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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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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, Wolter Diever, e-mail: pbdeknipe@hotmail.com  06 18256125

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl

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



Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe

Zondag 2 oktober - geen dienst

Zondag 9 oktober - Zr Thea Tholen

Zondag 16 oktober - geen dienst
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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 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
Zondag 16 oktober -    Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 23 oktober -    Nij Brongergeatsjerke - 9.30 uur
            ds. J. Majoor (Sneek)

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





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.





 

Knypster Merke by Bakkerij Boonstra 
 

Euro’s   per stuk     € 2,00 

(zaterdagavond in de feesttent, en nu al bij uw bakker!) 

Brioche broodje met sinaasappel topping gevuld met 

banketbakkersroom en chocolade mousse.  

Proef deze smaaksensatie! 

Speculaas staaf     per stuk    € 5,50 

         2 voor  € 10,00 

Speculaas en amandelspijs een voortreffelijke smaak   

combinatie 

Knypster Pof        € 4,00 

deze klassieker wordt altijd met de Knypster Merke gegeten,  

ronde krentenpof, gevuld met bruine suiker, amandelspijs en 

roomboter 

Oliebollen  10 stuks     € 9,50 

op zaterdag 8 oktober bakken wij weer de lekkerste 

 oliebollen, vanaf 11 uur verkrijgbaar alleen in winkel De 

Knipe 

Kraamverkoop 
 op zaterdag 8 oktober tijdens de optocht: 

Preamsjongers (‘s middags) = Koffie = Thee = Oliebollen = 

Pepernoten = Speculaasaanbieding = Bier = Borrelplankje = 

Wijn = Frisdrank = Muziek (‘s avonds) 

Oranjekoek schnitt  met crème   € 7,50 

 De allerlekkerste  =  3 x op rij Kampioen! 

       

        

      Geldig van donderdag 29 september 

 

       t/m zaterdag 8 oktober. 



50+ avond Knypstermerke in Café de Knyp 
 
Vrijdag 7 oktober is de jaarlijks 50 + avond!  
Het programma is als volgt: 
 

✓ Vanaf 20.00 uur inloop 
 

✓ 20.30 uur start muziekbingo (leesbril mee!) 
met medewerking van de band Jawis  en 
gepresenteerd door????     

 
✓ Vanaf ca 21.30 speelt Jawis uit Joure de 

sterren van de hemel, met muziek van alle 
genres,van de jaren 70 t/m heden. 

 
Er zijn leuke prijzen te winnen! 
 
Voorverkoop kaarten: 
Donderdag 29 september tussen 17.00 en 18.00 uur en vrijdag 30 
september tussen 18.00 en 19.00 uur in café de Knyp. Aan de zaal 
zijn ook kaarten te verkrijgen. 
Kaarten in de voorverkoop: leden € 5,--, niet leden € 7,50 
Kaarten aan de zaal: leden € 7,50, niet leden € 10,--  
 



Tentdienst: 

“Onze eigen top 10 van het kerklied” 

Zondag 9 oktober 2022 in De Knipe 

aanvang 10.00 uur. 

 

Met medewerking van: 

 

* Predikant ds. Riemer Praamsma. 

* Koperensemble Euphonia uit Wolvega 

* Na afloop is er uiteraard gelegenheid voor een kopje koffie! 

 

 

 

U komt toch ook? 

 

Het dubbelkwartet Euphonia speelt top. Speciaal voor ons dorpsfeest wordt het een Top-10. Een 

kleine inventarisatie onder de gemeenteleden leverde een lijst op met de tien meest geliefde 

liederen om samen te zingen. Het wordt dus een zangdienst met veel mooie nummers, afgewisseld 

met drie korte overdenkingen.  
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  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
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Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!
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Veensluis 21

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410
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  8441 EP Heerenveen
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Veensluis 21

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

zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

Full-Service dienstverlener
in transport & logistiek.

Een logische keuze.
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Knypster Merke 
 

7 t/m 11 oktober 2022 
 

 
 

In deze speciale bijlage, uitgebracht door V.V.V. De Knipe,  
vindt u het volledige programma van de Knypster Merke maar ook 

andere belangrijke informatie voor onze feestweek.   
 

Veel leesplezier!  
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Vrijdag 7 oktober 
 

16.00 uur  Opening Knypster Merke met partypoppers! 
   

Vrijdagmiddag om 16.00 uur wordt de Knypster Merke geopend door 

 
Trienke Siebenga 

  
De Knypster Merke wordt ieder jaar 
geopend door bijzondere mensen. 
Dit jaar is het de eer aan Trienke 
Siebenga. Trienke staat altijd klaar 
voor het dorp, net als haar twee 
dochters Wia en Helma. Zo zorgen 
zij er o.a. al jaren voor dat Sint en 
zijn pieten ieder jaar tot in de 
puntjes verzorgd het dorp ingaan. 
En natuurlijk kent iedereen de 
goedlachse en altijd vriendelijke 
Trienke van kapsalon Siebenga. 
Zoals bekend is de kapsalon sinds 
een aantal weken gesloten en woont 
Trienke inmiddels in Heerenveen. 
Voor het bestuur van V.V.V. De 
Knipe een goede reden om Trienke 
nog een keer terug te halen naar De 
Knipe om de openingshandeling te 
verrichten.  
 
 

 
 
 
 De Knypster Merke wordt weer geopend met de partypoppers! Op school krijgen 

de kinderen een bon die ze in kunnen leveren voor een partypopper bij café De 
Knyp tussen 15.45 en 16.00 uur.   

 

                                                      
  
 De opening wordt muzikaal omlijst door Crescendo uit De Knipe.  
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Vervolg vrijdag 7 oktober 

 
20.00 uur 50+ avond in café De Knyp muziekbingo en de band Jawis  
   

Na vele jaren hebben Ulbe Dijk en Anne Kramer de organisatie van deze avond 
overgedragen aan Femke Torenga, Maurits van Achterberg en Siebrand Krul.  
De avond zal beginnen met een muziekbingo met medewerking van de band 
Jawis. Er zijn mooie prijzen te winnen! Na de muziekbingo speelt Jawis uit Joure 
de sterren van de hemel, met muziek van alle genres, van de jaren 70 t/m heden.  
 

Voorverkoop kaarten op donderdag 29 september tussen 17.00 en 18.00 uur en 
vrijdag 30 september tussen 18.00 en 19.00 uur, in Café de Knyp. Kaarten in de 
voorverkoop: leden € 5,--, niet leden € 7,50. Kaarten aan de zaal: leden € 7,50, 
niet leden € 10,-- .  

 

21.00 uur In de feesttent DJ Mental Theo, De Doelleazen en 
(tent open) Music The Party & drive-in show Android   
   

Voor de tweede keer staat DJ Mental Theo op het podium van de feesttent. In 
2017 kwam de DJ voor het eerst naar De Knipe en was het ‘dik feest’. Er werd 
door de feestgangers volop gehakt en gejumpt op de hits van de jaren ’90. Het is 
DJ Mental Theo, die meer dan 25 jaar internationale ervaring heeft, wel 
toevertrouwd zijn publiek in beweging te krijgen. Zijn show is iedere keer anders, 
maar zijn grootste hits Wonderful Days, Stars en Hardcore Feelings zullen zeker 
voorbijkomen. Meer Happy Hardcore! De Friese DJ’ s Syb en Ronald, beter 
bekend als De Doelleazen, zijn het op dit moment het meest populaire partyduo 
van Fryslân. Bekende en minder bekende nummers worden door de heren 
omgebouwd tot Friese feestmuziek. Vaak zoeken Syb en Ronald de 
samenwerking met beroemde (Friese) artiesten. Maar ook samen zorgen voor 
een onvergetelijke act waarbij iedereen uit zijn dak gaat; de hiele tent giet nei de 
bliksum! 

 
Alsof dit nog niet genoeg is, ook nog een wervelende show met de DJ’s van Q-
music. De allerbeste hits van nu en de meest foute muziek worden gedraaid. 
Heerlijk om op te dansen en om mee te zingen. Vergeet je foute outfit niet! 

 
Feesttent open: 21.00 uur, entree € 17,50 - online kaartverkoop via 
www.knypstermerke.nl  
 

KNYPSTERMERKE 

2022
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Zaterdag 8 oktober  
 
14.00 uur en 19.30 uur - allegorische optocht 
 
Allegorische optocht 2022 

- Christelijke muziekvereniging Euphonia uit Wommels (’s middags) 
- MV Noordenveld uit Roden (’s avonds)  

 
1. Smurfen       De bouw boys (Bertus bokaal)  
 
2. Ahoi landrotten!       De Compagnonsschool   
 
De kinderen van de Compagnonsschool verruilen op 8 oktober het vaste land voor het ruige 
gedempte Compagnonssop, op zoek naar verloren schatkisten vol met zilver en goud. Deze 
kleine zeerovers schieten met zwaar geschut dus het aanschouwen van dit piratenschip is 
geheel op eigen risico.  
 
3. Út ‘e Holle….  

       Grutsk  
…. dus vrij emotioneel, maar zeker ook kleurrijk!  
 
4. Kinderoptocht deel 1 (alleen ’s middags)  
 
5. Aladdin          De Gondeliers  
 
Na de tekenfilm van Disney en Aladdin de Musical komt Aladdin nu naar De Knipe. Met Jasmine 
zweeft hij op het vliegend tapijt door onze straten. In dit sprookje uit ‘Duizend en één nacht’ zien 
we dat de liefde overwint. Aladdin is dolverliefd op Jasmine. Om met haar te mogen trouwen, 
moet hij eerst de strijd aangaan met tovenaar Jafar. Met hulp van de geest uit de lamp weten ze 
Jafar samen te verslaan. En ook dit sprookje eindigt met… ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. 
       
6. Brommerwerkplaats      De Prutsers 2.0 (Bertus bokaal) 
 
7. Nederland op z’n kop       Vrienden voor heel even  
 
U zag het groot in het nieuws: de stikstofcrisis! Duizenden boeren, loonwerkers en de 
transportsector is boos! Heel Nederland staat op zijn kop door blokkades, acties en andere 
uitingen van protest. Want: wees nou toch trots op de boer!  
 

8. Kinderoptocht deel 2 (alleen ’s middags)  
 
9. Bierbrouwerij “Meerbier”    It Hoppe-ein 
 
Tegenwoordig heeft ieder zich zelf respecterend dorp zijn eigen biertje. Onze bouwploeg kwam 
zo op het idee om ook een speciaal biertje te brouwen. Zoals iedereen van ons gewend is, doen 
we dat op eigen ludieke wijze.  
We brouwen het fantastische “klotsbier” maar ook andere smakelijke biertjes zoals, Grutte 
Klaas, ’t Blonde Frommes, Gulzige Fritske, Swingende Joltsje en natuurlijk ook een alcoholvrije, 
de sprankelende Happy Deppie. Al deze speciaal biertjes hebben we op de tap in ons 
proeflokaal “Meerbier”. De naam van onze bouwploeg it Boppe-ein is daarom dit jaar voor één 
keer veranderd in it Hoppe-ein. Proost! 
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Vervolg allegorische optocht 

 
 
10. Chaos op Schiphol      Rûnom de Hofbrêge   
 
De laatste twee jaren hadden ze op Schiphol veel last van Corona. Weinig tot geen vluchten, 
veel werknemers die noodgedwongen ontslagen werden. Maar gelukkig na twee jaar vakantie in 
eigen land, mogen we weer met het vliegtuig op vakantie. Op naar de zon of de sneeuw. Maar 
de combinatie van veel vraag naar vliegvakanties en een tekort aan personeel zorgt voor chaos 
op Schiphol. Lange rijen voor de incheckbalies, koffers die op Schiphol achterblijven, 
geannuleerde vluchten en het lange wachten zorgt voor gestreste vakantiegangers, stapels 
koffers, overspannen medewerkers. Hopelijk kan het publiek ons helpen om te zorgen dat de 
koffers weer bij de rechtmatige eigenaar terugkomt.  
 
11. Apenpokken in De Knipe  Knypster monkey’s  

(Bertus bokaal) 
 
Het coronavirus is de wereld nog niet uit en het volgende virus steekt de kop op; het 
apenpokkenvirus. En dat dit virus De Knipe niet overslaat moge duidelijk zijn. Helaas mag je de 
symptomen van dit virus ook niet onderschatten. Kijk maar eens wat de apenpokken met deze 

apenkoppen heeft gedaan . Gelukkig is er voor de kinderen een medicijn uitgevonden die in 
ons dorp uitgedeeld zal worden.         
 
12. Kinderoptocht deel 3 (alleen ’s middags)   
 
13. Leafde          De Dykwurkers 
 
De Dykwurkers gaan dit jaar liefde verspreiden. De afgelopen jaren staan om allerlei redenen in 
het teken van harde tegenstellingen, waardoor het lijkt alsof iedereen voor het ene of het andere 
“kamp” moet kiezen. Van Tweede Kamer tot Facebook; een verschil van inzicht wordt vaak 
ordinair en onfatsoenlijk uitgevochten. Terwijl het heel simpel is in het leven; gun elkaar de 
ruimte en toon respect. LOVE is all…!  
 
14. HEA! bestiet 20 jier      Smûk 
 
Hea! oer 'hea'gewoane minsken yn somtiden 'hea'laryske situaasjes is net allinich te sjen fan 
tiisdeis o/m freeds om 17.15 oere by Omrop Fryslan, mar ek yn de optocht fan de Knypster 
Merke! 
Bouwploech SMÛK sit yn de opnames én útstjoering fan dit televyzje programma fan Omrop 
Fryslân dat dit jier 20 jier bestiet!  
 
15. “Make your blue JEANS talk”     It Bynt 
 
Het maakt niet uit wie of wat je bent, ook jij hebt vast een spijkerbroek die (bij) jou past. Vanaf 
1870 waren het vooral mijnwerkers en cowboys die de sterke jeans droegen. Later pas kreeg dit 
kledingstuk een stoerder imago. De hippies zorgden in de jaren ’60 voor de grote doorbraak van 
de spijkerbroek in Nederland. Nu,150 jaar later, laten wij diverse mogelijkheden van spijkerstof 
zien! 
We weten hoe milieuvervuilend en water verspillend de productie van spijkerstof is. Mede met 
het oog op de Denim Deal, hebben wij daarom dan ook alleen maar gebruik gemaakt van 
gerecyclede spijkerkleding. 
Op de muziek van onder andere het bekende nummer van Dr. Hook, laten wij de spijkerstof voor 
zich spreken; “Make your blue JEANS talk” 
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Vervolg allegorische optocht 

 
16. Engelen die waken over Europa    Oei oei buurt     
 
De vier Engelen richten zich op Europa en symboliseren: Vrijheid, Vrede, Gelijkheid 
en Broederschap. Zeker in deze tijd, waarin de wereld geconfronteerd wordt met de nodige 
uitdagingen, zijn deze waarden belangrijker dan ooit.  
De missie waar deze Engelen voor staan is een evenwichtig Europa, dat een voorbeeld zal zijn 
voor de rest van de wereld. 
 
 
 

Volop vermaak in het dorp zowel ‘s middags als ’s avonds.  
 
Naast onze vaste snackvoorzieningen rondom de kermis, zijn er dit jaar ook meerdere punten in 
De Knipe waar koffie of een drankje gehaald kan worden. Dit kan bij het café en de consistorie 
van de Nij Brongergeatsjerke, maar ook op de hoek van de Woudsterweg en op de Ymker. Bij 
de Ymker staat ook een tipitent, de zogenaamde TipiSA! die publiek/figuranten uitnodigt om aan 
te schuiven voor de camera.  
 
Ook is er volop muzikaal vermaak. De muziekkorpsen Euphonia uit Wommels (’s middags) en 
MV Noordenveld uit Roden (’s avonds) lopen meet met de optocht. Op straat spelen ’s 
middags de dweilorkesten De Boljeiers en de Wettertourkapel. ’s Avonds komen de Jouster 
Skomkoppen en de Wodkapel naar De Knipe. Op het plein bij café De Knyp treedt zanger 
Michael Pigge op tussen 16.00 en 19.00 uur. En uiteraard zingt ons shantykoor De 
Preamsjongers ’s middags bij bakkerij Boonstra.  
 
Op onderstaande plattegrond staan alle activiteiten aangegeven. 
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 Kinderoptocht 
 

 

Groep A 
 

1. Aju paraplu      Kinderwoud 
 
Groep B 
 

2. Winnie the Pooh en Knorretje   Fenna en Amy 
3. Robot       Gilian  
4. Mac Donalds meisjes    Sophie en Esmee 
5. Stumble guys (ninja)    Finn 
6. Kwal       Jinthe, Lieke, Fenna en Lynn  
7. Panda       Fabienne, Isa, Tess en Line  
8. Schoon belonen     Elize en Annegien 
9. (Pannen)koekenbakkers    Geert en Styan  
10. F1 Team Red Bull     Jay, Sverre, Niels, Joshua  
11. Minecraft       Wout en Cesar  
12. Advengers      Hessel en Larse  

 
 

Groep C  
 

13. Zangeres      Kenza 
14. Voetballer van het Nederlands elftal  Malik  
15. De Parelmeisjes     Lynn en Amerins 
16. Op naar Qatar     Stan en Sten 
17. Super juffie      Elsa en Marlies  
18. Roodkapje      Marrit en Vera 
19. De 3 power visjes     Ilva, Liselotte, Suze en Linde 
20. K3       Yenthe 
21. Boselfje      Jinne 
22. Hip voor nop      Isolde en Isalin 
23. Vlinders      Nienke en Silke  
24. De korfbalfamkes     Bente en Lutske  

 
 
In de week van 3 oktober krijgen de kinderen op school/thuis de nummerstickers.  
 
Mochten er nog wijzigingen zijn of onvolledigheden, meld dit dan bij Jolanda,  
06-50483569.  
 
Begeleiding van de kinderoptocht: Coby Jonker en Derrien Gerbens. Begeleiding 
graag 13.20 uur aanwezig bij Leffert de Bos, Meyerweg 153.  
 
Jury van de kinderoptocht: Saskia de Groot en Jellie Meijer.  

 
 

Alle kinderen  
worden om 13.30 uur 

verwacht bij 
Fam. De Bos 

Meyerweg 153 
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BELANGRIJK! 
 

EEN VRIENDELIJK DOCH DRINGEND VERZOEK 
GEEN AUTO’S AAN DE MEYERWEG, NET ALS IN 2019  

 
Aan de bewoners van met name de Meyerweg om tijdens de optocht geen auto’s aan 

de Meyerweg te parkeren. In 2019 hebben we dat ook gedaan en dat gaf een veel 
mooier beeld voor de optocht en gaf meer ruimte aan de bezoekers.  

Wijs ook uw bezoek hierop die u krijgt op zaterdag. Probeer zoveel mogelijk auto’s op 
de opritten te krijgen, eventueel in overleg met de buren. Er is een speciaal 

parkeerterrein gecreëerd tegenover de Nij Brongergea Tsjerke. Ook daar kunnen auto’s 
geparkeerd worden. Met zo weinig mogelijk auto’s heeft het publiek een goed zicht op 

alle praalwagens en dit komt de optocht zeker ten goede. 
Het spreekt wellicht voor zich maar wij willen alle bewoners erop wijzen dat u De Knipe 

pas kunt verlaten met de auto als de optocht is afgelopen en de weg is 
vrijgegeven door de organisatie. Wij bedanken u alvast voor uw medewerking. 

 
ENTREEGELD OPTOCHT / V.V.V Lidmaatschapskaart 

 
Het entreegeld voor de optocht wordt verdeeld over de bouwploegen. Hoe meer 

entreegeld er binnenkomt hoe meer prijzengeld de bouwploegen ieder jaar krijgen.  
Daarom is het belangrijk en vinden wij het vanzelfsprekend dat iedereen die naar de 

optocht komt kijken hiervoor betaalt middels entreekaart of lidmaatschapskaart 
van het V.V.V. Denkt u hierbij ook aan de visite die u zaterdag (wellicht al 

voor de hekken dichtgaan) ontvangt en ook naar de optocht kijkt.  
U kunt hiervoor een V.V.V. kaart halen op donderdagavond 29 september tussen 

19.30 en 20.00 uur in café De Knyp of bij Jolanda Visser, Meyerweg 121.  
V.V.V. en de bouwploegen zijn jullie hiervoor zeer dankbaar!  

 
 

 

 
 

Dit jaar hebben we geen programmaboekje 
meer maar een optochtflyer. Deze wordt huis 
aan huis verspreid een paar dagen voor de 
Knypster Merke 
 
In deze flyer zit ook het stembiljet zodat u 
kunt stemmen op de mooiste praalwagen.  
Inleveren van het stembiljet kan bij de dames 
van de publieksprijs die meelopen met de 
optocht.   
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Vervolg programma zaterdag 8 oktober  

 

 
21.30 uur In de feesttent 
(tent open) 

 The Euros 

 
    & drive-in show Android met feest DJ Sipke  
 
Hits, hits en nog eens hits! Engels- en Nederlandstalig, de covers hebben een eigen sound en 
worden gebracht tijdens een dynamische show. Met veel energie brengt dit enthousiaste trio 
iedere feesttent in beweging. Het optreden is een groot meezing- en dansfestijn. Een aanrader 
voor werkelijk iedereen! 
 
Feesttent open: 21.30 uur, entree € 17,50 - online kaartverkoop via www.knypstermerke.nl 
 
 

 
                               
 
Bestel je kaartje online via: www.knypstermerke.nl, op = op! 

 

 
Programma café De 
Knyp 
 
Zaterdag 8 oktober 
Coverband Dice 
 
Zondag 9 oktober 
Prijsuitreiking autocross  
Zanger Arnold Postma 
 
Maandag 10 oktober  
Sipke de Boer   

 

 

 
 
 

http://www.knypstermerke.nl/
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          MAAK KANS OP € 100,-- 
 

VUL ONDERSTAANDE PUZZEL IN EN MAAK KANS OP € 100,-- AANGEBODEN DOOR 
 

  
 

 
  
Het woord in de kolom is: ………………………………………………………………………………… 
 
NAAM:   ……………………………………………………………… 
 
ADRES:  ……………………………………………………………… 
 
WOONPLAATS: ……………………………………………………………… 
 
TEL. NR  ……………………………………………………………… 
 
LEVER DE BRIEFJES IN BIJ DE BUSSEN OP ZATERDAG 8 OKTOBER BIJ:  
2Wielercentrum Heerenveen, Bakkerij Boonstra of Wooncentrum De Knipe.  
De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 11 oktober in de feesttent.  
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Zondag 9 oktober 
 
10.00 uur  Tentdienst 
  
Thema van de tentdienst is dit jaar: Onze eigen Top 10 van het kerklied!  
Predikant: ds. Riemer Praamsma.  
Muziaal begeleidt door koperensemble Euphonia.   
 
U komt toch ook? Na de dienst is er koffie.  
 
Zendings- en evangelisatiecommissie van PKN gemeente Tjalleberd/De Knipe en Doopsgezinde 
Gemeente Bovenknijpe.  

 
11.00 uur  Autocross 
 
Konden vorig jaar vele evenementen niet doorgaan, de autocross kon wel! En ook dit jaar is de 
autocross commissie samen met de Drentse Autocross Club (DAC) erin geslaagd om maar liefst 
130 deelnemers aan de start te krijgen. Ze rijden mee in 9 verschillende klassen. In totaal 
worden er in elke klasse vier manches gereden, waarvan de laatste de finale is. Je moet in de 
eerste drie manches voldoende punten verzamelen om je te kwalificeren voor de finale. Je kunt 
je dus als laatste plaatsen voor de finale om alsnog met de winst ervandoor te gaan. Er zijn een 
aantal crossers die er goed voor staan! In de regioklasse gaat het tussen Jelle Dijkstra en Jelle 
de Jong. Hendrik Stoelwinder is de enige Knypster die meerijdt. In de keverklasse is Eelco Kruis 
uit Terband de favoriet. Hij was Nederlands Kampioen 2021. Jong en oud kan de cross beleven. 
Je proeft de sfeer van het dorpsfeest.  
Het belooft een mooie dag te worden met spektakel voor jong en oud! 
Start 11.00 uur aan de Ds. Veenweg 22 in De Knipe Entree: € 10,--. Op vertoon van V.V.V. 
Ledenkaart € 7,50. Kinderen tot 12 jaar gratis entree.   
 

 
 
Het bestuur van de autocrosscommissie, van links naar rechts: Tjeerd Talman, Steven Kuiper, 
Bobby Jonker, Laurents Bosma, Michel Veenema, Henk Schram, Pier Kingma en Lammert 
Talman 
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Vervolg programma zondag 9 oktober  

 
 

19.00 uur  Playbackshow in de feesttent!  
 
  We hebben weer een playbackshow  Zoals vanouds op zondagavond in de 

feesttent. Vaders, moeders, pakes, beppes, oma’s en opa’s; iedereen is welkom 
om deze avond de volgende artiesten op het podium te zien schitteren.  

 

 Artiest Nummer Naam 

1 Kinderen voor 
Kinderen 

Gi-ga-groen Dodien, Jens, Lieke, Mila, 
Nienke, Silke en Sinne 

2 Snollebollekes Links Rechts Tije en Tom 

3 Ús Heerenveen Aan de kant ik moet naar 
’t stadion 

Jurre, Ferre en Wiebe 

4 Feestteam & DJ 
Maurice 

Shirt Uit En Zwaaien Thomas en Valerio 

5 Flemming Automatisch Bente, Myrthe, Lutske, 
Lieke, Annegien 

6 K3 10.000 luchtballonnen Julie en Joline 

7 Kinderen voor 
Kinderen 

Feest! Tess, Line, Isa, Fabiënne 

 Pauze   

8 Olaf's Frozen 
Avontuur 

Luid De Kerst In Esmee, Marlies en Noa 

9 Billie Eilish All the good girls  Jinthe 

10 Kinderen voor 
Kinderen 

Worden wat je wil Jaylin en Eva 

11 Camille Diamant Amerins 

12 K3 Oya Lélé Amy, Fenna, Patrick 

 
  

 In de pauze is de prijsuitreiking van de kinderoptocht en wordt de “Van der Hoek 
bokaal uitgereikt”. Dus alle kinderen die meegedaan hebben aan de kinderoptocht 
verwachten we die avond ook in de tent! 

 
 De playbackshow wordt georganiseerd door Jouke de Vries.  
 In de jury zitten party DJ Lars en Willeke Steendam.  
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Maandag 10 oktober 
 

12.00 uur  Kindermiddag in de feesthal 
 
  Alle kinderen van de Compagnonsschool worden maandagmiddag in de feesttent 

verwacht. De tijden zijn:  
 
 De tijden van de kindermiddag zijn als volgt:   
 12.00 – 13.15 uur groep 1 t/m 4 
 13.30 – 15.00 uur groep 5 t/m 8 
 
 De kinderen die meedoen aan de kindermiddag krijgen nog kermisbonnen 

waarmee ze nog 1 keer naar de kermis kunnen die middag.    
 
 

16.00 uur  Schutterfeest bij café De Knyp 
 
19.00 uur Spellenavond in de feesttent!     

 
Wij verwachten de volgende bouwploegen in de tent:  
 

1. De Compagnonsschool 6. Rûnom de Hofbrêge 

2. It Hoppe-ein 7. De Dykwurkers 

3. Grutsk 8. It Bynt 

4. Vrienden voor heel Even  9. De Gondeliers 

5. Oei-oei buurt  10. Smûk  

 
Bij de wagenbouwers wordt er gestreden om geldprijzen  
1e prijs € 100,--, 2e prijs € 70,-- en 3e prijs € 30,--  
Deze prijzen zijn mogelijk gemaakt door de ondernemersvereniging De Knipe 
 
Er zijn ook al heel veel “overige” teams, maar alle teamnamen zijn nog niet bekend dus 
we kunnen deze nog niet vermelden in deze Compagnon. Wat we al wel kunnen zeggen is 
dat we helemaal vol zitten m.b.t. de teams, de presentatie wederom in handen is van is in 
handen van Jouke de Vries en dat we er een gezellige avond van gaan maken!  

 

 
 

Hangt u ook de Knypster vlag uit tijdens de feestweek? 
Nieuwe vlaggen kunt u kopen bij Wooncentrum De Knipe, Meyerweg 125. 
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Dinsdag 11 oktober 
 
 

20.30 uur Prijsuitreiking en feestavond in de feesthal 
 
Tent open: 20.00 uur  

 
 Rond 20.30 uur zal de prijsuitreiking zijn van de allegorische optocht. Na afloop feest met:  
 

 

                                   Melrose en Jannes! 
                     & drive-in show Android en Johan Terpstra! 
 

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
Entree € 10,-- 

 
V.V.V. leden  

gratis toegang op vertoon van je  
eigen ledenkaart.  

Vergeet deze niet mee te nemen! 
 
 
 

Ledenkaarten voor gratis toegang  
middag- en avondoptocht, korting 50+ avond, 

korting autocross en gratis toegang 
dinsdagavond zijn te koop bij: 
Jolanda Visser, Meyerweg 121 

Kosten € 5,-- per ledenkaart 
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OPBOUW EN AFBOUW FEESTTENT 
 
 

 

OPBOUW EN AFBOUW FEESTTENT 
Opbouwen tent: woensdagmorgen 5 oktober: aanvang 8.30 uur, afbreken donderdagmorgen 
13 oktober: aanvang 8.30 uur. Wij rekenen weer op de vaste ploeg vrijwilligers! Hoor je daar niet 
bij maar wil je ook graag komen helpen! Je bent van harte welkom.  
Voor informatie kun je bellen met Ronald Jonker (06-52052451). 

 
De verzorging van de toiletten wordt dit jaar 

Wederom gedaan door:   
Kinea en Crescendo uit De Knipe!  

 
  

 

Ook dit jaar is de  
garderobe in de feesthal  

weer geheel verzorgd 
door leden van 

v.v. Read Swart! 
                               

 
 

 
 

NIEUW!!! KNYPSTERMERKE t-shirt, pet en/of bril.  
Verkrijgbaar in de feesttent vanaf vrijdag 7 oktober. 

Wees erbij! OP = OP! 
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Overzicht controleposten optocht   vkr = verkeersregelaar  

 

‘s Middags ‘s Avonds 
 
Aanwezig 12.45 uur Aanwezig 18.15 uur 
weg afsluiten 13.00 uur weg afsluiten 18.30 uur 
 
 
 
Jelmer Popma (kassa)  Jaap Willem Boersma  (kassa) 
Jetse Durkstra Niek van der Werf 
Geert Bosscher Justin de Vries 
Marten Blokzijl Arjen Vellema 
Mark Dijksma (vkr)  Remco Dam (vkr)  

   
 
 
Johan de Wit (kassa)  Wytze Algra (kassa)  
Peter Zandstra Sietse-Bart Heida   
Jelmer Bakker (vkr) Gooitzen Heida (vkr)  

  
 
 
Siepkjen van der Woude (kassa) Siepkjen van der Woude (kassa) 
Tjibbe van Houten Jildert Hoekstra 
Johan van Aalzum ?????????? 
Age van der Woude (vkr) Age van der Woude (vkr)   

 
 
Tina van Roeden (kassa) Adwin de Jong (kassa) 
Ruben Veenstra Frank Tuinman 
Tjitze Minkema Jorke Braaksma 
Fokke de Vries (vkr) David Peter Kuiper (vkr) 

 
 
Nynke Sytsma (kassa)  Jorn Huisman (kassa)  
Nic Bakker Danny Wesselius 
Patrick van der Honing Sjoerd van der Meer 
Bas Ritzema (vkr) Niels Huisman (vkr)  
   Jesse Talman 
  

Vragen meer inlichtingen of vragen over de controleposten kunnen jullie  
bellen met Leffert de Bos 06-19784611 

 

 Zaterdag 8 oktober: reflecterende afzetten hekken neerzetten bij start afsluiten weg 

• Ter plaatse van Bart Jonker het dranghek draaien (controlepost Zestien Roeden) 

▪ Rijrichting naar kruising Zestien Roeden 

• Ter plaatse van Bart Brouwer het dranghek draaien (controlepost Lang Ein) 

▪ Rijrichting naar ’t Sluske op autoweg en fietspad 

• Ter plaatse van Jan Jonkman weg dranghek draaien (Gerrit Gerritsma) 

▪ Rijrichting naar Overkluizing (drukke kant en stille kant) 

Woudsterweg 

Het Meer 

Zestienroeden 

Overkluizing 

Lange Ein 
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Bardiensten     

 
Alle barmedewerkers en kassamedewerkers hebben een mail ontvangen met hun dagen 
en tijden wanneer ze verwacht worden.  
 

Voor vragen over de bardiensten kun je contact opnemen met Esther Oostenveld, 
tel. nr. 06-55332645  

 
 

 
 

NIEUW DIT JAAR: Cashless! 
 

Vanaf dit jaar kan er bij de bar in de feesttent gepind worden.  
Heb je toch contant geld dan kun je dit bij de kassa om laten zetten op een 
kaart waarop je dan een tegoed hebt en waarmee je kunt betalen bij de bar. 

 
En wat doe je met de groene munten? 

Alleen dit jaar kun je hiermee nog betalen aan de bar.  
Nieuwe munten halen kan niet meer.  
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Slotwoord V.V.V. 
 

De Knypster Merke moet nog beginnen maar 
wat is er de afgelopen weken al veel werk verzet in de verschillende 

commissies waar het V.V.V. bestuur niet zonder kan. 
 

En natuurlijk al die vrijwilligers die een bardienst draaien, controleposten 
zijn bij de optocht, begeleiders, juryleden, tentenbouwers etc. etc. die we 

tijdens de Knypster Merke ook zo hard nodig hebben. Hartelijk dank alvast! 
  

In het bijzonder willen we alle wagenbouwers bedanken die er vast weer in 
zullen slagen om ons zaterdag weer iets moois te laten zien. Wij zijn erg 

benieuwd naar de resultaten! Wij wensen jullie heel veel succes en plezier 
toe zaterdag 8 oktober. 

 
Daarnaast gaat onze dank uit naar alle sponsoren, want daar kunnen we 
ook niet zonder. Dankzij hun en de reclamecommissie is het o.a. mogelijk 

dat we een speciale Knypster Merke krant hebben uitgebracht.  
 Ook voor vele andere activiteiten hebben we dit jaar weer  

sponsoren kunnen vinden waar we erg blij mee zijn. 
 

Rest ons nog iedereen een hele fijne en gezellige 
Knypster Merke toe te wensen!  

 

          
 
Het bestuur van V.V.V. De Knipe, van links naar rechts: Theo Woudstra, Jelle de Vries, Erik 
Brinkhoff, André Bruining, Jetse Durkstra, Leffert de Bos, Jolanda Visser, Jesse Talman en 
Esther Oostenveld.   



- 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. 

 
_______________________________________________________________________________________ 



    

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

Lekker fietsen en dan…    

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

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

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

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 Schilderwerk   
    
 Wandafwerking  
  
 Houtimitatie  
 
 Marmerimitatie     

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

 

 

  
  
 

 

 

    

 

    

Woensdag t/m zondag vanaf 10 uur en in de schoolvakanties dagelijks geopend.
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een klein hapje, een uitgebreide maaltijd Epy en Trientsje Stuiver
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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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Run	Udenhout	17	&	18	september	2022	

	
De	eerste	wedstrijdrun	van	seizoen	2022/2023	is	achter	de	rug.	En	wat	voor	’n	run!!!	
Udenhout,	2022;	een	run	verdeeld	over	2	dagen	met	2	verschillende	gezichten.	
Zaterdagochtend	kwam	de	regen	met	bakken	uit	de	
hemel	toen	de	eerste	deelnemers	zich	meldden,	
maar	vanaf	het	eerste	startschot	is	het	de	rest	van	
de	dag	voornamelijk	droog	geweest.	Zonnig	zelfs.		
Zondag	daarentegen	waren	de	weergoden	de	
deelnemers	minder	goed	gezind.		De	regen	was	al	
vroeg	in	de	ochtend	aanwezig	en	bleef	de	hele	dag	
ook	aanhouden.	Een	fikse	wind	maakte	het	geheel	
compleet	tot	een	koude,	natte	herfstrun.	Dit	
speelden	de	deelnemers	parten	en	werd	door	de	
organisatie	de	noodzakelijke	maatregelen	genomen.	
Geen	leuk	begin	van	het	(wedstrijd)seizoen	maar	
ook	het	buffelen	in	minder	gunstige	
weersomstandigheden	is	survivalrunnen.	Petje	af	
voor	iedereen	die	gestreden	heeft!!		
	
Tijdens	de	minder	gunstige	weersomstandigheden	van	zondag	zijn	zelfs	ook	nog	een	2-tal	
Pauwen	die	in	deze	‘strijd	tegen	de	elementen’	een	prijs	in	de	wacht	gesleept	hebben.		
In	de	LSR	behaalde	Wietse	van	Koeveringe	de	3e	prijs	Heren	40+	en	bij	de	dames	stond	
Lenneke	van	der	Heide	op	het	2e	podium	in	de	MSR	40+.	Op	zaterdag	al	behaalde	Tom	
Woollard	de	2e	plek	in	de	JSR	15-17	jr.	Alle	drie	van	harte	gefeliciteerd!	
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Nieuwe	penningmeester	

	
We	zijn	zeer	blij	dat	we	in	de	ALV	van	14	september	jl.	de	komst	van	een	nieuwe	
penningmeester	hebben	kunnen	aankondigen.	René	Hiemstra	zal	deze	rol	binnen	het	
bestuur	op	zich	nemen.	We	wensen	hem	veel	succes	met	het	uitvoeren	van	deze	taak.		
	

Baanonderhoud		

	
Onder	wat	twijfelachtige	
weersomstandigheden	is	afgelopen	weekend	
een	mooie	start	gemaakt	met	het	onderhoud	
aan	de	baan.	Zo’n	15	vrijwilligers	staken	de	
handen	👐 	uit	de	mouwen;	onkruid	🌱 	
wieden,	touwen	nakijken,	hindernissen	
checken	en	opruimen.	De	baan	is	weer	goed	
onder	handen	genomen.	🛠 	Iedereen	heel	
erg	bedankt	die	zijn	steentje	heeft	
bijgedragen!	👏 
 

	
Op	zaterdag	5	november	en	17	december	volgen	er	nog	2	klusdagen.		

Met	hopelijk	nog	meer	opkomst!!	
	

Run	Ede	24-09-2022	

	
Afgelopen	weekend	mochten	ook	de	deelnemers	in	de	eerste	Korte	Survivalrun	van	het	
seizoen	van	start.	Net	zoals	vorig	seizoen,	stond	de	run	van	Ede	hiervoor	op	de	kalender.		
Onder	zonnige	weeromstandigheden	klonk	om	9:30	uur	het	eerste	startschot	en	gingen	de	
deelnemers	elke	4	minuten	van	start.		
Ook	Pauwenburg	was	met	een	delegatie	vertegenwoordigd	en	behaalden	mooie	resultaten	
in	diverse	categorieën.	Bij	de	jeugd	liep	Luuk	den	Braven	op	zijn	10e	verjaardag	zijn	eerste	
echte	wedstrijd	in	de	JSR	10-11	jr.	Hier	behaalde	hij	een	11e	plaatst.	Dat	is	een	mooi	
verjaardagscadeau!!!	Anna	Hollak	behield	in	dezelfde	categorie	haar	eerste	bandje,	een	
prestatie	om	trots	op	te	zijn!!	
Hylke	Jonker	streed	in	de	JSR	15-17	categorie	en	behaalde	de	11e	plek.	Bij	de	KSR	dames	50+	
was	de	2e	plaats	voor	Mareen	Hennen.		Iedereen	gefeliciteerd	met	jullie	resultaat!!	



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



Ook voor uw parfumerie artikelen

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

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

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

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

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

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

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

Nu ook in Heerenveen! (0513) 241 000

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

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit !

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

Ook voor uw parfumerie artikelen

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

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

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

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

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

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

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

kinderwoud.nl

Ook in De Knipe en omstreken!
 
•  Dagopvang, peuteropvang 

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

•  Gastouderopvang
Diverse locaties

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTEREN?

vraag naar de mogelijkheden
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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 39 Woensdag 28 september 2022 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 
 

MEDEDELINGEN 

 

Garderobe tijdschema Knypster Merke 2022 
 

 
 
Vrijdag 7 okt 

 
 

20.30-00.00 uur 

Helpers 
Alexander en Sven Hornstra, Rink de Jong, Geert van 
der Tuin, Romy de Graaf en Julia van Wilderen 

 00.00-03.00 uur Hanny Durkstra, Jappie Brandenburg, Nordin van 
Brunschot, Christiaan Buist en nog 3 ?? 

 
Zaterdag 8 okt 

20.30- 00.00 uur Geert en Dirk Bosscher, Anton Gerding, Kees Bart 
Jonker, Rene Visser en Remco van der Weide 

 00.00- 03.00 uur Anita Witjes, Jos van Brunschot, Piet de Vries en nog 
4 ?? 

 
 

We zoeken voor vrijdag- en zaterdagnacht nog meerdere mensen. 
U kan zich aan melden bij Dirk Bosscher  

 
Wanneer iemand onverhoopt niet kan, moet deze zelf voor een vervanger zorgen. 
 
Tip voor de “oudere” helpers: Leesbril niet vergeten. Alvast bedankt voor jullie hulp. 
 
Organisatie Garderobe Knypster Merke 
Dirk Bosscher (06-44292677) 

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

 

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Contributie 2022/2023 
De eerste contributies van het seizoen 2022/2023 zijn begin juli j.l. geïncasseerd. Tevens worden dan van 
een aantal nieuwe leden de eerste kwartalen voor dit seizoen geïncasseerd. De incasso datums zijn 1 
juli/1 oktober/1 januari/1 april. 
Naast de contributie dient betaald te worden voor de kleding die Read Swart beschikbaar stelt aan alle 
leden middels een tenuehuursysteem. De kosten hiervan zijn € 11,50 voor onze jeugdleden en € 14, = 
voor senioren per seizoen. Dit bedrag wordt aan het begin van het nieuwe seizoen geïncasseerd.  
 
In de ledenvergadering van 23 september j.l. is een contributieverhoging voorgesteld per 1 juli 2022. Dit 
voorstel werd unaniem aangenomen door de vergadering. Dit betekent dat per 1 oktober de nieuwe 
contributiebedragen geïnd zullen worden. Tevens wordt het resterende bedrag vanaf 1 juli geïncasseerd.  
 
 

 
 
De kortingen op de contributie zijn als volgt: 1 gezinslid betaald 100%, 2 gezinslid betaald 75% en de 
volgende gezinsleden betalen 50 % van de contributie bijdrage. 
 
Het bedrag wat per 1 oktober wordt geïncasseerd bestaat:  
contributie 4e kwartaal + verschil contributie oud/nieuw 

Contributie komend seizoen

2021-2022 2022-2023

kabouters (alleen trainen) € 40,00

JO08 t/m 8 jaar € 93,00 € 99,00

JO10 & JO11 9 en 10 jaar € 98,00 € 104,00

JO12 & JO13 11 en 12 jaar € 107,00 € 113,00

JO14 & JO15 13 en 14 jaar € 114,00 € 121,00

JO16 & JO17 15 en 16 jaar € 126,00 € 134,00

JO18 & JO19 17 en 18 jaar € 131,00 € 139,00

Senioren 1999 en ouder € 184,00 € 196,00

Zaalvoetbal - -

Senioren 35+ € 68,00 € 72,00

Combi Senioren en  Senioren 35+  € 25,00 € 25,00

Steunende leden / alleen trainen niet spelend € 25,00 € 25,00

Donateurs € 7,50 € 7,50

kledingfonds jeugd € 11,50 € 15,00

senioren (18 jr en ouder€ 14,00 € 18,00
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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 1 oktober Zaterdag 15 oktober 

Jaap Willem Boersma Maarten Diever 

Jorke Braaksma Matthias de Jong 

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 

 
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 

 

Vrijdag 30 september 2022   

Mildam 45+1  - Read Swart 45+1 Aanvang: 19:30 uur 

Read Swart 45+1  - Udiros 45+1 Aanvang: 20:00 uur 

Heerenveen 45+1  - Read Swart 45+1 Aanvang: 20:30 uur 

Leiders: Anton de Jong (689068 / 06-10320767) Locatie: NIEUWEHORNE 
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zaterdag 1 oktober 2022   

Read Swart JO10-1  - Heerenveen JO10-5 Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Geert Bosscher (06-31755339)  

   

Heerenveense Boys JO19-4  - Read Swart JO19-1 Aanvang: 15:00 uur 

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

   

Read Swart JO17-1JM  - Heerenveen JO17-2 Aanvang: 10:30 uur 

Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239) 
Scheidsrechter: Jong, M. (Matthias) 
de 

   

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

Leiders: Jelmer Popma (06-46031067)  

   

Read Swart JO11-1  - Udiros JO11-1 Aanvang: 09:00 uur 

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

   

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

   

Read Swart Kabouter  - Trainen Aanvang: 09:00 uur 
Leiders: Mark Stobbe (06-
29188706)   

   

Zondag 2 oktober 2022   

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

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

   

Read Swart 2  - FC Burgum 1 (zon) Aanvang: 10:30 uur 

Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)  

   

Renado 3  - Read Swart 3 Aanvang: 12:00 uur 

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

   

Gorredijk 4  - Read Swart 4 Aanvang: 10:00 uur 

Leiders: Popke Oosterhof (06-30067107)  
 

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 

 

Dinsdag 4 oktober 2022   

GAVC JO19-2  - Read Swart JO19-1  19:00 uur 

Woensdag 5 oktober 2022   

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

Heerenveense Boys JO11-2JM  - Read Swart JO11-1  16:45 uur 

Donderdag 6 oktober 2022   

Blesse De VR1  - Read Swart VR1  20:00 uur 
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Zaterdag 8 oktober 2022   

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

Zondag 9 oktober 2022   

Ruinen 1  - Read Swart 1  14:00 uur 

Oldemarkt FC 2  - Read Swart 2  12:00 uur 
 

UITSLAGEN 

 

Read Swart JO19-1  - DWP JO19-1  4 - 3 

Drachtster Boys JO17-4  - Read Swart JO17-1JM  12 - 0 

Heerenveen JO13-3 
 - ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM  0 - 3 

Oldeholtpade JO11-1  - Read Swart JO11-1  7 - 6 

Oranje Zwart 1  - Read Swart 1  0 - 1 

Renado 2  - Read Swart 2  1 - 1 

Read Swart 3  - Heerenveen 4  9 - 1 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

Read Swart JO10 – Willemsoord 
 
Dinsdag avond om half 7 moesten wij een wedstrijd inhalen tegen Willemsoord. 
We deden een warming up en daarna gingen we beginnen.  
Na een paar minuutjes had Finn al gescoord. We deden het heel goed, want iedereen had gescoord!! 
Eindstand was 27-0.  
Na de wedstrijd ging iedereen snel naar huis, want het was al laat. 
Ik was heel blij, ik had een Mc flurry verdiend.  
 
Groetjes,  
Wout Adema 
 

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. 
 

http://www.voetbal.nl/
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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. 
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 

          

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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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 



Uw mogelijkheden weten? 
Vraag vrijblijvend meer 

informatie aan

Ds Veenweg 219
8415 AJ Bontebok

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

E. h.b.vandermeer@chello.nl

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

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

• Sloopwerkzaamheden 
• Grondverzet

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

• Draineren
• Buitenbakken

• Bestrating
• In- en verkoop van maïs en kuil

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

Dat kan zeker!

Jaarlijks tot  
wel € 500,-

besparen op je 
verzekeringen? Ga direct naar

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

 
  Voor een heldere blik! 

 

 

 

 Persoonlijke coaching 

 Relatie-coaching 

 

 Workshops & cursussen 

 Voetreflexmassage 

 

 

Esther Peeks 
 Coaching, training en advies 
 

 

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

www.estherpeeks.nl 
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PRAKTISCH 

Volgende editie 11 oktober 2022 

Inleveren verslag en kopij zondag 9 oktober 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 
 

En zo zijn we al weer los op de korfbalvelden en tennisbanen. Er wordt druk vergaderd, geborreld, 

gezongen en zelfs gedanst in Noppes. Helemaal top dat ons clubgebouw zo goed gebruikt wordt. 

 

Dit vraagt aan de andere kant om wat afspraken rondom het gebruik: 

graag schoon achterlaten! Dus wanneer je gezellig gezeten hebt, zorg er dan voor dat de groep na jou de 

lege kopjes/flesjes/koffie pot/gravel niet hoeft op te ruimen. We zijn bezig met een nieuw 

schoonmaakrooster, maar dit is simpelweg de rommel achter je kont opruimen. 

 

Nu iets leukers: de senioren onder ons zijn actief en willen graag deelnemen aan Walkin’korfbal. We zijn op 

zoek gegaan naar trainers hiervoor en dit lijkt de goede kant uit te gaan! Super leuk initiatief! 

 

En ook zal het jullie niet ontgaan zijn dat we in de kantine gezonde tussendoortjes aanbieden, afgelopen 

speelweekend werd hiervan al gretig gebruik gemaakt. We zijn verantwoord bezig :-) 

 

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: er is een nieuwe muziek installatie, helemaal top met de 

ipad en spotify. 

 

Via facebook en meer social media kanalen (ik houd het nauwelijks bij) is het al duidelijk, we hebben een 

jeugdbestuur ! De gezonde snacks is een initiatief van ons nieuw jeugdbestuur, maar hier blijft het niet bij. 

Meer ontwikkelingen volgen! 

 

Er is nog meer nieuws te melden: de plannen rondom een padel baan of zelfs twee staan niet stil. Ook 

hierover volgt vast snel meer nieuws. 

 

Kortom: we zijn met z’n allen best druk maar supergoed bezig! 

 

Namens het bestuur, 

 

Eelkje vd Meer  
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Flúster Famkes  
 

Beste lezer, 
 

Welkom terug, leuk dat je onze rubrieken weer leest! Deze keer hebben we 
Marieke Oostra geïnterviewd. Daarnaast hebben we, zoals jullie van ons 
gewend zijn, weer een nieuwe “Wie ben ik?”, een tip, Kinea moment en 
aanwijzing! Veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

Langs de zijlijn met: Marieke Oostra 

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Marieke Oostra, heb jarenlang bij Kinea in de selectie gespeeld (is inmiddels al lang geleden haha), 
daarna nog een poos erg gezellig gekorfbald bij de midweek. Ik heb daarna diverse jeugdteams getraind en 
gecoacht, nu ben ik vooral supporter! 
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
In 1998 ben ik lid geworden van Kinea, daarvoor speelde ik bij Sios Wolvega. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Kinea is een ontzettend warme en gezellige club waar ik met erg veel plezier kom. Ik heb prachtige 
momenten meegemaakt bij het eerste met coach Harm de Wagt. We hadden een goede selectie en 
speelden 1e of 2e klas. Tijdens de wedstrijden waren we heel fanatiek maar na de wedstrijden hadden we 
veel lol. (Wat we allemaal uitspookten kan ik hier, ivm wet van de privacy, natuurlijk niet vertellen, sorry) 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
We hebben destijds een beslissingswedstrijd tegen Sios gespeeld. We speelden in Drachten met onwijs veel 
publiek van beide kanten. Wij wonnen die pot, zo’n lekker gevoel!!! Des te meer omdat ik natuurlijk bij Sios 
gespeeld had. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik zou het mooi vinden als Kinea weer in de 1e klasse komt te spelen. Dat vind ik een mooi niveau! 
 
Verder hoop ik dat de club nog lang kan voortbestaan, er is veel jeugd. Als de jongens ook nog komen komt 
het helemaal goed. 
 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Er is eigenlijk niet 1 iemand in het bijzonder, ik denk dat de kracht van Kinea is dat er zoveel vrijwilligers 
hun steentje aan de club bijdragen, op welke manier dan ook. Het voelt voor mij als een grote familieclub. 
 
Als ik iemand moet noemen welke in mijn actieve korfbalcarrière bij Kinea belangrijk is geweest, is dat voor 
mij Harm de Wagt. Wat een pracht mens, zowel op korfbal-, als op sociaal gebied. Voor hem ging je echt 
hard werken en harder lopen (en geloof mij ik had een hekel aan lopen, maar voor hem deed ik het voor 
100%) Ik heb nog nooit een trainer meegemaakt die zo geïnteresseerd was in de mens zelf. (als je dit leest 
Harm, nu is het klaar met de complimenten hoor haha) 
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Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Ik heb hier lang over nagedacht, ik zou het niet weten. De schotklok in de league is mooi maar ik weet niet 
of dat het spel in de lagere klasse goed zal doen. 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  
Nee dat heb ik nooit gehad, nou ja eigenlijk wel. Ik smeerde mijn benen voor de wedstrijd altijd even in met 
bodylotion… 
 
 

 
 
 
 

Tip van de Flúster Famkes: 

 
Volg flusterfamkes_kinea op Instagram! Zo zorg je ervoor dat je op de hoogte 
blijft van nieuwtjes. Ook kan je via daar je Kinea moment met ons delen. Mocht 
je leuke ideeën hebben over rubrieken of heb je een nieuwtje, super leuk! Laat het 
vooral weten! 
 

 

 

Wie is het?  

 
In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en is het aan jullie om te raden om wie het gaat! Hoe goed 
ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het is, stuur ons dan een instagrambericht naar 
flusterfamkes_kinea of mail naar flusterfamkeskinea@gmail.com! In de volgende editie maken we bekend 
wie het is.  

 
 
Team: Selectie 
Geslacht: vrouw 
 
 

Deze oud vertrouwde Kinea speelster is al heel wat jaren actief bij de club. Grote kans dat ze met het 
Kinea- virus is besmet door haar ouders. 
 
Antwoord vorige editie: Jorn Sietsma 
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Kinea Moment :  

 
 
 
 
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: 

 

 

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


 De Kineaan 6 

Jeugdbestuur in gesprek met Michiel  
 

Op dinsdag 20 september is het jeugdbestuur weer bij elkaar gekomen en dit keer is 

ook Michiel Gerritsen aangeschoven om te praten over ‘meer variatie in de 

trainingen’. 
 
Het jeugdbestuur had er weer zin in nadat we elkaar een hele zomer niet hadden gezien. We zijn begonnen 

met even proeven uit het ‘gezonde schap’ in de kantine. 

De knijpfruitjes vonden we lekker, de gedroogde stukjes fruit moeten we nog even iets langer over 

nadenken ;-)  

 

Hierna serieus met elkaar aan de slag want Michiel was er natuurlijk niet voor niets. Eerst maar eens 

kennismaken! Michiel heeft verteld over zijn eigen korfbal carrière en dan vooral over het Nederlands team 

waar hij (naast zijn carrière bij NIC) in heeft gespeeld. Leuk weetje: wisten jullie eigenlijk dat er wel in 60 

landen korfbal wordt gespeeld??? 

 

Maar Michiel was natuurlijk niet voor deze leuke weetjes aangeschoven maar hij gaat de komende tijd de 

jeugdtrainers helpen. Michiel gaat bij ieder team binnenkort langs om tips te geven en vragen te 

beantwoorden van onze trainers. We waren het er allemaal over eens dat we eigenlijk wel super boffen 

met onze trainers die het er allemaal maar even naast doen. Ze zijn vaak zelf ook druk met school, werken 

en korfballen dus is wel tof dat ze dit ook willen doen. Het jeugdbestuur vindt het daarom extra belangrijk 

dat ze hier ook wel wat hulp bij krijgen. 

 

Welke tips heeft het jeugdbestuur gegeven? Een paar voorbeelden: 

- warming up spelletjes eens in de speeltuin doen? Verzin eens iets geks i.p.v. een rondje lopen. 

- De oefeningen duren soms wat lang en we doen vaak dezelfde dus als Michiel nog andere kent lijkt ons 

dat wel heel leuk. 

- Partij is altijd leuk! 

 

Verder was het heel leuk om te merken dat iedereen uit het jeugdbestuur zelf wel iets kon bedenken om 

beter in te willen worden. Maar dat niemand daar eigenlijk over heeft met de trainers. Dus hoe kun je ook 

zelf aangeven waar je denkt dat je nog wat kan leren? 

Michiel had nog een mooi overzicht bij zich waar volgens hem een goede training uit bestaat en eigenlijk 

waren we het wel heel erg eens. 

 

Michiel heeft beloofd de trainers te gaan helpen en over een tijdje nog eens terug te komen bij het 

jeugdbestuur om nog eens van hen te horen hoe het dan gaat. 

 

Naast de trainingen hebben we nog een paar onderwerpen besproken: 

- We zouden wel een plek willen hebben waar we goed TikTok’s kunnen maken. 

Een standaard en een achtergrond van KINEA ofzo…? 

- En die mascotte die moet er echt komen! (En alvast een sneak preview: dit lijkt nog te gaan lukken ook!!) 

- En het jeugdbestuur heeft aangegeven dat ze ook graag bardienst zouden willen draaien, dit gaan we 

even bespreken of dit kan. 

Kortom: het was weer een hele leuke en enthousiaste vergadering. 

Voor de volgende keer staat op de agenda: hoe bereiken we de jeugdleden? 
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Het is duidelijk dat jullie de Kineaan niet lezen. Maar hoe zorgen we dat jullie zelf ook de informatie 

krijgen? De volgende keer schuift hiervoor Fokje aan uit het bestuur. 

 

Heb jij nog iets wat je graag besproken wil hebben in het jeugdbestuur? Meld je even bij ons! 

 

Groetjes, 

Amy, Enora en Laurenz 

 

 

PS: Wisten jullie trouwens dat Amy haar spreekbeurt over korfbal heeft gehouden? En de hele geschiedenis 

van de sport je zo kan vertellen? Dus als je nog een wandelende korfbalencyclopedie zoekt… ;-) 

 

 

WC actie Knypster merke  
 

Het is alweer een paar jaar geleden, maar KINEA gaat dit jaar er weer voor zorgen dat de wc's er tijdens de 

Knypster Merke tip top verzorgd uitzien; ook dit jaar weer samen met Crescendo. Hiervoor ontvangt de 

club een vergoeding van het VVV. 

 

KINEA gaat dit verzorgen op ZATERDAG 8 oktober. We zijn daarom op zoek naar enkele vrijwilligers die dit 

willen doen. Wie wil op deze avond toiletjuffrouw of meneer zijn? Het levert Kinea een mooi zakcentje op. 

Dit jaar hoef je niet steeds bij het wc-hok te zitten, omdat de plaskaart vervalt. We krijgen een vaste 

vergoeding. Je kunt tussendoor dus ook prima de tent in. Mocht je het wc-hok wel graag in willen, regelen 

we dit! 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers die op zondagavond, maandagochtend en 

maandagavond of dinsdagochtend een schoonmaakrondje langs de wc's willen maken. 

 

Wie helpt er mee? Als we dit met een grote groep doen, is het zo gepiept! 

 

Als je mee wilt helpen, stuur dan even een mailtje naar d.minkema@kpnplanet.nl of een berichtje naar 06-

833 94 536. Alvast bedankt. 

  

mailto:d.minkema@kpnplanet.nl
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 1 oktober speelt de selectie van Kinea een thuiswedstrijd tegen Invicta/Frigro, deze wedstrijd 

wordt mogelijk gemaakt voor de balsponsor TdvM handelsonderneming en de wedstrijdsponsor Unifit 

Gorredijk.  

 

TvdM Handelsonderneming 
TvdM Handelsonderneming is opgericht in 2005 en is inmiddels uitgegroeid in een succesvolle totaal 

leverancier voor Huis & Tuin.  Door de ruime keuze in ons assortiment, zijn wij interessant voor iedere 

doelgroep. 

 

Zo leveren wij aan vele (kleine) ondernemingen; interieur en jachtbetimmering, timmer & 

onderhoudsbedrijven, klussenbedrijven en industriële bedrijven. Maar ook de  

doe-het-zelver en de particulier is bij ons aan het juiste adres. 

 

Als aanvullende diensten verzorgt TvdM installatie adviezen, montage  

begeleiding en coördineert het uitvoeren van projecten.  

Ons belangrijkste motto blijft: “Duurzaam en betaalbaar”  

 

Contactgegevens: 

Het Meer 161 

8448 GD Heerenveen  

Tel : 0513-629687   

Fax : 0513-645733   

Mobiel : 06-25067943   

E-mail: Info@TvdMHandelsonderneming.nl 

 

 

 

Unifit Gorredijk 
De visie van de medewerkers van Unifit is het in groepsverband en individu aanbieden van training,- en 

bewegingsvormen, waarbij de hoge kwaliteit van het persoonlijk begeleiden centraal staat waardoor uw 

doel volledig behaald wordt.  

 

 

Persoonlijke begeleiding: 

Kennis, ervaring en de hoogste kwaliteit van het persoonlijk begeleiden, daarmee onderscheiden wij ons 

van alle sport-, en fitnesscentra bij U in de buurt. Een vast en klein team van medewerkers zetten zich 

zonder concessies in om U te helpen om uw sportieve-,en mentale doelstellingen te halen.  

Contactgegevens: 

Badweg  32a 

8401 BL Gorredijk 

Tel: (0513) 463395 

Info@sportcentrumunifit.nl 

 
 

  

mailto:Info@TvdMHandelsonderneming.nl
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Er kunnen nog wijzigingen optreden. 

Zeker met de Knypster merke op komst, zijn er nog wel wat wijzigingen te verwachten. 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 28 september 

 20:00 Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 Kinea MW1 

zaterdag 1 oktober 

 9:00 Kinea F1 WWC F1 
 9:00 Kinea E1 SCO/European Aerosols E4 
 10:00 Kinea E2 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 
 10:00 Kinea D1 Westergo D1 
 11:15 Kinea A1 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A1 
 11:15 Kinea C2 Noveas C2 
 12:45 Kinea A2 Westergo A1 
 12:45 Kinea C1 SIOS/Jumbo Wolvega C2 
 14:10 Kinea 2 Invicta/Frigro 2 
 15:35 Kinea 1 Invicta/Frigro 1 

zondag 2 oktober 

 10:30 Wêz Handich/DOW/TFS 7 Kinea 3 

woensdag 5 oktober 

 19:30 Kinea MW1 Mid-Fryslân/ReduRisk MW1 

donderdag 6 oktober 

 17:00 Heerenveen E3 Kinea E2 

zaterdag 8 oktober 

 9:30 SCO/European Aerosols F1 Kinea F1 
 9:30 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 Kinea D1 
 10:00 Spannum C1 Kinea C1 
 10:00 Harich E1 Kinea E1 
 10:00 ZKC '19 C2 Kinea C2 
 11:15 Wêz Handich/DOW/TFS A1 Kinea A1 
 16:00 Club Brothers 1 Kinea 1 
 16:30 Lemmer A1 Kinea A2 

zondag 9 oktober 

 10:00 Kinea 3 Wordt Kwiek 1 

 

  

http://www.kinea.nl/
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Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Maandag 12 september 

 Kinea MW1 - Altijd Kwiek MW1 9 - 11 

Woensdag 14 september 

 Harich 3 - Kinea 2 20 - 11 

Zaterdag 17 september 

 Kinea 1 - Thrianta 1 16 - 19 

 Kinea 2 - Thrianta 2 14 - 17 

 Kinea C1 - Spannum C1 12 - 1 

 Kinea A2 - Lemmer A1 11 - 12 

 Kinea C2 - ZKC '19 C2 0 - 3 

 Kinea A1 - SIOS/Jumbo Wolvega A1 10 - 16 

 Kinea E2 - Heerenveen E3 4 - 8 (3 - 3) 

 Kinea D1 - Mid-Fryslân/ReduRisk D1 2 - 4 

 Kinea F1 - SCO/European Aerosols F1 13 - 7 (2 - 3) 

 Kinea E1 - Harich E1 1 - 9 (0 - 4) 

Zondag 18 september 

 Wordt Kwiek 1 - Kinea 3 7 - 6 

Donderdag 22 september 

 Kinea A1 - Flamingo's A1 9 - 10 

Zaterdag 24 september 

 SCO/Leonidas A1 - Kinea A1 21 - 13 

 De Waterpoort A1 - Kinea A2 5 - 10 

 Westergo E2 - Kinea E2 8 - 6 (3 - 1) 

 SCO/European Aerosols C2 - Kinea C1 7 - 13 

 Drachten/Van der Wiel D2 - Kinea D1 1 - 17 

 Lintjo E2 - Kinea E1 3 - 5 (1 - 1) 

 Joure C1 - Kinea C2 4 - 0 

 Heerenveen F1 - Kinea F1 14 - 19 (3 - 2) 

Zondag 25 september 

 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 - Kinea 3 13 - 18 
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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. 
 

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  

 

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  
 

17-09-2022 Kinea E2 - Heerenveen E3 4 - 8 (3 - 3) 

De wedstrijd was leuk en er was heel veel regen  

En het was koud en als je er uit was dan mocht je onder de paraplu. We hadden met 4 – 8 verloren. 

 

Groetjes Marlies 
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17-09-2022 Kinea D1 - Mid-Fryslân/ReduRisk D1 2 - 4 

We hadden een thuis wedstrijd tegen Midfrylslân. 

Het was helaas slecht weer maar we waren er wel!! 

Net als onze trouwe supporters!! 

Mijn Beppe was er ook en dat vond ik heel leuk😁! 

We hadden helaas verloren met 2-4 maar het was een leuke wedstrijd!!! 

 

                                                  ~Lieke~ 

 

 

 

17-09-2022 Kinea C1 - Spannum C1 12 - 1 

Op zaterdag 17 september moesten we thuis tegen Spannum C1. Toen de wedstrijd begon, bleef het 

heel lang 0-0, want er ging niks in, ook al waren we duidelijk beter. Nadat het eerste doelpunt kwam, 

gingen er meer in.  

Hoewel het heel hard waaide en regende, stond het in de pauze 4-0. Toen hadden we afgesproken dat 

we in de tweede helft het dubbele aantal doelpunten zouden scoren, dat is ons precies gelukt. 

Uiteindelijk werd het 12-1. 

 

Door: Anna Dijkstra 

 

 

24-09-2022 Westergo E2 - Kinea E2 8 - 6 (3 - 1) 

Enthousiast stapten de Annegien, Line, Isa, Marlies, Fabiënne en Lotte in de auto en reden we inclusies 

coach Marrit B naar Bolsward, ook was er een levensechte mascotte mee, Lotte haar oppashond Fred. 

In de auto zat de stemming er al goed in, er werd volop gezongen van: 

“ik dans automatisch, stilstaan dat bestaat niet!” 
En dat was het gelijk het juiste motto voor de wedstrijd! Er werd niet stilgestaan, de dames waren volop 

in beweging en speelden mooi over met al een beetje tempo erin! 

De scheids was behoorlijk streng maar rechtvaardig en floot dus nogal eens voor “verdedigd”, en dat 

hoort nu ook zo bij de E’s… 

Met de eerste korte pauze van 1 minuut stond het al 1-5. Iedereen was mooi aan de bal en Fabiënne en 

Marlies wisten daardoor mooi te scoren. Coach Marrit had de dames mooi aan de gang. 

In de rust kregen wij toeschouwers nog even een dansje gepresenteerd van de dames maar het kon de 

score niet meer beïnvloeden want na de rust kwam Westergo aanzienlijk sterker terug en maakte het 

spannend met 2-5, 2-6 (Marlies), 3-6, 4-6, 5-6, 6-6 ,7-6 en uiteindelijk 8-6!  

Met de stafworpen werd er 3-1 gespeeld.  

Moe gestreden reden we weer huiswaarts… 

 

Groetjes Lotte van Zwieten. 
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24-09-2022 Drachten/Van der Wiel D2 - Kinea D1 1 - 17 

We moesten zaterdag 24 september om 10:45 tegen Drachten D2 spelen. Jammer genoeg was Isolde er 

niet bij. Maar ze wenste ons wel heel veel succes. 

 

We hebben deze wedstrijd met 1-17 gewonnen. We speelden heel erg goed. Jammer genoeg zijn er ook 

nog 3 goals afgekeurd. Deze meiden hebben gescoord: 

 

2x Enora 

1x Sanne 

6x Lieke 

2x Ehrin 

3x Amy 

1x Hanne 

2x Fenna 

 

Groetjes van Fenna 

 

 

24-09-2022 Heerenveen F1 - Kinea F1 14 - 19 (3 - 2) 
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Uit de oude doos  
 

Deze keer uit een vrij nieuwe oude doos. Een prachtige Limerick uit 2001. Heeft u nu het gevoel “dat kan ik 

ook”. Dat mag! Heeft u een prachtige Limerick gemaakt, dan kunt u deze sturen naar info@kinea.nl. Deze 

komt dan in de Kineaan (na zorgvuldige beoordeling door de redactie). 

 

 
 

Niet alleen korfbal filosoof Barthelomeus heeft mooie wijsheden. Ook in de Kineaan van vroeger stonden 

prachtige prikkelende wijsheden. We hebben een paar mooie exemplaren gevonden. 

 

 
 

 
  

mailto:info@kinea.nl
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KHerenkapsalon

DÉ nipper
Sinds 2002

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

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

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

De ontmoetingsplek 
van De Knipe! 

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

en heerlijk snacken. 

Ook geschikt voor feestje 
of vergaderingen. 

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
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