE WYNGAERD

de   Parel
 E-mail: wyngaerd@planet.nl

 Lytse Wyngaerden 20   8408 BM Langezwaag
 Tel: 0513 - 689087
 Fax: 0513 - 689187

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

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

Wettertoer 20      8442 PC Heerenveen      Tel. 0513 - 620325

J  U  W  E  L  I  E  R

TUINONTWERP
AANLEG EN ONDERHOUD
BESTRATINGEN

Jister 40

8404 GZ Langezwaag

Telefoon : 06 50819786

Email: info@willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

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

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

De rijschool voor Heerenveen 
& omstreken

Autorijschool Bakker
ds. Veenweg 62
De Knipe

VERKOOP | SERVICE | REPARATIE | ONDERHOUD

Wettertoer 2 | 8442 PC | Heerenveen

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

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

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

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

 
Te huur aangeboden

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

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



• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

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

G.de Groot
 Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw

» Onderhoud

» Reparaties

» Alle merken

0513 - 688143

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag

» Autoshop

» APK

» Roetmeting

_______________________________________________________________________________________ 
 

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod! 
 

 
Pastoriesingel 42a, Tjalleberd 

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

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

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

 
_______________________________________________________________________________________ 
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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 37 Woensdag 14 september 2022 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 
 

SENIORENNIEUWS 

 

Schoonmaken kleedkamers 
Nu de competities weer begonnen zijn, komt elk seniorenteam weer aan de beurt voor het schoonmaken 
van alle kleedkamers en toiletten (m.u.v. kantine). 
 
Graag beginnen met schoonmaken na de laatste wedstrijd van de betreffende zaterdag. 
 
Hieronder het schema voor de eerste seizoenshelft. 
Indien je verhinderd bent graag zelf ruilen met een teamgenoot. 
 
Alvast bedankt! 
 
A-SELECTIE 

Zaterdag 17 september Zaterdag 24 september Zaterdag 1 oktober Zaterdag 15 oktober 

Adwin de Jong Frank Tuinman Jaap Willem Boersma Maarten Diever 

Anco Oosterkamp Hylke Gerbens Jorke Braaksma Matthias de Jong 

Christiaan Buist Hylke Krul Justin de Vries Nordin van Brunschot 

    

 

Zaterdag 22 oktober Zaterdag 29 oktober Zaterdag 5 november Zaterdag 12 november 

Peter Soepboer Steven Kuiper Daan Riedstra Finn Mellema 

Remko Dam Thijs Schepers Douwe Gerbens Lukas Kingma 

Sil van der Sluis Wesley de Jong Finn Bruijstens Menno Schotanus 

http://www.read-swart.nl/
http://twitter.com/#!/readswart /
mailto:secretariaat@read-swart.nl
mailto:verslagen@read-swart.nl
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A/B-SELECTIE 

Zaterdag 19 november Zaterdag 26 november Zaterdag 3 december Zaterdag 10 december 

Thomas Sikma Allard Bergsma Menno Koopmans Jort Visser 

Wout de Jong Hylke Medenblik Erik Eppenga Lars van der Weg 

Ids Visser Mark From Gerben Trinks Roland van Dijk 

   Tycho van der Weit 

 
VR1 

Zaterdag 17 december 

Anke de Boer 

Annemarie Scheweer 

Bente de Vries 

 
PROGRAMMA VAN DEZE WEEK 

 

Dinsdag 13 september   

FFS VR1  - Read Swart VR1 Aanvang: 19:30 uur 

Leiders: Richard (06-40751742)   

   

Zaterdag 17 september   

Read Swart Kabouter  - Trainen Aanvang: 09:15 uur 
Leiders: Mark Stobbe (06-
29188706)   

   

Irnsum JO8-1  - Read Swart JO8-1 Aanvang: 09:00 uur 
Leiders: Melle van der Wal (06-51118793) Jan Harm Nutters (06-
27021576)  

   

Read Swart JO11-1  - Heerenveen JO11-4 Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Sander v Driesten (06-26040935) Berend Sietse d Jong (06-12222658) 

   

ST Read Swart/Mildam JO13-1JM  - SJO VIDOSA JO13-1 Aanvang: 09:30 uur 

Leiders: Jelmer Popma (06-46031067)  

   

Udiros JO17-1d  - Read Swart JO17-1JM Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239)  

   

Read Swart JO19-1  - Gorredijk JO19-2 Aanvang: 10:30 uur 

Leiders: Pier Kingma (06-23367282) Erik Schotanus (06-12993583)  

   

Joure SC VR1  - Read Swart VR1 Aanvang: 14:15 uur 

Leiders: Richard (06-40751742)   
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Zondag 18 september 2022   

Read Swart 1  - VWC 1 Aanvang: 14:00 uur 

Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785) N. (Nino) Beerens (Scheidsrechter) 

   

Gorredijk 3  - Read Swart 2 Aanvang: 10:00 uur 

Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)  

   

FFS 3  - Read Swart 3 Aanvang: 11:00 uur 

Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Geert Bosscher (06-31755339)  
 

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 

 

Dinsdag 20 september 2022   

Read Swart JO10-1  - Willemsoord JO10-1  18:30 uur 

Vrijdag 23 september 2022   

Read Swart 35+1  - Irnsum 35+1  18:30 uur 

FFS 35+2  - Read Swart 35+1  19:00 uur 

Read Swart 35+1  - Joure SC 35+3  19:30 uur 

Nieuweschoot 35+2  - Read Swart 35+1  20:30 uur 

Zaterdag 24 september 2022   

Read Swart JO19-1  - DWP JO19-1  10:30 uur 

Drachtster Boys JO17-4  - Read Swart JO17-1JM  12:30 uur 

Heerenveen JO13-3  - ST Read Swart/Mildam JO13-1JM  09:00 uur 

Oldeholtpade JO11-1  - Read Swart JO11-1  10:30 uur 

FC Oldemarkt JO10-1JM  - Read Swart JO10-1  09:15 uur 

Langezwaag JO8-1JM  - Read Swart JO8-1  09:00 uur 

Read Swart VR1  - Zevenhuizen VR2  14:30 uur 

Read Swart Kabouter  - Trainen  09:15 uur 

Zondag 25 september 2022   

Oranje Zwart 1  - Read Swart 1  14:00 uur 

Renado 2  - Read Swart 2  12:00 uur 

Read Swart 3  - Heerenveen 4  10:00 uur 
 

UITSLAGEN 

 

Read Swart JO17-1JM ST Donkerbroek/Makkinga JO17-1 1 -   4 

Read Swart 1 Mildam 1 3 -   2 

ONB 3 Read Swart 2 4 -   2 

Read Swart 3 Nieuweschoot 2 5 -   3 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

Read Swart JO10 – De Blesse 
 

We hebben met 12-3 gewonnen. 

Brent en Finn hebben geskoort. In 

de pauze zat Geert een Twix te 

eten en toen ging zijn tand eruit. 

In de tweede helft ging het ook 

heel goed, toen hadden Brent en 

Finn en ook Wout nog meer 

doelpunten gemaakt en ik had 

ook bijna gescoort. Cesar en 

Tymen hadden ook hele mooie 

ballen en Geert mooi reddingen. 

 

Groetjes Styan 

 

WEDSTRIJDZAKEN 

 

Wedstrijdzaken Nieuws: 

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. 
 
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. 

http://www.voetbal.nl/
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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.   

Scheidsrechters bij thuiswedstrijden v.v. Read Swart 

 

 
  

 
     versie 11 September  

          
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

          

17-9-2022 09:00 Read Swart JO11-1 Heerenveen JO11-4 Schotanus, J. (Jurre) 

20-9-2022 18:30 Read Swart JO10-1 Willemsoord JO10-1 
Hidde v/d Meer en Hidde 
Klistie 

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 Langezwaag JO8-1 Read Swart JO8-1 
 Atsma, D (Doede) 
Van Zwieten, T (Thys) 

24-9-2022 10:30 Read Swart JO19-1 DWP JO19-1 Mellema, F. (Finn)  

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 
 Oosterhof G ( Gjalt) 
De Vries L ( Laura) 

1-10-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Heerenveen JO10-5 
 Joustra F ( Frank) 
Domingos Fidalgo L ( Luca) 

1-10-2022 09:30 
ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM 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 Read Swart 1 Steenwijkerwold 1   

8-10-2022 09:30 
ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM SJO WTTC JO13-1   

8-10-2022 14:30 Read Swart VR1 Oldeholtpade VR1   

16-10-2022 10:30 Read Swart 2 Wacker 2   

16-10-2022 14:00 Read Swart 1 Mildam 1   

mailto:renee.jongsma@hetnet.nl
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ONDERSTEUNING BIJ THUISWEDSTRIJDEN READ SWART SENIOREN  
 
Voor de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van ons eerste wordt de oudste jeugd, ofwel de JO19 , 
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 11 september 

Datum Tijd Thuisteam Uitteam   

2-10-2022 14:00 Read Swart 1 Steenwijkerwold 1 Mark Holkema & Ties Lok 

16-10-2022 14:00 Read Swart 1 Mildam 1 Take Gerbens & Jullian van de Weide 

6-11-2022 14:00 Read Swart 1 Wacker 1 Bjern de Vries & Jort Visser 

4-12-2022 14:00 Read Swart 1 Dwingeloo 1 Mika Oosterwoud & Hidde Schepers 

5-2-2023 14:00 Read Swart 1 Oranje Zwart 1 Wesley Achttein & Jurre Schotanus 

19-2-2023 14:00 Read Swart 1 Ruinen 1 Camil Gronlag & Jesse Kingma 

19-3-2023 14:00 Read Swart 1 Oldemarkt FC 1 Dennis v/d Meulen & Jesper Laaan 

2-4-2023 14:00 Read Swart 1 Trinitas 1 Jesmer Zonneberg & Remco de Vries 

23-4-2023 14:00 Read Swart 1 RKO 1 Hidde Schepers & Tjardo Bos 

14-5-2023 14:00 Read Swart 1 Steenwijker Boys 1 Marnix Kingma & Jarno Jousma 

 

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). 
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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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kinderwoud.nl

Ook in De Knipe en omstreken!
 
•  Dagopvang, peuteropvang 

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

•  Gastouderopvang
Diverse locaties

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTEREN?

vraag naar de mogelijkheden



    

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

Lekker fietsen en dan…    

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

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

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

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 Schilderwerk   
    
 Wandafwerking  
  
 Houtimitatie  
 
 Marmerimitatie     

 
Oranjewoud      0513-636172       website: www.itwald.nl       e-mail: info@itwald.nl 
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Aafje’s Glêswurk 
Tiffany, glas-in-lood en restauraties 
Parkstraat 10B 
9001 AT  Grou 
t. 06 39296457 
www.aafjesgleswurk.frl 
www.facebook.com/aafjesgleswurk 

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

Beste lezer, 
 
 

Welkom terug bij de Flúster Famkes! Na een aantal oefenwedstrijden is de 

competitie weer begonnen, iedereen heel veel succes gewenst dit seizoen! 

Deze keer hebben we een interview met Jurrian Haitsma! Daarnaast hebben 

we natuurlijk een nieuwe “Wie is het?”, aanwijzing, kinea moment en een tip 

die je niet kunt missen!       Heel veel leesplezier gewenst en tot de volgende 

keer! 

  

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

De zomer is aan zijn eind en dat betekent dat er weer herfstig weer aan zit te komen, regen hoort daar 

helaas ook bij… Maar wij hebben een aantal voordelen verzameld voor wanneer het tijdens trainingen 

regent zodat het misschien iets minder vervelend wordt! 

- De regen maakt de omgeving cooler, waardoor je lichaam makkelijker afkoelt. Daardoor houd je meer 

energie over om langer en harder te trainen. 

- Veel sporters zweren dat er na of tijdens een regenbui meer zuurstof in de lucht zit. Dat is een fabeltje. In 

de lucht zit altijd 21% zuurstof, maar een regenbui spoelt de kleine stofdeeltjes weg. Er zit dus niet meer 

zuurstof in de lucht, maar de lucht is schoner. Daardoor is het makkelijker om adem te halen. 

- Een training door de stromende regen geeft achteraf veel meer voldoening. Een warme douche na het 

sporten voelt ook net even iets lekkerder dan normaal. Je hebt echt even moeten bikkelen voor deze 

training en je bent trots op jezelf! 

 

 

 

 

Langs de zijlijn met: Jurrian Haitsma  

 
1. Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
k ben Jurrian en speel af en toe bij kinea in de selectie. 
 
2. Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Sinds de D’s ben ik bij Kinea komen korfballen. Ik heb alle jeugdteams doorlopen. 2 jaar geleden ben ik 
verhuisd naar Amsterdam, vandaar dat ik niet alle trainingen/wedstrijden kan bijwonen. 
 
3. Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea voelt voor mij als oud en vertrouwd. Om die reden kom ik graag terug. Daarnaast ben ik op gegroeid 
in de Knipe, iedereen kent elkaar. 
 
4. Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Hoogtepunten bij Kinea zijn; alle kampioenschappen die ik heb meegemaakt + de feestjes die daarbij 
gepaard gaan :). Ook het spelen in 2 teams (A1 + 1) heb ik als een hoogtepunt ervaren. Wie wil nou niet 2 
wedstrijden per weekend spelen? 
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5. Wat zijn je ambities voor de club? 
Ambitie heb ik momenteel niet helder. Ik wil met name gezelligheid en leuk met elkaar kunnen korfballen. 
 
6. Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Leuke vraag, ik vind iedereen toppers! Fokje Gerritsma speelt (denk ik) al het langste in het eerste van 
Kinea. Dat vind ik super gaaf! Daarnaast is het ook een echte aanvoerster, iedereen neemt Beppe Fokje 

altijd serieus (als het moet dan 😉) 
 
7. Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit 
zijn? 
Bij de hogere niveaus zou ik de schotklok op het veld willen invoeren. Dan is ook het veld leuker om te 
kijken. 
 
8. Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? 
Toen ik heel intensief bezig was met korfbal had ik wel wat rituelen. Dit komt ook doordat ik best bijgelovig 
ben haha! Denk aan: beter presteren als je de avond ervoor niet te veel alcohol drinkt etc. 
 
Tot slot: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken? 
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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: Kinea 3 
Geslacht: man 
 
Deze jongeman speelt al van jongs af aan bij Kinea, hij is dan ook niet de enige uit zijn familie. Ook bij kinea 
feestjes staat hij vooraan en laat iedereen dansen op mooie plaatjes. 
 
 
Antwoord vorige editie: Henno van der Hoeff 
 
 

Kinea Moment :  

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig zijn de temperaturen nu iets beter te doen !       

 
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. 
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Aanwijzing Flúster Famkes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mochten er nu interessante weetjes of  

  
nieuwtjes bij je te binnen schieten, 
deel ze dan met ons!  
Wij zijn namelijk graag op de hoogte over 
van alles wat er speelt.  
 
Mail:    flusterfamkeskinea@gmail.com 
 
 
Instagram:   Flusterfamkes_kinea          
  
      
           
 
 
 
 
 
 
 

       XOXO 
 

  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Stem op Kinea!  
 

Leden van de Rabobank kunnen van 5 tot en 

met 27 september stemmen op hun favoriete 

vereniging of stichting voor Rabo Clubsupport. 

KV Kinea doet ook mee aan deze actie. Met als 

doel? Het inruilen van de krakkemikkige 

bankjes voor verrijdbare dug-outs! Dus leden 

van de Rabobank stem op ons! Je kunt je stem 

uitbrengen via de Rabo App. Je kan 3 stemmen 

uitbrengen, dus naast Kinea kun je 

bijvoorbeeld ook nog stemmen op onze buren 

Voetbal Vereniging Read Swart of Survival run 

vereniging Pauwenburg. Vraag ook familie en 

vrienden om op Kinea te stemmen! Alvast 

bedankt voor jullie stem. Voor nadere 

informatie zie de site 

www.rabobank.nl/leden/clubsupport 

https://www.facebook.com/VoetbalverenigingReadSwart?__cft__%5b0%5d=AZWn_i8dkizhAzCyTzbHdUqKGCUqipVxhjsnqC-GNrotj_K4hjVB_ljIdVVUUiDAGckEVHT2Yj3eXNSP9YmujclcugN4yTMl41OqfcHAjJy8lpVXz3Wv1d-aybSW4EYJ0CqUVxJXSEidQFaXfx_QtHBqoBYpTlZPDnCTOF1sjBlPVWvJKP356Nz6n0Efx5V3_YuUQjNbdkXj4tmgOeRblENe&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/svpauwenburg?__cft__%5b0%5d=AZWn_i8dkizhAzCyTzbHdUqKGCUqipVxhjsnqC-GNrotj_K4hjVB_ljIdVVUUiDAGckEVHT2Yj3eXNSP9YmujclcugN4yTMl41OqfcHAjJy8lpVXz3Wv1d-aybSW4EYJ0CqUVxJXSEidQFaXfx_QtHBqoBYpTlZPDnCTOF1sjBlPVWvJKP356Nz6n0Efx5V3_YuUQjNbdkXj4tmgOeRblENe&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/svpauwenburg?__cft__%5b0%5d=AZWn_i8dkizhAzCyTzbHdUqKGCUqipVxhjsnqC-GNrotj_K4hjVB_ljIdVVUUiDAGckEVHT2Yj3eXNSP9YmujclcugN4yTMl41OqfcHAjJy8lpVXz3Wv1d-aybSW4EYJ0CqUVxJXSEidQFaXfx_QtHBqoBYpTlZPDnCTOF1sjBlPVWvJKP356Nz6n0Efx5V3_YuUQjNbdkXj4tmgOeRblENe&__tn__=-%5dK-R
http://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 17 september speelt de selectie van Kinea een thuiswedstrijd tegen Thrianta, deze wedstrijd 

wordt mogelijk gemaakt voor de balsponsor café de Knyp en de wedstrijdsponsor it Wolwêzen. 

 

Café de Knyp 

De kroeg van de Knipe. Van donderdag tot en met zondag staan de gebroeders Popma voor je klaar en kun 

je terecht voor een biertje op het terras, heerlijke snacks, een gezellige avond uit of een praatje aan de bar  

 

Contactgegevens: 

Meyerweg 117 

8456 GC de Knipe 

Tel: 0513-688229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It Wolwêzen, leren werken wonen 

 
Henk Kramer en Anoek Rentmeester zorgen samen met een aantal vaste begeleiders al sinds 2006 voor een 
leerzaam en gezellig verblijf op It Wolwêzen in de Knipe.  Beiden zijn bevoegd docent MBO,VMBO en 
Speciaal Onderwijs. Zij geven dan ook de lessen op dinsdag voor het MBO1 en MBO2 op locatie in de Knipe. 
Daarnaast hebben alle begeleiders een opleiding op Pedagogisch vlak of op gebied van Zorg en Welzijn. 
 
Wij bieden: Begeleid wonen 18+, opleiding MBO1 en MBO 2 , Time-out / onderwijszorg, dagbesteding, 
dagritmetraining en logeeropvang voor mensen van 4 tot 60 met een lichte beperking en/of afstand tot de 
maatschappij. 
 
Contactgegevens: It 
Wolwêzen 
Ds. Veenweg 22 
8456 HR De Knipe 
Tel: 0513-841118 
Mobiel: 06-384 770 29 
www.wolwezen.nl 
wolkom@wolwezen.nl 

 

  

https://wolwezen.nl/
https://wolwezen.nl/
mailto:wolkom@wolwezen.nl


 De Kineaan 8 

Maak kennis met ons jeugdbestuur!  
 

Amy, Laurenz en Enora zijn sinds kort het jeugdbestuur van Kinea. 

Hebben wij een jeugdbestuur? Jazeker, sinds kort! Wij vergaderen vier keer per jaar. Daarnaast is er een 

appgroep, om snel ideeën met elkaar te kunnen uitwisselen. 

 

Als jeugdbestuur adviseren we het ‘gewone’ bestuur. Er gaat natuurlijk heel veel goed bij Kinea. Zo vinden 

wij onze kleedkamers, veld en kantine heel mooi! Daarnaast hebben we leuke coaches en scheidsrechters 

en is het hoogtepunt van het jaar het logeren in Noppes. 

Maar wij zijn er natuurlijk vooral om te kijken wat er beter kan, wat de jeugdleden graag willen en voor 

nieuwe ideeën.  

 

Dus waar gaan we mee aan de slag? We zouden graag wat meer variatie in de trainingen willen. En de 

Kineaan via de mail? Nog nooit gezien… 

Een mascotte zou leuk zijn en misschien een wisseldag van trainers? 

Maar niet alles kan tegelijk. Daarom beginnen we met de gezonde sportkantine. Al die Marsen en AA 

(inclusief 14 suikerklontjes) zijn lekker, maar natuurlijk helemaal niet goed voor je. Verderop in deze 

Kineaan lees je wat we samen al geregeld hebben met mister kantine: Douwe! 

 

Wie zijn wij? 

We zijn al onze ideeën al aan het spuien. Maar wie 

zijn Amy, Laurenz en Enora eigenlijk? 

Laurenz is 11 jaar en zit in de C’s. Als hij een 

superkracht krijgt wil hij graag met dieren praten. 

Laurenz mag je niet wakker maken ergens voor, laat 

hem maar lekker slapen. Enora is ook 11 jaar en zit in 

de D1. Het grappigste wat ze ooit meemaakte is dat 

ze haar moeder kwijtraakte en de verkeerde vrouw 

toen knuffelde. Net als Laurenz wil ze graag een 

mascotte bij Kinea. Enora mag je wel wakker maken 

voor een ‘Ja dag’.  

Amy is de jongste van jeugdbestuur. Zij is 10 jaar. Ze 

zit in de D’s en als superkracht zou ze graag 

onzichtbaar willen zijn. Je kan Amy wakker maken 

voor spinazie a la crème. 

 

Hoe herkennen jullie ons? 

Aan onze hoodie met jeugdbestuur achterop! 

 

Hoe kan je ons bereiken? 

Je weet nu wie we zijn dus je kunt ons altijd 

aanspreken voor als je ook een goed idee hebt. 

We houden jullie via De Kineaan en de sociale media 

op de hoogte van waar we mee bezig zijn! We 

hebben er zin in!!! 
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We waren al topfit maar nu ook Noppes 

officieel een gezondere sportkantine  
 
We zijn weer begonnen aan de veldcompetitie. De komende zaterdagen wordt er door veel kinderen en 

volwassenen weer fanatiek gesport bij KINEA. Voor hen en alle bezoekers die we daarbij aantrekken starten 

we vanaf dit nieuwe seizoen met de gezondere sportkantine. 
  

Even schrikken? Niet doen! Want het is echt niet zo dat er niets meer te krijgen is aan zoetigheid of 

vloeibare versnaperingen. Wel is het zo dat er in de keuzes van het assortiment ook alternatieven zijn 

toegevoegd en er fruit wordt uitgedeeld.   

  

Het project is door Douwe en Annechien opgepakt samen met Sport Fryslân en het nieuwe jeugdbestuur 

van KINEA (zie eerder in de Kineaan). Samen hebben we gekeken naar hoe we lekkere alternatieven aan 

het assortiment kunnen toevoegen, zonder veel suiker en calorieën, maar die wel ook nog een beetje 

lekker zijn. 

 

Verder starten we met een pilot met het uitdelen van fruit aan de spelers bij de wedstrijden. We gaan dit 

proberen tot het zaalseizoen en dan evalueren we wat jullie ervan vonden en bekijken hoe we dit (ook 

financieel) een goed vervolg kunnen geven. 

  

Het jeugdbestuur had nog wel een andere tip: namelijk de asbak verwijderen want roken (bij) het sportveld 

kan volgens onze jeugd echt niet meer.  Dus misschien moeten we voor de koolmees die zijn nestje maakt 

in de asbak nu toch maar eens op zoek naar een echt vogelhuis. 

  

Heb jij nog een goed idee voor een nog gezondere sportkantine? Meld je even bij Annechien! 
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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 Uitteam 

woensdag 14 september 

 20:00 Harich 3 Kinea 2 

zaterdag 17 september 

 9:00 Kinea F1 SCO/European Aerosols F1 
 9:00 Kinea E1 Harich E1 
 10:00 Kinea E2 Heerenveen E3 
 10:00 Kinea D1 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 
 11:15 Kinea A1 SIOS/Jumbo Wolvega A1 
 11:15 Kinea C2 ZKC '19 C2 
 12:45 Kinea A2 Lemmer A1 
 12:45 Kinea C1 Spannum C1 
 14:10 Kinea 2 Thrianta 2 
 15:30 Kinea 1 Thrianta 1 

zondag 18 september 

 10:30 Wordt Kwiek 1 Kinea 3 

dinsdag 20 september 

 20:00 Kinea 1 KVW '22 1 

donderdag 22 september 

 20:00 Kinea A1 Flamingo's A1 

Vrijdag 23 september 

 19:30 Boelenslaan/It Fean MW1 Kinea MW1 

zaterdag 24 september 

 9:00 Heerenveen F1 Kinea F1 
 10:00 Joure C1 Kinea C2 
 10:00 Lintjo E2 Kinea E1 
 10:45 Drachten/Van der Wiel D2 Kinea D1 
 11:00 SCO/European Aerosols C2 Kinea C1 
 11:30 Westergo E2 Kinea E2 
 12:30 De Waterpoort A1 Kinea A2 
 15:30 SCO/Leonidas A1 Kinea A1 

zondag 25 september 

 10:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 Kinea 3 

woensdag 28 september 

 20:00 Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 Kinea MW1 

 

http://www.kinea.nl/


 De Kineaan 11 

Kinea 1 en A1 gaan strijden voor de Beker! 
Kinea gaat weer strijden om een beker te winnen. Wie weet gaan we hem deze keer winnen. Dus alle 

support is welkom! 

 

De bekerwedstrijd voor Kinea 1 is op dinsdag 20 september om 20:00 uur. A1 speelt op donderdag 22 

september om 20:00 uur hun wedstrijd. 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Zaterdag 10 september 

 WSS 1 - Kinea 1 14 - 14 

 Flamingo's A1 - Kinea A1 14 - 15 

 SIOS/Jumbo Wolvega C2 - Kinea C1 2 - 19 

 Noveas C2 - Kinea C2 17 - 4 

 Westergo A1 - Kinea A2 8 - 12 

 SCO/European Aerosols E4 - Kinea E1 10 - 3 (1 - 4) 

 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 - Kinea E2 0 - 8 (1 - 2) 

 Westergo D1 - Kinea D1 4 - 5 

Zondag 11 september 

 Kinea 3 - Wêz Handich/DOW/TFS 7 7 - 12 

 

 

Kantinedienst 

Hieronder het schema kantinedienst. We doen ook weer een beroep op de ouders en ook 

de A’s doen mee in het schema. We kunnen niet iedereen indelen, maar dat volgt dan 

later. In het schema wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de tijd die leden in 

andere vrijwilligerstaken steken.  

 

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 of laat het ons 

weten.  

 

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. 
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Zaterdag 17 september 

8.30 – 11.00 uur  Anneke van der Meer en Nynke Minkema 

11.00 – 13.00 uur Henno van der Hoeff en Fokje Oosterhof  

13.00 – 15.00 uur Alie Cnossen en Bernau Smit 

15.00 – afloop Fimke en Gerrit Gerritsma en Sjoerd en Anneke van der Meer  

 

Dinsdag 20 september 

19.15 uur   Wissels Kinea 1/2  

 

Donderdag 22 september 

19.15 uur   Siedo en Wendy Lok 

 

 

Zaterdag 1 oktober 

8.30 – 11.00 uur  Miranda Bakker en Klasien Elzinga 

11.00 -13.00 uur  Sylvia en Ylze Zwaga en Ilse Stoelwinder 

13.00- 15.00 uur  Lauren Blank en Willy Oord  

15.00 – afloop   Douwe Minkema en Jannie de Groot  

 

Zondag 9 oktober 

Knypster Merke weekend (vervalt?) 

 

 

Zaterdag 15 oktober 

9.00 -  11.00 uur  Anneke van der Meer en Geke Schuring  

11.00 – 13.00 uur  Annemiek van Zwieten en Jantien Dekens 

13.00 – 14.30 uur  Meintje/René Alex Jongsma en Douwina Pijlman  

 

Zondag 16 oktober 

9.30 – afloop   Anneke Sietsma en Hennie Woudstra 

 

Zaterdag 22 oktober 

11.15 – 13.30 uur  Chantal Monderman en Fokje Gerritsma 

13.30 – 15.00 uur  Gonnie van der Hoeff en Afke Soepboer 

15.00 - afloop   Sjoerd en Anneke van der Meer 

 

 

Zaterdag 29 oktober 

11.15 – 13.00 uur  Wessel en Marjan Steenstra 

13.00 – 14.45 uur  Albertha Dijkstra, Lasse Hof en Amber Nijholt 

14.45 – afloop   Fimke en Gerrit Gerritsma 
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Wedstrijdverslagen  
 

10-09-2022 Westergo D1 - Kinea D1 4 - 5 

Zaterdag 10 september speelden wij onze eerste wedstrijd van het seizoen. Iedereen was er! 
 
We reden door wat mistige weilanden naar Bolsward en waren mooi op tijd. Toen zijn we een rondje om 
het veld gaan rennen om op te warmen. Na de teambespreking en het inschieten konden we helaas nog 
niet aan de wedstrijd beginnen, want de scheidsrechter was er niet. Die dacht dat de wedstrijd pas een 
uur later zou beginnen. 
 
Toen we eindelijk konden spelen  scoorde Fenna al snel waardoor het 0-1 voor ons was. Maar al snel 
scoorde Westergo erachteraan. Tot de rust bleef het stil. Na de rust leek het net alsof we heel veel suiker 
op hadden, want Sanne scoorde 2 keer achter elkaar aan. En even later scoorde ik 2 keer. Na een tijdje 
werd ons team moe waardoor Westergo nog 3 doelpunten kon maken. Daarna was het nog heel 
spannend of het gelijkspel zou worden maar uiteindelijk wonnen we met 4-5. 
 
Groetjes Enora 

 

 

10-09-2022 WSS 1 - Kinea 1 14 - 14 

Voor Kinea 1 stond 10 september de eerste wedstrijd van het veldseizoen op het programma, en wel in 

Oude Pekela tegen WSS 1. In de eerste helft ging het gelijk op, maar vanaf het begin was duidelijk dat 

WSS erg fysiek was, wat tot irritaties leidde omdat de scheidsrechter hier niet tegen optrad. De ruststand 

was 6-7 in het voordeel van Kinea. De tweede helft ging op dezelfde voet verder. Op een gegeven 

moment sloeg WSS een gaatje en stonden ze 2 minuten voor tijd met 14-12 voor. Maar daar was onze 

redder in nood… Joost scoorde tweemaal waardoor de eindstand 14-14 is geworden. Door de vele 

overtredingen was het geen leuke wedstrijd om te spelen maar achteraf moeten we tevreden zijn met 

een punt. 

 

Volgende week zaterdag spelen we onze eerste thuiswedstrijd. Tot dan! 

 

Groetjes Daniek. 
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10-09-2022 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 - Kinea E2 0 - 8 (1 - 2) 

Op zaterdag 10 september had Kinea E2 
een wedstrijd tegen Mid Fryslân uit 
Reduzum. Kinea had met 8-0 gewonnen. En 
iedereen van Kinea had gescoord. Het was 
een leuke wedstrijd. Ik vond het zelf heel 
leuk.  

Groetjes, Isa van Driesten. 
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