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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. 

Voor de vijfde keer de 
klantvriendelijkste bank. 
Klanten, hartelijk dank 
voor deze waardering!
De klantvriendelijkste bank is de 
grootste onafhankelijke publieksprijs 
voor klantvriendelijkheid in de 
branche Banken en is op initiatief 
van MarketResponse.

 
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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Weekblad voor de Knipe

Een film met een hart
door Christine Schlette

Laatst zag ik een film (dvd) die me aanspraak. 
Hij sprak me aan om het geestige en liefdevolle 
commentaar op een actueel thema. Het thema 
van de vluchtelingencrisis.
De film heet ‘The visitor.’ (2007)

Hoofdpersoon in de film is Walter Vale, een 
economieprofessor in de Verenigde Staten. Hij 
is weduwnaar en maakt een uitgebluste indruk. 
Er wordt een conferentie gehouden in New 
York. Daar heeft Walter een appartement. 
Hij reist naar New York om de conferentie bij 
te wonen. 
Als hij zijn appartement betreedt, treft hij twee 
illegale immigranten aan. 
De Syriër Tarek en de Senegalese Zainab. 
Aanvankelijk voelt hij zich overvallen en zet hij 
ze de deur uit.
Maar dan komt hij tot bezinning en nodigt hij 
ze uit om te blijven, althans voorlopig.

Ze leren elkaar kennen, Walter en zijn huisge-
noten. En hij raakt steeds meer bij hun leven en 
bij hun problemen betrokken. Veel meer dan 
hij had voorzien. Hij komt zichzelf tegen in een 
detentiecentrum. Dat was nou niet direkt een 
plek waar hij ooit gedacht had te zullen zijn. Hij 
wist eigenlijk niet eens dat het er zulke plekken 
bestonden in zijn land.
De film laat vooral de regels van het strenge 
Amerikaanse immigratiebeleid zien. Maar het

zou ook zomaar kunnen gelden voor hoe het 
nu in Nederland toegaat. En hoe wij ook, tegen 
wil en dank, geconfronteerd  worden met een 
wereld waar we niet op zitten te wachten. En 
die toch bij ons aan de deur klopt. En die de 
vraag oproept: doen we open of niet?

Ondanks alle verschillen delen de drie huisge-
noten een passie voor muziek. Vooral het mo-
ment dat de saaie en degelijke professor met 
zijn hoofd gaat meebewegen op het ritme van 
de djembé staat me nog steeds goed bij. 
Als beeld voor ‘meebewegen met het onbe-
kende.’ Hij stort zich er in en gaat zich het be-
spelen van de djembé eigen maken. (Lees: wil 
de de cultuur van zijn huisgenoten leren ken-
nen). Het doet een beetje vreemd aan om die 
keurige oudere witte man te zien zitten spelen. 
En tegelijk ontroert het.
Eindelijk weer kleur in het leven van Walter 
Vale.

Hoofdrolspeler Richard Jenkins werd genomi-
neerd voor een Oscar voor zijn gevoelige rol 
van een man die voor het eerst in lange tijd 
werkelijk weer iets voelt.
De rest van de crew doet het ook goed. Vooral 
Hiam Abbass. Verder is de setting erg mooi en 
boeiend. De film speelt zich af in New York en 
dat kun je heel goed zien.

(De film is dinsdagavond 22 november om 19.15 uur in 
de kerk van Langezwaag te zien. In het kader van Vor-
ming en Toerusting. Voor opgave: Christine Schlette 
0620490638)
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Redactie

Voorzitter  : Afke Wijngaarden  Tramweg    42 tel: 688152
Secretaresse  : Roelien Hofsteenge  Meyerweg  114 tel: 688211
Penningmeester : Dirkje Bouma   Skipper     38 tel: 06 13592927   
Advertenties  : Jan de Jong   Veensluis    18 tel: 688951
Algemeen  : Jappie Landman  Regenboog    47 tel: 688503
Algemeen  : Pietie Tichelaar  Spinner     25 tel: 688981
Coördinatie  : Aafje Monderman  Ds. Veenweg    55 tel: 06 39296457
Redactie lokaal  : maandag en dinsdag  Ds. Veenweg  10a tel: 688129
Rekeningnummer : NL77 RABO 0306 855 550

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

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

Oplage   : ± 650

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

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

Verschijningsdata seizoen 2022-2023

Advertentietarieven 2022-2023

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

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

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

Website: dorpskrantdeknipe.nl
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Inhoud

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

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

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

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

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

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

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

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

Veilig en betrouwbaar.
•	 Certificering van het volledige systeem 

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

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

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

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

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

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

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

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

De redactie van De Compagnon zoekt zo spoedig mogelijk ver-
sterking voor de opmaak van de krant. Ondergetekende gaat 
verhuizen en stopt per 1 maart met de werkzaamheden voor 
De Compagnon. Met heel veel plezier heb ik altijd de krant 
opgemaakt.   

Wat kost het je? 
Eens per 6 weken ben je als opmaker van dienst aan de beurt. 
Het is van belang dat je op die maandag hiervoor beschikbaar 
bent.   

Wat houdt het in? 
Via de mail komt de kopij binnen die je middels een opmaak-
programma verwerkt tot een mooie krant. Dat opmaakpro-
gramma kan Scribus zijn, maar misschien heb je ook ervaring 
met een ander opmaakprogramma. Het is gemakkelijk te le-
ren en uiteraard zullen we je daarbij helpen.  
Heb je nog vragen, bel dan even naar 06-22551853 of mail 
naar decompagnon@gmail.com.  

Namens de redactie, 

Afke Wijngaarden 

* * * * * * * 
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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)

•   Uitleen hulpmiddelen: uitleen@kerstenhulpmiddelen.nl   088 0009488 
     Comfortzorg, Nurg. Kuperusplein 144, Heerenveen

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

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

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

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

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

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558

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

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312

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

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

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

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

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

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl

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

30 oktober - geen dienst

26-04-14 18:27Homepage

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

 
   DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE
 
 

                           

   
 

             

          

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

 
Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

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

kerkdiensten

protestantse Gemeente

Zondag 30 oktober -    Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Yvonne Slik
Woendag 2 november - Nij Brongergeatsjerke - 19.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 6 november -     Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 13 november -  Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Nel van den Briel

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rooster drukken, tellen en bezorgen 7 & 8 november                                                Nr. 43-06
Drukken groep 1: maandag  07-11     Robert Bouwmeester & Wolter van het Meer
   groep 2: dinsdag 08-11  Jan Bekhof
   groep 3: dinsdag 08-11  Jan Oosterdijk
Tellen     : dinsdag 08-11  Janke Kortenschijl (0650455354)
Bezorging Compagnons Heerenveen:  Andries Visser (0651325944)

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

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

Nederlands E-mail ons of  Gebruikersna… Wachtwoord Aanmelden

Stockvideo Stock Audio Gratis afbeeldingen van Ontwerpers het gebied van Medewerkers

Hulpmiddelen Foto atlas Blogs!

Stockafbeeldingen Prijzen en download pakketten

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

Voorwerpen Zaken
 Alle inhoud ZoekenZoeken

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

 Geavanceerd onderzoek

Zaken Voorwerpen

DE FOTOGRAFIECATEGORIEËN: TREFWOORDEN

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

ONLANGS BEKEKEN BEELDEN

MR: NO PR: NO 0 138 0

Wijzerplaat en agendapagina.

Deel

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

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

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

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

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

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

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

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

min 13 sec)

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

LikeLike

 

DownloadDownloadZet in lichtboxWij keuren alle belangrijke creditcards van
Nederland.

MEER GELIJKSOORTIGE VOORRAADBEELDEN VAN `KLOK EN AGENDA` More images

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

Hulp nodig?
Neem contact met ons op

Dreamstime
Stockfoto's

Internationaal
PortuguêsEnglish

Gemeenschap
Fotografen App

Hulpmiddelen
Bedrijfsaccounts

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

 
16,523,455 gebruikers

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

Registreer Gratis

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

dorpsagenda

Wanneer  Tijd  Wat    Waar

Vrijdag 4 november 19.30  Concerto in Memoriam Nij Brongergeatsjerke
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- 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
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Kinderfeest 2022

Eindelijk weer Knypster Merke en daarbij ook het 
kinderfeest! Groep 1 t/m 4 begonnen om 12 uur 
met spelletjes in de tent. Omdat er 2 jaar geen 
spelletjes waren geweest, was het voor alle kin-
deren de 1e keer. Wat heeft de commissie weer 
goed zijn best gedaan om wat leuks te bedenken. 
Volgens mij vonden de kinderen ook alles spelle-
tjes leuk, iedereen was enthousiast en deed leuk 
mee. De spellen waren o.a.: blikgooien, muis-
slaan, cake versieren en eten, memorie, (wiebel)
toren bouwen, een prachtig mooi springkussen 
en paardrijden op kleine speelgoedpaarden. Wat 
ons opviel was dat het een heerlijke rustige groep 
kinderen was. Nu waren jaren terug de groepen 
ook wel eens groter, maar geen gezeur (oke als 
een kind naar de wc moet, moet de rest ook) en 
iedereen deed mee! Ook leuk dat er weer kinde-
ren meededen die wel in De Knipe wonen maar 
ergens anders op school gaan. Het feest is bedoelt 
voor alle Knypster kinderen! (zo ook de playback-
show en kinderoptocht). Nadat iedereen alle spel-
letjes had gedaan was het tijd voor ranja en dan 
natuurlijk DANSEN! Jorn gooide het vertrouwde 
vliegerlied er tegenaan en je kunt meteen zien 
wie de toekomstige feesttentgangers zijn. Er was 
nog tijd voor nog 2 liedjes en toen zat het feest  
erop en dat betekende dat alle ouders en/of pake 
en/of beppe de kinderen kwamen halen en nog 
even een rondje kermis deden (uiteraard met de 
bonnen van het VVV). Daarna was het tijd voor 
groep 5 t/m 8. Oke hier zat wat meer volume in de 
kinderen maar Hilco (en collega) van Altijd Buiten 
(daar word je outdoor) kreeg de groep snel stil. 
Het was ook wel erg spannend en interessant wat 
ze gingen doen. Met een GPS en een map met vra-
gen de straat op. De route lopen via de gps en dan 
ondertussen de vragen maken, het goede huis, 
straat of hek vinden en zelfs een opdracht doen 
(Giant memorie). Om de groepen verdeeld de 
tent uit te laten gaan moesten de groepjes eerst 
een spijker balansspel doen. En dat viel niet mee.
Het 1e groepje had het zomaar door maar de rest 
moest echt even aan de bak en dan komt het op 
samenwerken aan. Tja dat was in sommige groep-
jes een dingetje… maar goed iedereen lukte het 
op het laatst en zo was de tent leeg.  

Nou leek het mij als reporter ook wel leuk om 
even op de route te kijken, dat doe ik eigenlijk
altijd, maar het mooie weer was omgeslagen en 
het kwam met bakken uit de lucht. Geen paraplu 
mee, geen regenjas maar gelukkig wou Trudie 
wel even met de auto erbij langs… ja ja erg slecht 
maar mijn haar hè. Dus toch nog even op route. 
Meintje was gewapend met haar fotocamera wel 
met de fiets op route, tja zo hoort het eigenlijk 
ook. Naar weer in de tent te zijn aangekomen 
ging ik nog even opzoek naar groepjes kinderen 
om te zien welke vragen ze hadden, van één kreeg 
ik een map met 2 stapeltjes nat papier. Tja Hilco 
dat wordt even puzzelen naar de antwoorden. En 
omdat alles zo nat was en de kinderen ook werd 
er besloten dat de uitslag naar De Compagnon-
school ging en naar de kinderfeest commissie en 
dat wordt het later bekend gemaakt.
De uitslag inmiddels bekend, van de 9 groepen is 
groep 8 de winnaar. Helaas weet ik nu niet wie er 
in het groepje zaten maar dat weten de kinderen 
gelukkig zelf wel!
Rest mij nog een woord van dank aan de organisa-
tie van het kinderfeest! Ook het VVV, vrijwilligers, 
Meintje (voor de mooie foto’s) dank. Speciale dank 
voor de mannen van Altijd Buiten voor de sponso-
ring en het neerzetten van de leuke gsp tocht.

Oant safier, groetnis Helma
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Familieberichten
Sa! staat graag dichtbij haar lezers.

Het laatste afscheid van een 
dierbare is een emotionele tijd. 
Naast alle emoties moet er veel 
geregeld worden, zoals de 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



Weekblad voor de knipede CoMpaGnon

9

Duo Khojayan/Poortinga 

vrijdag 4 november 2022 zal weer het 
jaarlijkse Concerto in Memoriam in De Knipe 
plaatsvinden. 

Dit concert is een bijzondere gelegenheid om sa-
men met anderen en toch individueel dierbaren 
te herdenken. Niet alleen de mensen die in het 
afgelopen jaar zijn overleden worden herdacht. 
Het kan ook zijn dat men al langer geleden een 
dierbare is kwijtgeraakt. 

Het programma wordt ieder jaar zorgvuldig sa-
mengesteld en bestaat uit een afwisseling van 
muziek, stilte, een spreker en voordracht van 
gedichten. De teksten zijn ieder jaar geschreven 
en/of gesproken door betrokken dorpsgenoten. 
Dit jaar zijn dit Riemer Praamsma, Antje de Jong, 
Christine Schlette en Freja van der Zee.

De muzikale invulling wordt dit jaar verzorgd door 
violiste Meri Khojayan en haar duo-partner pianist 
Robert Poortinga. In 2019 speelden beide topmu-
sici voor het eerst bij het Concerto in Memoriam 
en dat heeft een diepe indruk achtergelaten. Ook 
dit jaar hebben zij een bijzonder programma sa-
mengesteld. Ze spelen o.a. werken van Anton Ru-
binstein, Sergei Prokofiev en De Falla.  

Het concert wordt gehouden in de Nij Bronger-
geatsjerke in De Knipe. Aanvang 19.30 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
We willen het Concerto in Memoriam graag weer 
vorm geven als vanouds, met plek voor iedereen 
en ontmoeting met een kop koffie/thee na afloop.
 
Concerto in Memoriam is een samenwerkingsver-
band van leden van Humanistisch Verbond, Plaat-
selijk Belang De Knipe, Doopsgezinde gemeente 
De Knipe en Protestantse gemeente De Knipe/
Tjalleberd.
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Concerto In Memoriam

voor alle mensen die een dierbare willen gedenken 

vrijdag 2 november 2018
aanvang: 19.30 uur

Nij Brongergea Tsjerke

Meyerweg 70

In deze bijeenkomst kan:

• een kaars voor een overledene worden aangestoken

• geluisterd worden naar muziek, poëzie en een 

aantal woorden om de gedachten te bepalen

• stilte worden gevonden

De muziek wordt verzorgd door:

Annette Scholten - cello
en

Nanke Flach - piano

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om samen een kop koffie/thee te drinken.
Organisatie, leden van: Humanistisch Verbond, Plaatselijk Belang,

Doopsgezinde gemeente De Knipe en Protestantse gemeente De Knipe.

Als prijswinnaars van talrijke concoursen is het duo 
Khojayan/Poortinga een van de bekwaamste viool-
piano duo’s van hun generatie. Daarnaast ontwik-
kelen ze momenteel een uitstekende carrière.

Ze weten het publiek te raken, dankzij de char-
mante mix van talent, muzikale gevoeligheid, 
hoogstaande techniek en ongelooflijke entente. 
De perfecte uitvoering van hun brede en gevari-
eerde repertoire maakt elk van hun concerten tot 
een onvergetelijke gebeurtenis!”

Na een tournee door de Verenigde Staten in 2016 
met de integrale viool-pianosonates van Beet-
hoven, begonnen violiste Meri Khojayan en haar 
duo-partner pianist Robert Poortinga vele recitals 
in Nederland, Italië, Duitsland en Spanje te spe-
len. Hun repertoire omvat alle grote werken die 
voor viool en piano zijn geschreven, van de barok 
tot de moderne tijd.

Enkele van de recente prijzen zijn: ‘Grand Prix’ van 
de kamermuziekwedstrijd in Baden Württemberg 
in Duitsland en de eerste prijs in de Luigi Nono Ka-
mermuziekconcours, een van de meest prestigi-
euze kamermuziekconcoursen van Italië, waar ze 
unaniem door de jury werden verkozen.

Ze werden meerdere keren uitgenodigd naar 
Maine (VS) voor !Music Without Borders Interna-
tional Music Festival”. Sinds 2018 neemt het duo 
jaarlijks deel aan het ‘Musica d’Estate festival’ dat 
plaatsvindt in de Alpen van Piemonte.

In de zomer van 2021 speelde het duo Mendels-
sohns dubbelconcert met het Jena Philharmonic 
Orchestra in Weimar.
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Uw mogelijkheden weten? 
Vraag vrijblijvend meer 

informatie aan

Ds Veenweg 219
8415 AJ Bontebok

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

E. h.b.vandermeer@chello.nl

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

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

• Sloopwerkzaamheden 
• Grondverzet

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

• Draineren
• Buitenbakken

• Bestrating
• In- en verkoop van maïs en kuil

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

Dat kan zeker!

Jaarlijks tot  
wel € 500,-

besparen op je 
verzekeringen? Ga direct naar

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

 
  Voor een heldere blik! 

 

 

 

 Persoonlijke coaching 

 Relatie-coaching 

 

 Workshops & cursussen 

 Voetreflexmassage 

 

 

Esther Peeks 
 Coaching, training en advies 
 

 

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

www.estherpeeks.nl 
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Herfst
door Hans H.

Eindelijk is er wat regen gekomen. De natuur is 
weer wat groener. De plantjes nemen een groei-
spurt. Maar de bladeren vallen al wel. Mijn prach-
tige auto zit regelmatig onder. 
Het is nu niet meer te warm dus ga je wat in de 
tuin werken. Zo goed en kwaad als dat kan. Bij de 
storm in het voorjaar, Eunice, zijn er wat bomen 
gesneuveld en daar heb ik maar wat vervanging 
voor gepoot. Alleen moet ik voor het zichtbare re-
sultaat nog een kwart eeuw wachten. Dus geduld 
oefenen.
Bij het grond voorbewerken, spitten, bemesten en 
egaliseren viel mij wel op dat al de regen tot nu toe 
weinig effect heeft gehad. De grond is tien cen-
timeter onder de oppervlakte nog steeds droog, 
stuifzand. Als dat zo blijft moet ik in de lente toch 
wat grote bomen omhakken omdat ze de laatste 
drie jaar te weinig vocht gekregen hebben. Risico 
op omwaaien wordt groter.
Maar toch zijn er weer leuke dingen: met maai-
machines en strikte waterpeilregeling krijg je de 
natuur niet onderdrukt. De bloemen blijven ko-
men en geven een vrediger beeld.

Wegenbouw de knipe
door Hans H.

De Knypster merke deed even de oude tijden her-
leven: die sta in de weg bloembakken waren ver-
wijderd. Het verkeer kon doorstromen. Andere 
hinderpalen als borden met afgesloten weg, alleen 
voor aanwonenden en het ronde witte bord met 
rode rand konden en worden massaal genegeerd. 
Logisch, want wat gebeurt er dan toch aan de weg. 
Als je aan een geurende TV-reclame denkt zou je 
mogen stellen dat je Borden Blind wordt: te veel, 
te onduidelijk en niet passend bij de echte situatie.

Maar misschien gaan ze nu ook aan de stille zijde 
van de vaart bij het spuijershoekske wat doen. De 
borden staan er al, nu ook maar eens actie. Vanaf 
het begin bij de reconstructie, versmalling van 
de weg en het plaatsen van de lage buis-omhei-
ning hebben we de gemeente erop gewezen dat 
het wel erg verkeersonvriendelijk was. De bocht 
is niet te nemen. De zogeheten verkeerskundige 
stelde met behulp van de computer dat het moest 
kunnen. Dus kwam het er zoals het nu is. 
Resultaat: zie de foto. 

vaker wordt genegeerd. Verkeerskundige: wordt 
eens deskundig en kom met een realistische op-
lossing.

Voor de zoveelste keer 
vernield. Kost geld, le-
vert irritatie op. Komt 
er nou niemand bij 
zinnen of verandert ie-
mand dit ontwerp?
Praten we niet eens 
over het een-richtings-
verkeer dat steeds 
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Amelandlaan 183 * 8443 CA Heerenveen *  0513-628677  * www.siebedevries.nl 

KLEUR MEE EN WIN EEN MOOIE PRIJS! 

 

Lever deze kleurplaat vóór 1 November 2022 in bij:  

• Assurantiekantoor Siebe de Vries in Heerenveen 
• Bakkerij By Boonstra te De Knipe  
• Café de Knyp te De Knipe 

Uit alle inzendingen verloten wij mooie prijzen op 1 November om 12.00uur.  

 
 

 

Mocht je nog geen spaar en/of betaalrekening hebben, dan nodigen wij je graag uit bij ons op 
kantoor. Bij het openen van een JongWijs Pakket (gratis t/m 18 jaar) mag je een mooi 

welkomstcadeau uitkiezen en storten wij tijdens de kinderspaarweken in oktober alvast €25,- 
spaartegoed op je nieuwe RegioBank rekening.                                             

 

Open een JongWijs Pakket en ontvang €25,- spaartegoed! 

Oktober 2022 - Het zijn weer Kinderspaarweken! 
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Opvolgen van regels
door Hans H.

Hoe moet je leven in een land van regels als je door 
de bomen het bos niet meer ziet. Om maar met 
het eigendom te beginnen: wat is nu echt van jou? 
Een huis? Het wordt belast, het is kapitaal waar je 
over moet betalen, wil je het verbouwen of afbre-
ken, dan mag dat alleen maar met vergunning. 
Dan maar je eigen geld, dat is toch zeker van jou? 
Maar je bent vrijwel verplicht een bankrekening 
te hebben, de overheid eist dat je betalingen als 
leges, belasting en boetes via bankoverschrijving 
doet; er is geen kantoor meer waar je cash kunt 
betalen. De bank rekent veel provisie en abonne-
mentsgelden voor producten en diensten die ze je 
aanbieden, diensten onder het mom van “dit wilt 
u ook hebben, dit is handig” en er komen steeds 
meer van dit soort dienstjes bij. Dus je eigen geld 
wordt continu afgeroomd.
Andere regels zijn het sociaal media verkeer en je 
houding naar buiten toe. Het lijkt er inmiddels op 
dat wij persoonlijk verantwoordelijk gesteld wor-
den voor de daden van onze voorouders, wij moe-
ten excuses aanbieden want anders zijn wij nog 
steeds overheersende profiteurs. Als jouw mening 
over de mensen uit de alfabetgroepen (LHBTI….) 
niet strookt met duidelijk accepteren van de eisen 
uit deze groepen hoor je er niet meer bij, ben je 
fout. Dus draaien en keren we onszelf maar om  
om er toch bij te mogen horen.

Daarom is het wel te begrijpen dat er op plekken 
waar je zeker niet makkelijk aangesproken kunt 
worden de regels opgerekt en zelfs genegeerd 
worden. Neem de auto: achter het stuur heb je je 
eigen domein. Controle is er amper. Regels als niet 
harder rijden dan toegestaan, afstand houden, 
richting aangeven, niet tegen eenrichtingsverkeer 
inrijden worden steeds duidelijker opzij gezet. Het 
antwoord is vaak dat het toch altijd goed gaat, 
dat er anders te laat gekomen wordt, dat het zo 
gemakkelijker gaat. Tot de grote klap, er een ana-
lyse komt en er een nog strengere regel bed acht 
wordt die vervolgens nog harder over het hoofd 
gezien wordt omdat controle onmogelijk is.
En dan de fiets, het heilige middel van vervoer. 
Het is jouw eigendom, er is geen belasting op het 
bezit of het gebruik, er zijn veel regels, maar die 
mag je aan je laars lappen. Het gaat zelfs zover dat 
anderen bij ongevallen de schuld kunnen krijgen. 
Dat anderen gewaarschuwd worden voor onver-
lichte fietsers, voor tegen het verkeer inrijdende 
fietsers, voor met meer dan twee naast elkaar rij-
dende fietsers en voor naar / van school rijdende 
fietsers.
Ik dram wel door, maar het moet mij van het hart. 
Zeker omdat er de laatste tijd wel berichten ko-
men van ernstige ongevallen waarbij mogelijk 
de oorzaak in het niet opvolgen van basis regels 
gezocht moet worden. Geef elkaar waar mogelijk 
gewoon de ruimte. 

Tuinieren
door Hans H.

Om maar iets om handen te hebben duik ik de 
tuin in. Ook omdat er in de nabije toekomst mo-
gelijk tekorten aan voedsel komen, dus kan ik pro-
beren ze zelf te verbouwen. Denk dan niet met-
een “knollen,  citroenen… “ Het wordt eerlijk voer 
voor de slakken. En wat deze lieve beestjes over-
laten probeer ik dan te eten.
Het omspitten gaat in deze periode makkelijker 
dan vroeger. Tien centimeter onder de oppervlak-
te vind je gewoon droge grond, stuift gewoon. Zo 
droog dat je je afvraagt waarom er nog planten 
kunnen groeien. Natuur is kennelijk sterker dan je 
verwacht. 

De winterwortel lijkt goed te gaan, de gourgette 
ook. Maar als de slakken het niet lusten, is het dan 
wel gezond? 
Ik ga nu kijken naar meer fruitbomen. Letterlijk 
hopen op een appeltje voor de dorst. 
En dat de natuur op zijn manier ook zijn stinkende 
best doet mag uit deze foto blijken:

Door de droogte zijn mijn ui-
tjes niet zo groot geworden, 
is de sla te vroeg doorge-
schoten, de andijvie deed het 
amper, de tomaten zijn ver-
schrompeld en de groene kool 
is voor 80 % verdwenen in de 
slakkenmagen. 
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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 
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beweeg en ontmoetdag

Op 18 november 2022 (10.00 t/m 14.00) vindt 
dé Beweeg en Ontmoetdag plaats bij Sportstad 
Heerenveen. Deze dag staat volledig in het teken 
van ontmoeten en het met elkaar in beweging zijn 
voor de leeftijdscategorie 55+. Een dag vol verbin-
ding, ontspanning en inspiratie. Ontdek en beleef 
het beweegaanbod voor senioren (55) in de ge-
meente en ontdek welke ontmoetingsgelegenhe-
den er zijn in jouw wijk. 
Hierbij een kleine greep uit het aanbod: Er vind 
een fittest plaats, een clinic valpreventie wordt 
aangeboden, je kan samen voetbalherinneringen 
ophalen bij Fuotbal Memories & en het is moge-
lijk om in gesprek met welzijnsorganisatie Calei-
doscoop te komen.
Vragen en aanmelden via lowise@scorenvoorge-
zondheidheerenveen.nl
Naast de Beweeg & Ontmoetdag worden er bij 
Sportstad meerdere activiteiten aangeboden, lijkt 
het u leuk om kennis te maken met een driewiel-
fiets? Kom dan 19 oktober (12:00) naar Sportstad, 
aanmelden is niet nodig. Ook wordt er 25 oktober 
een fittest gehouden in Heerenveen centrum, lo-
catie Trinitas kerk.

Toonkunstkoor Heerenveen zingt het 
Oratorium Paulus - Felix Mendelssohn 
- Bartholdy

In 2020 bestond het koor 150 jaar en de intentie 
was om dit groots te vieren. Om bekende redenen 
is dit toen uitgesteld. Dit jaar konden we eindelijk 
de jubileum-activiteiten kracht bijzetten, te begin-
nen met de uitvoering van de Johannes Passion 
van Johann Sebastian Bach op 27 maart jl., onder 
leiding van dirigente Pauli Yap. 
Op 20 november zullen we het Oratorium Paulus 
van Mendelssohn uitvoeren. Aan de uitvoering 
van ‘Paulus’ werken mee de beroemde solisten 
Johannette Zomer (sopraan), Falco van Loon (te-
nor) en Frans Fiselier (bas), Falco van Loon en het 
Promenade Orkest. 
Abraham Mendelssohn stimuleerde zijn zoon een 
oratorium te schrijven, omdat - zo luidt een reden 
- hij vond dat Felix zich teveel bezig hield met elf-
jes en geesten. Plichtgetrouw ging de componist 
aan het werk en in 1836 werd zijn Paulus voor het 
eerst uitgevoerd (tot verdriet van Felix was zijn 
vader inmiddels gestorven). Het oratorium vertelt 
gebeurtenissen in het leven van de heilige Paulus 
vanaf de steniging van Stefanus en Sauls beke-
ring tot aan het vertrek van Paulus uit Ephese. De 
marteldood van de heilige wordt niet beschreven, 
omdat Mendelssohn het verhaal uitsluitend wilde 
baseren op het Nieuwe Testament. Het oratorium 
bevat prachtige, dramatische muziek. Het was al-
leen geen muziek van de toekomst. Integendeel, 
Mendelssohn werd duidelijk geïnspireerd door 
het verleden, door Johann Sebastian Bach en 
Georg Friedrich Händel. Op één punt echter lijkt 
Mendelssohn zijn tijd ver vooruit te zijn geweest: 
de stem van de Heer (bij de vraag ‘Saul, waarom 
vervolgt u mij’) wordt uitgebeeld door een vrou-
wenkoor.
Wij zien u graag op zondag 20 november om 
15.00uur in Trinitas, Coehoorn van Scheltinga-
weg 1 in Heerenveen. Kaarten kosten €27,50 in de 
voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij boekhandel 
Binnert Overdiep, de koorleden en via de website 
www.toonkunstkoorheerenveen.nl.  
Kaarten aan de zaal kosten € 31,-
Voorafgaand aan het concert bestaat de moge-
lijkheid een inleiding bij te wonen, welke wordt 
gegeven door Rudolf Nammensma. De inleiding 
wordt om 13.30 gegeven. Toegang hiervoor is gra-
tis, maar u dient zich hiervoor wel aan te melden 
via www.toonkunstkoorheerenveen.nl

Spotliedjes
door Hans H.

Wordt er nog wel gezongen? Als ik luister is het 
meest een dreunende rap. Maar ja, dat geeft aan 
hoe antiek ik ben.
Over antiek gesproken, wie kent er nog het boek: 
“Kun je nog zingen, zing dan mee”. Veel in mijn 
ogen ongecompliceerde liedjes die makkelijk 
meezingen, eventueel met moderne KARAOKE.
In mijn herinnering zijn er wel spotversies van deze 
liedjes gemaakt. Ben benieuwd naar die teksten. 
Om een voorbeeld te geven: “Waar de blanke top 
der duinen”.
De tekst is omgezet naar:
 Waar de blanke top der duinen
 Afgezet met prikkeldraad,
 En waar elke honderd meter
 Streng verboden toegang staat,
 Juich ik op het vlakke strand
 Met een bekeuring in elke hand
 Ik heb u lief, mijn Nederland,
 Ik heb u lief mijn Nederland.

Wie kent er meer van deze teksten? Als er genoeg 
zijn zouden we een boekje kunnen uitgeven. Kan 
er gelachen worden.
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Felix Mendelssohn‑Bartholdy

zondag 20 november 2022
  locatie Trinitas  te Heerenveen  aanvang 15.00 uur 

Voorverkoop via Boekhandel Binnert Overdiep  en via de website € 27,50  Aan de zaal € 31,=

www.toonkunstkoorheerenveen.nl

Het Promenade Orkest
sopraan Johannette Zomer  

tenor Falco van Loon  bas Frans Fiselier

        

Jubileumconcert o.l.v. Pauli Yap

Paulus 
oratorium 

13.30 uur: inleidende lezing door Rudolf Nammensma 
Toegang gratis, aanmelding via de website verplicht.

Weekblad voor de knipede CoMpaGnon
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Uitslag Klaverjasclub Ons Genoegen van 18-10-2022
     
  1.  Henk Westerink   5.357        11.  Rudy Zoetendal  4.501
  2.  Hendrik Stoelwinder 5.321        12.  Thea Hornstra  4.417
  3.  Henk Muurling   5.006        13.  Djenita Hoekstra  4.321
  4.  Tiny Jansen   4.966        14.  Popke Oosterhof  4.162
  5.  Jannie Hoekstra   4.935        15.  Heine Bosma  4.069
  6.  Rink Hoekstra   4.934        16.  Wiebe Talman  4.049
  7.  Tjalling de Jong   4.886        17.  Ria Swan    4.000
  8.  Evert Stoelwinder  4.868        18.  Piet de Vries  3.986
  9.  Aalt Stoelwinder  4.691        19.  Taco Swan    3.897
10. Harry Steffens  4.589        20.  Sietze Durkstra  3.865

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

Kermisschieten in De Knipe

Na een beetje regen begonnen we om 16.00 uur 
met inschrijven en er kwamen veel mensen op af 
die mee willen schieten. Ook kwamen er dit jaar 
meer jongeren meeschieten en om 17.00 uur 
werd het droog en konden de dames beginnen 
te schieten. Goede opkomst dames en de heren 
konden om 18.00 uur naar de schiettent. Ook 
een goede opkomst. Hierbij wil ik café de Knyp en 
kooistra bedanken voor de sponsoring eeen alle 
deelnemers voor de deelname. Bedankt iedereen
ik hoop dat jullie volgend jaar ook weer meedoen.
 
priJS WinnaarS
DAMES    HEREN    
1. Jolada Smeding 1. Tom Woollaard
2. Eelkje v d Meer 2. Luka Beiker 
3. Laura Kuiper  3. Jesse Vos

poedel     
Jannie Hoekstra            Rink Hoekstra
Sigrid Woudstra

Workshop botanisch tekenen in de 
bibliotheek

Op donderdagavond 27 oktober van 18:00 tot 
20:00 is er een workshop botanisch tekenen in de 
bibliotheek aan het Kuperusplein 48 in Heeren-
veen. Iedereen vanaf 14 jaar is van harte welkom. 
U kunt zich opgeven bij de bibliotheek of op bmf.nl. 
 
Ieder mens kan tekenen. Helaas houden we er 
vaak mee op als we ons bewust worden van wat 
goed of mooi zou zijn. Deze laagdrempelige teken-
workshop gaat daar verder. Want er valt veel te 
genieten door alleen al goed te kijken naar de na-
tuur en op deze manier gefocust bezig te zijn. Te 
drukke en dure tijden?
Kom bij de bibliotheek je verliezen in het moment 
voor €2,-.
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• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

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

G.de Groot
 Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw

» Onderhoud

» Reparaties

» Alle merken

0513 - 688143

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag

» Autoshop

» APK

» Roetmeting

_______________________________________________________________________________________ 
 

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod! 
 

 
Pastoriesingel 42a, Tjalleberd 

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

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

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

 
_______________________________________________________________________________________ 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Expositie Marina Muradyan in bibliotheek Heerenveen

Van 21 oktober tot en met 30 november expo-
seert Marina Muradyan haar tekeningen en schil-
derijen in de bibliotheek aan het Kuperusplein 48 
in Heerenveen. Deze tentoonstelling is te bezich-
tigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek 
en de toegang is gratis. Iedereen is van harte wel-
kom om een kijkje te nemen.
Haar liefde voor tekenen en schilderen begon 
toen ze een jaar of drie vier was. Haar vader, die 
in september in de bibliotheek exposeerde, vorm-
de een grote inspiratiebron. Ze maakt gebruik van 
verschillende materialen om haar kunst te maken, 
zoals: aquarel, olieverf, acryl, mixed media, stof, 
vilt, klei, natuurlijke materialen en (edel)stenen.

Tijdens deze tentoonstelling laat ze haar handge-
maakte sierraden (met edelstenen) zien, samen 
met bijpassende, voornamelijk abstracte schilde-
rijen, die gemaakt zijn met mixed media. Thema’s 
als dierenleed, emoties en levensgebeurtenissen 
vormden de inspiratie om deze sierraden te maken.
Marina Muradyan is geboren in Armenië (Jerevan) 
en heeft een groot deel van haar leven in Grie-
kenland gewoond. Na haar opleiding architectuur 
heeft ze een vierjarige kunststudie gevolgd.  Meer 
dan 10 jaar heeft ze restauraties van muurschilde-
ringen gedaan en icoonschilderijen gemaakt voor 
kerken. Sinds kort woont ze in Heerenveen.

Bijeenkomst over dementie en het levenseinde in Oranjewoud
Voor iedereen die meer wil weten over hoe je bij 
dementie zelf regie kunt houden over het levens-
einde organiseert de Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) een informatie-
bijeenkomst op dinsdag 25 oktober in de hotel 
Golden Tulip Tjaarda in Oranjewoud. Iedereen is 
welkom. Het programma start om 14.00 uur (in-
loop 13.30 uur) en duurt tot ongeveer 17.30 uur. 
De toegang is gratis. 
De bijeenkomst geeft inzicht in álle mogelijkhe-
den die er zijn om regie te kunnen houden op het 
levenseinde. Op het programma staat de korte 
documentaire Nu weet ik het nog met nagesprek 
en de lezing Dementie en het levenseinde, nu weet 
u het nog. 
Tijdens de inloop en pauzes kunt u medewerkers 
en vrijwilligers van de NVVE ontmoeten en is er 

ruimte voor een kort persoonlijk gesprek. Daar-
naast is er doorlopend een informatietafel ge-
opend. U vindt er brochures, informatie over 
(digitale) wilsverklaringen en kunt er informatie 
uitwisselen. 
U kunt zich aanmelden via nvve.nl/oranjewoud 
of bel naar 020-6200690 en geef u op. Wie zich 
inschrijft en de bijeenkomst bezoekt, ontvangt na 
afloop per e-mail het het digitale boekje Demen-
tie en het levenseinde van de NVVE.

Datum: dinsdag 25 oktober
Locatie: hotel Golden Tulip Tjaarda aan de Konin-
gin Julianaweg 98 in Oranjewoud
Tijd: 14.00 uur (inloop 13.30 uur) – 17.30 uur
Toegang: gratis

Lezing seniorcafé Heerenveen: Wijkagenten de Jong & de Jong
Woensdag 2 november zijn de wijkagenten de 
Jong en de Jong te gast in het Seniorcafé van de 
bibliotheek in Heerenveen.
De lezing begint om 10.15 uur en de toegangsprijs 
is €1, inclusief koffie of thee. Alle 55-plussers zijn 
van harte welkom in de bieb aan het Burgemees-
ter Kuperusplein
De agenten vertellen deze ochtend graag meer 
over wat zij doen en voor u kunnen betekenen. 
Wellicht zijn er ook mooie verhalen. Wat maken

ze zoal mee? Verder informeren en beantwoor-
den zij al uw vragen over oplichting, veilig wonen 
en online veiligheid.
Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 
kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de Heer-
enveense bibliotheek terecht voor een kop koffie of 
thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te 
lezen. Bovendien wordt elke eerste woensdag van 
de maand, behalve in juli en augustus, speciaal voor 
deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd.
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Erfrechtspecialist Hilda Dijksma begeleidt mensen met het opstellen van 
(levens)testamenten bij u thuis.  

Onbekend maakt onbemind. Nu weten de meeste mensen wel wat een testament is, maar niet wat er 
allemaal in kan worden beschreven. Daarnaast hebben veel mensen de neiging om dergelijke zaken voor 
zich uit te schuiven, met als gevolg dat het in sommige gevallen te laat is.  
Om dit proces laagdrempelig te maken, begeleid ik (levens)testamenten bij u thuis. Ongeacht de duur.  
Een gesprek duurt circa drie uur. Dat lijkt lang, maar deze tijd is nodig om alle zaken te bespreken, want 
het moet voor iedereen duidelijk zijn wat voor effect het (levens)testament heeft en op welke wijze 
erfbelasting kan worden bespaard. Bovendien kan een goed (levens)testament ook de hoogte van de 
eigen bijdrage in de zorg beïnvloeden, zodat het vermogen zoveel mogelijk bij de kinderen blijft.  
En dit alles in begrijpelijke taal.  

Er vinden regelmatig wetswijzigingen plaats waardoor het voor veel mensen onduidelijk is hoe de actuele 
wettelijke verdeling feitelijk werkt. Bij overlijden van de ene partner kan ook bij minder vermogende 
mensen een situatie ontstaan dat zij belasting moeten betalen, ondanks dat er weinig geld op de 
spaarrekening staat. Dit gebeurt meestal wanneer het vermogen in de eigen woning zit waar je niet 
zomaar aan kan komen. Volgens de huidige wetgeving wordt de langstlevende partner weliswaar volledig 
eigenaar van alle eigendommen, maar er moet in veel gevallen wel over de hoogte van de vordering van 
de kinderen erfbelasting worden betaald. Ook al krijgen de kinderen dit niet direct in handen. En daar 
houden de meeste mensen geen rekening mee.  

 
Een goed (levens)testament blijft zeer 
persoonlijk en voorziet in een soepele 
afhandeling van bijzondere situaties. 
Denk bijvoorbeeld aan (klein)kinderen 
met een (verstandelijke) beperking, 
verslaving of andere problematiek.  
Misschien wilt u iets nalaten voor uw 
kleinkinderen? 
De huidige toename van samengestelde 
gezinnen vraagt weer om andere 
oplossingen. 
Moeten de stiefkinderen meedelen in de 
erfenis?  
Heeft men zelf kinderen die gescheiden 
ouders zijn? 

Bij eerder overlijden van eigen kind kan men in het testament voorkomen dat bewindvoering over de 
nalatenschap van de minderjarige kleinkinderen bij de ex-partner van het overleden kind terecht komt.  
Bent u zelf gescheiden en wilt u voorkomen dat uw nalatenschap via uw kinderen bij uw ex-partner 
terecht komt? Wat zijn de (on)mogelijkheden van onterving? 
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.  
Daarnaast zijn er ook partners of alleenstaanden zonder kinderen die zich afvragen wat voor hen de 
mogelijkheden zijn. Wat gebeurt er als er geen testament wordt opgemaakt en hoe kan ik in het 
(levens)testament vast laten leggen dat het vermogen bij de juiste personen of stichtingen terecht komt?  
Moet ik een toezichthouder benoemen en in welke gevallen is dit raadzaam om te doen? 
 
Een goed levenstestament zorgt ervoor, dat bij wilsonbekwaamheid (denk bijvoorbeeld aan dementie of 
comateuze toestand) de aangewezen gevolmachtigde voor je mag handelen. 
Ook al is men gehuwd in gemeenschap van goederen, de gezonde partner mag (zonder een 
levenstestament) dan niet het huis verkopen. Beiden moeten wilsbekwaam zijn. Is dat niet het geval, dan 
dienen alle uitgaven te worden verantwoord aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt hoeveel geld 
men mag besteden. Een levenstestament is daardoor in veel gevallen een “must”.  
Je koopt er simpelweg vrijheid mee.    
 
Ik werk samen met verschillende notarissen verspreid door heel Noord Nederland.  
Dit hele traject naar de notaris (samen met een document in heldere taal) wordt  
door mij begeleid.  
Het gesprek kan zowel in de Nederlandse als Friese taal worden gevoerd.   
 
U kunt mij benaderen op mijn site: www.testamentrecht.nl , of mij telefonisch 
benaderen op 06-15 90 71 15.
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KNYPSTER MERKE 2022 
  

We kunnen weer terugkijken op een mooie editie van de Knypster Merke met vooral 
goedgezinde weergoden! Dit komt alle activiteiten uiteraard ten goede en we kunnen dan ook 

met heel veel trots zeggen dat we op alle vlakken een recordaantal aan bezoekers hebben 
gehad. Met name voor het hoogtepunt van ons dorpsfeest, de allegorische optocht,  

is dit prachtig maar ook de autocross op zondag heeft een prachtige dag gehad.  
Na twee jaar geen optocht te hebben gehad is het mooi om te zien hoe de bouwploegen de 
draad weer opgepakt hebben en ze weer heel wat moois hebben laten zien waar duizenden 

mensen van hebben genoten! Bravo!   
 

Als bestuur proberen we alles zo goed mogelijk te laten reilen en zeilen voorafgaand, tijdens en 
na afloop van het dorpsfeest. We beseffen ook dat dit misschien niet altijd naar ieders wens 
gaat. We staan open voor opbouwende kritiek, verbeterpunten, opmerkingen, wensen etc.  

Laat het ons a.u.b. weten, dan nemen we het mee voor volgend jaar.  
Benader 1 van de bestuursleden of stuur een mail naar: info@knypstermerke.nl 

 
In de voorgaande editie van de Compagnon hebben we al wat verslagen kunnen lezen, maar 

nog geen uitslagen. Deze staan allemaal in deze bijlage.   
 

Tot slot willen wij alle commissie, vrijwilligers, wagenbouwploegen en sponsoren bedanken voor 
jullie inzet! Zonder jullie absoluut was het niet zo’n succes geweest.  

Nogmaals hartelijk dank hiervoor!   
 

Veel leesplezier en tot het volgende feestje!  
 

Bestuur V.V.V. De Knipe 
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Uitslag kinderoptocht 2022 
  

Groep A 
 

1.  Aju paraplu     Kinderwoud   2e prijs 
1b.  Halloween pompoenen    Finn en Aimee    3e prijs 
 
Groep B 
 
2. Winnie the Pooh en Knorretje   Fenna en Amy   3e prijs 
3. Robot      Gilian     2e prijs 
4. Mac Donalds meisjes    Sophie en Esmee  2e prijs 
5. Stumble guys (ninja)    Finn    3e prijs 
6. Kwal      Jinthe, Lieke, Fenna en Lynn  1e prijs 
7. Panda      Fabienne, Isa, Tess en Line  2e prijs 
8. Schoon belonen    Elize en Annegien  2e prijs 
9. (Pannen)koekenbakkers   Geert en Styan    1e prijs 
10. F1 Team Red Bull    Jay, Sverre, Niels, Joshua  1e prijs 
11. Minecraft      Wout en Cesar    2e prijs 
12. Advengers     Hessel, Larse en Niek  3e prijs  

   
Groep C  

 
13. Zangeres     Kenza    3e prijs 
14. Voetballer van het Nederlands elftal  Malik     2e prijs 
15. De Parelmeisjes    Lynn en Amerins  1e prijs  
16. Op naar Qatar     Brent, Stan en Sten  2e prijs 
17. Super juffie     Elsa en Marlies   1e prijs 
18. Roodkapje     Marrit en Vera   1e prijs 
19. De 3 power visjes    Ilva, Liselotte, Suze en Linde 2e prijs 
20. K3       Yenthe    3e prijs 
21. Boselfje     Jinne    3e prijs 
22. Hip voor nop     Isolde en Isalin   2e prijs 
23. Vlinders     Nienke en Silke   2e prijs 
24. De korfbalfamkes    Bente en Lutske   2e prijs 
25. Het komt zoals het komt   Roel en Berber   3e prijs  

 
Alle deelnemers krijgen nog een vaantje, deze zullen binnenkort uitgedeeld worden. 
Juryleden van de optocht; Jellie en Saskia, dankjewel!  
   
Winnaars Van der Hoek bokaal: F1 Team Red Bull, Joshua, Sverre, Niels en Jay. (foto’s 
hieronder) 
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Uitslag optocht 2022 
 
1A  Bierbrouwerij Meerbier – it H(b)oppe-ein   368,5 punten 
1B  “Make your bluejeans talk – It Bynt   361 punten 

2A  “Chaos op Schiphol”– Rûnom de Hofbrêge   334 punten 
2B  Hea, bestiet 20 jier – Smûk    326,5 punten 
2C  Engelen die waken over Europa – Oei-oei buurt 321,5 punten 
 
3A  Út ‘e holle – Grutsk      310,5 punten 
3B Ahoi Landrotten! – De Compagnonsschool  302,5 punten 
3C  Aladdin – De Gondeliers     301 punten 
3D  Leafde – De Dykwurkers     281 punten 
3E  Nederland op z’n kop – Vrienden voor heel even 276 punten 

Publieksprijs: Bierbrouwerij Meerbier, It H(b)oppe-ein 
 

   

 

 

Uitslag jury jeugdcategorie Bertus Bokaal: 
1e prijs: Brommerwerkplaats - De Prutsers 2.0  -  
zie foto hiernaast. 

 
2e prijs: De Bouw boys – Smurfen (publieksprijs) 

 
3e prijs: Apenpokken in De Knipe – Knypster monkey’s  

 

 
 
De winnaar van de balloncheque, aangeboden door Bosma Ballooning Heerenveen is:  

Fardau Strampel uit Mildam 
 
Winnaar van de prijsvraag van de ondernemersvereniging, een geldbedrag van € 100,--: 

Lammert Talman uit De Knipe  
 

De uitslag van de puzzel uit het programmaboekje was: Dweilorkesten 
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Playbackshow   
 
Sinds jaren hadden we weer een playbackshow op de zondagavond! De organisatie was in handen van 
Ellen en Roos. Op zondagavond een zaal vol publiek van ouders, broertjes en zusjes, pakes en beppes 
die konden genieten van 13 acts op het podium. De presentatie was in handen van Jouke de Vries, die 
iedere kandidaat gerust wist te stellen met een fijn praatje voorafgaand aan ieder optreden (zie onderste 
foto). Na het optreden gaf hij het woord aan de jury bestaande uit Saskia, Willeke en Party DJ Lars. Zij 
kwamen aan het eind van de avond tot de volgende uitslag:  
 
Groep 1            
 
1. Bente, Myrthe, Lutske, Lieke en Annegien 
(Flemming) – foto rechts  
2. Jurre, Ferre, Wiebe en Wesse (ús Heerenveen) 
3. Julie en Sinne (K3) 
 

 
 

 

Groep 2 
 
1. Esmee, Marlies en Noa (Olaf’s Frozen 
Avontuur) (foto links) 
2. Amerins (Camille) 
3. Jinthe (Billie Eilish)  
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Uitslag kermisschieten (schuttersfeest) 
 
Heren     Dames 
1. Tom Woollard (midden)     1. Jolanda Smedinga (links) 
2.  Luka Bijker (links)     2. Eelkje van der Meer (midden) 
3. Jessie Vos (rechts)     3. Laura Kuiper (rechts) 
 
Poedelprijs: Rink en Jannie Hoekstra (middelste foto)  en Sigrid Woudstra 
 

   
 

Spellenavond maandag 
 
Hieronder op de foto de organisatie van de maandagavond, de spellenavond in de feesttent met als 
deelnemers de bouwploegen en overige teams. Niet rennen en vliegen deze avond (nou ja, alleen voor 
de organisatie) maar vooral veel spellen welke aan tafel konden worden gespeeld. Onderdelen waren 
o.a. een Kahoot kwis, een muziekkwis, en voor de captains het Ik hou van Holland cadeauspel!  
 

  
 
Op het eind van de avond kon presentator Jouke de Vries de volgende winnaars bekendmaken.  
 
Bouwploegen:   Overige teams: 
1. Rûnom de Hofbrêge    1. Loekie loek 
2. De Compagnonsschool   2. Geel Goud 
3. It Bynt     3. De Paardenbeffers  
 
Het prijzengeld werd aangeboden door de Ondernemersvereniging De Knipe.  
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Dinsdagavond  
 
De avond ging van start met koffie en een stukje kampioensoranjekoek van by Boonstra voor 
alle aanwezigen. Hiervoor zou Roel Boonstra ook gehuldigd worden maar door ziekte nam zijn 
zoon Hielco zijn plaats in. Ook werd Tom Woollard gehuldigd voor zijn prestatie als Nederlands 
en Europees kampioen survival! Hulde en het Fryske Folksliet voor beide kampioenen.  
 

  
 

Enige spanning altijd bij de bekendmaking van de uitslag van de allegorische optocht. Frits 
Deden neemt de beide prijzen namens het H(b)oppe-ein in ontvangst. De beker voor de 
publieksprijs was even weg, maar gelukkig toch weer teruggevonden.  
 

  
 

De band Melrose (links) en Jannes mochten de Knypster Merke 2022 afsluiten!  
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Kliederkerk 6 november 2022 
Op de Kliederkerk bouwen we verder aan ons ei-
gen Nerflander dorp waar onze houten popjes wo-
nen net als in de boeken van Max Lucado. We laten 
het boek over dozen en ballen tot leven komen. 
Verzamel ze allemaal zoveel je kunt ook al kost het 
al je geld. Dan zien ze je staan dan hoor je er hele-
maal bij. En dan bouwen we een toren zo hoog als 
in de wolken……….die omvalt, alles is voor niets 
geweest, je hebt niets meer. Ben je dan ook niets 
meer?

Of is er toch nog iets anders waar je al je tijd en 
energie in kunt steken, iets dat blijft? 
Kom naar de Kliederkerk en ontdek het allemaal.

Locatie: MFA De Barte, ds Veenweg 7 De Knipe  
Tijd: 14.00—16.00 uur                
Toegang gratis
Je ouders zijn weer welkom om bij de Kliederkerk 
te komen kijken.

Tot zondag bij de Kliederkerk!                                                                                                                                     
Andrea, Hylke, Kim, Limkje, Riemer
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Veensluis 18 - Heerenveen  •  Telefoon 0513-688951

• posters

• flyers

• brochures

• verenigingsbladen

• programmaboekjes

 Voor al 
    uw digitale 
          drukwerk!

www.intradamusic.nl

drukkerij  -  copyshop



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



8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21     Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

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

v.o.f. Sally
Uw groente en fruitspecialist

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

VOEGBEDRIJF

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

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

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

zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

Full-Service dienstverlener
in transport & logistiek.

Een logische keuze.
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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 43 Woensdag 26 oktober 2022 

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART: 

  
 
 

SENIORENNIEUWS 

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

Zaterdag 29 oktober Zaterdag 5 november Zaterdag 12 november 
Steven Kuiper Daan Riedstra Finn Mellema 
Thijs Schepers Douwe Gerbens Lukas Kingma 
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 
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VR1 

Zaterdag 17 december 
Anke de Boer 
Annemarie Scheweer 
Bente de Vries 

 
PROGRAMMA VAN DEZE WEEK 

 
Zaterdag 29 oktober 2022   
Heerenveen JO8-3  - Read Swart JO8-1 Aanvang: 09:00 uur 
Leiders: Melle van der Wal (06-51118793) Jan Harm Nutters (06-27021576) Locatie: HEERENVEEN 
   
Read Swart JO10-1  - Heerenveense Boys JO10-2JM Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Geert Bosscher (06-31755339) Martin Jan Adema (06-41208823) 
Scheidsrechter: Kingma, M. 
(Marnix) 

   
Read Swart JO11-1  - Heerenveen JO11-3 Aanvang: 09:00 uur 
Leiders: Sander v Driesten (06-26040935) Berend Sietse d Jong (06-
12222658) Scheidsrechter: Kingma, J. (Jesse) 
   
Heerenveense Boys JO13-3  - ST Read Swart/Mildam JO13-1JM Aanvang: 08:30 uur 
Leiders: Jelmer Popma (06-46031067) Edwin Boeve (06-30386253)  
   
Udiros JO17-1d  - Read Swart JO17-1JM Aanvang: 09:00 uur 
Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239) Piet de Vries (06-23656951)  
   
Heerenveense Boys JO19-2  - Read Swart JO19-1 Aanvang: 11:45 uur 
Leiders: Erik Schotanus (06-12993583) Klaas de Vries (06-12502462  
   
Read Swart VR1  - Marum VR2 Aanvang: 13:00 uur 
Leiders: Richard (06-40751742)   
   
Zondag 30 oktober 2022   
Oldemarkt FC 1  - Read Swart 1 Aanvang: 14:00 uur 
Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785) Scheidsrechter: A. (Anne) Achttien 
   
Oosterlittens 2  - Read Swart 2 Aanvang: 11:30 uur 
Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)  
   
Read Swart 3  - Akkrum 4 Aanvang: 10:00 uur 
Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Geert Bosscher (06-31755339) Scheidsrechter: Gerding, A. 
   
Read Swart 4  - Mildam 5 Aanvang: 10:00 uur 
Leiders: Popke Oosterhof (06-30067107) Scheidsrechter: Krul, S (Siebrand) 
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PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 
 
Vrijdag 4 november 2022   
Jubbega 35+1  - Read Swart 35+2  19:30 uur 
Read Swart 35+2  - Heerenveen 35+1  20:00 uur 
Udiros 35+1  - Read Swart 35+2  20:30 uur 
Read Swart 35+1  - Joure SC 35+3  19:30 uur 
FFS 35+2  - Read Swart 35+1  20:00 uur 
Read Swart 35+1  - Nieuweschoot 35+2  20:30 uur 
Irnsum 35+1  - Read Swart 35+1  21:30 uur 
Zaterdag 5 november 2022   
Read Swart JO8-1  - Heerenveense Boys JO8-2JM  09:00 uur 
Tijnje JO10-1  - Read Swart JO10-1  09:00 uur 
CVVO JO11-2  - Read Swart JO11-1  09:00 uur 
Read Swart JO19-1  - SJO WTTC JO19-1  10:30 uur 
Gomos VR1  - Read Swart VR1  14:00 uur 
Read Swart JO17-1JM  - Urk JO17-5  09:30 uur 
ST Read Swart/Mildam JO13-1JM  - Joure SC JO13-3  09:30 uur 
Zondag 6 november 2022   
Read Swart 1  - Wacker 1  14:00 uur 
Read Swart 2  - Harlingen 2  10:30 uur 
Oerterp 3  - Read Swart 3  10:00 uur 
Nieuweschoot 2  - Read Swart 4  10:00 uur 

 
UITSLAGEN 

 
Read Swart 3  - Friesland 5 afgelast 
Oosterlittens 1  - Read Swart 1  0 - 3 

 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

Read Swart JO10 – Oldemarkt JO10 
 
We moesten op 24 september tegen Oldemarkt. 
En we hadden 21-0 gewonnen en ik voelde me niet lekker maar ik ging het toch even proberen en ik ging 
wel naar huis maar ik had het wel geprobeerd en ik voetbalde een helft. 
En er waren veel supporters bij en we hadden allemaal gescoord (behalve de keeper) en ik had nog drie 
keer gescoord en het was een leuke wedstrijd.  
 
Groetjes Cesar J010 
 

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.  
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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. 

 
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 23 Oktober 2022 

          
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 
          
29-10-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Heerenveense Boys JO10-

2JM 
Kingma, M. (Marnix) 

29-10-2022 09:00 Read Swart JO11-1 Heerenveen JO11-3 Kingma, J. (Jesse) 
29-10-2022 13:00 Read Swart VR1 Marum VR2  Hilda 
30-10-2022 10:00 Read Swart 3 Akkrum 4   
30-10-2022 10:00 Read Swart 4 Mildam 5 Krul, S (Siebrand) 
5-11-2022 09:00 Read Swart JO8-1 Heerenveense Boys JO8-

2JM 
Gonlag, C. (Camiel) 

5-11-2022 09:30 Read Swart JO17-1JM Urk JO17-5 Weit, T. (Tycho) van der 
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5-11-2022 09:30 ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM 

Joure SC JO13-3  Mildam 

5-11-2022 10:30 Read Swart JO19-1 SJO WTTC JO19-1 Braaksma, J. (Jorke) 
6-11-2022 10:30 Read Swart 2 Harlingen 2   
6-11-2022 14:00 Read Swart 1 Wacker 1   
12-11-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Oudehaske JO10-1JM  Speler JO19 die vrij is 
12-11-2022 09:00 Read Swart JO11-1 Oudehaske JO11-1  Speler JO19 die vrij is 
12-11-2022 14:30 Read Swart VR1 Oosterstreek VR1  Edwin 
13-11-2022 10:00 Read Swart 3 VWC 2   
13-11-2022 10:00 Read Swart 4 Stanfries 3 Durkstra, J. (Jetze) 
19-11-2022 09:00 Read Swart JO8-1 Wolvega FC JO8-2JM Gerbens, T.M. (Take) 
19-11-2022 09:30 Read Swart JO17-1JM VWC JO17-1 Schuiling, J.W (Jan 

Willem) 
19-11-2022 09:30 ST Read Swart/Mildam JO13-

1JM 
Urk JO13-6  Mildam 

19-11-2022 10:30 Read Swart JO19-1 Heerenveense Boys JO19-4 Jong, W. (Wesley) de 
20-11-2022 10:00 Read Swart 4 Wispolia 3 Krul, S (Siebrand) 
26-11-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Heerenveen JO10-3  Speler JO19 die vrij is. 
26-11-2022 10:00 ST Read Swart/Mildam JO13-

1JM 
Heerenveen JO13-3  Mildam 

26-11-2022 14:30 Read Swart VR1 SJO WTTC VR2 Vries, J.J. (Jan Jacob) de 
27-11-2022 10:00 Read Swart 3 Tijnje 2   
27-11-2022 10:00 Read Swart 4 Langezwaag 3 Jongsma, R.A. (Renee) 
3-12-2022 09:00 Read Swart JO10-1 Jubbega JO10-1 Oostenbrug, J.T. (Jarno) 
3-12-2022 09:00 Read Swart JO11-1 Gorredijk JO11-1 Holkema, M. (Mark) 
3-12-2022 10:45 Read Swart JO19-1 Mildam JO19-1 Schotanus, M. (Menno) 
3-12-2022 14:30 Read Swart VR1 Waskemeer VR1 Weg, L. (Lars) van der 
4-12-2022 10:30 Read Swart 2 Emmeloord SC 3   
4-12-2022 14:00 Read Swart 1 Dwingeloo 1   
10-12-2022 09:00 Read Swart JO8-1 Oudehaske JO8-1 Lok, T. (Ties) 
10-12-2022 09:30 ST Read Swart/Mildam JO13-

1JM 
Wolvega FC JO13-3  Mildam 

11-12-2022 10:00 Read Swart 3 Langweer 2   
11-12-2022 10:00 Read Swart 4 FFS 3 Jongsma, R.A. (Renee) 

 

 

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. 

 



 

v.v. Read Swart De Knipe zondag 23 oktober 2022 Jisternijs pagina  6 van 6  

Bij verhindering graag zelf even vervanging binnen het team regelen!! En dit 
melden bij Renee Jongsma 

        Versie 23 Oktober  

Datum Tijd Thuisteam Uitteam   

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 Julian van weide  & 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 

 

 



- 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



    

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

Lekker fietsen en dan…    

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

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

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

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 Schilderwerk   
    
 Wandafwerking  
  
 Houtimitatie  
 
 Marmerimitatie     

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

 
Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood 
raam of Tiffany lamp kapot?  
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.   
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Flúster Famkes  
 
Beste lezer, 
 
Welkom terug bij deze nieuwe editie. We hopen dat iedereen inmiddels een 
beetje bijgekomen is van het Knypstermerke weekend. Ook zijn we 
benieuwd naar leuke verhalen/anekdotes/ foto’s van deze prachtige vijf 
dagen. Dus mocht je nog iets te binnen schieten, stuur ze naar ons door! 
 
Deze keer hebben we Chantal Monderman geïnterviewd. We hebben weer 
een nieuwe ‘’Wie is het?’’, aanwijzing en niet een, maar zelfs meerdere kinea momenten. Veel 
leesplezier! 
 
 
 

Tip van de Flúster Famkes: 
Oktober wedstrijden kunnen nog wel eens koud zijn!  

Hier wat tips om de wedstrijd goed door te komen. 
- Een goede warming up 

- Water drinken is net zo belangrijk! 
- Doe een thermo aan. 

- Knuffel voor de wedstrijd met je medespelers        
 
Langs de zijlijn met: Chantal Monderman 
 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Chantal Monderman, 29 zomers jong en sinds 3 maanden moeder van een prachtig meisje.  Ik speel 
al 8 jaar bij Kinea in de selectie en organiseer jaarlijks het Kinea toernooi. Ik ben momenteel weer rustig aan 
het opbouwen met trainen en hoop in de zaal weer fit te zijn. Naast het korfballen werk ik bij Holland 
Casino in Leeuwarden en vind ik het heerlijk om elke dag een stuk te wandelen. Ik heb een hekel aan 
fietsen, dit vind Sido altijd wel fijn, zorgt ervoor dat hij vaak een Bob heeft.  
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Zoals hierboven al staat ben ik al 8 jaar lid bij Kinea. Begonnen als 5 jarige guppie bij Wordt Kwiek in 
Jubbega en op 16 jarige leeftijd een overstap gemaakt naar LDODK met als eindstation op mijn 21e samen 
met Erik van der Tuin richting de Knipe gegaan. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Veel.. Ik ben in 2014 naar Kinea overgestapt en gelijk in een warm bad gekomen. Ik heb er hele leuke 
vrienden aan overgehouden. Enige nadeel is dat je bijna drankproblemen ontwikkeld omdat het altijd 
gezellig is na de trainingen en wedstrijden. 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Kinea kent toch alleen maar hoogtepunten? maar vooruit ik zal een paar noemen.  De douche gesprekken, 
kampioen worden, de leuke themafeestjes die georganiseerd worden.  De actie die ik samen met Fokje heb 
georganiseerd "van Kinea naar Tokio". De beslissingswedstrijden waren ook altijd erg leuk. We hebben zelfs 
na een degradatiepartij een fantastisch feest gehad bij de survival (dat kan allemaal bij Kinea). 
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Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Mijn ambities... tsja ik denk vooral leuk met elkaar korfballen. Na een bevalling en op deze leeftijd vrees ik 
dat het alleen maar minder wordt korfballend gezien. Mijn ambities voor de club is om de club aantrekkelijk 
te houden, misschien wanneer ik niet meer in de selectie zit dat ik andere dingen wil gaan organiseren voor 
de club, ik wil in ieder geval betrokken blijven.   
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Ik ben trots op iedereen die iets betekend voor Kinea, de mensen die zich inzetten en die meedenken zodat 
kinea de leuke en gezellige club blijft die het nu is. Waarom ik daar trots op ben is omdat dit in een kleinere 
club erg belangrijk is. Wanneer dit wegvalt zou dit grote gevolgen kunnen hebben. 
 
Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Ik zou voor alle klassen de schotklok willen inzetten, dit versnelt het spel en hierdoor ga je ook wat 
gevarieerder spelen en minder volgens het standaard boekje. 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  
Tsja, die kennen of ruiken mijn teamgenoten elke wedstrijd wel vrees ik. Voor de wedstrijd vraag ik wie er 
nog naar het toilet moet, zodat ze nog veilig kunnen, daarna zou ik het toilet niet meer betreden.. hehe   
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Wie is het?  
 
In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en is het aan jullie om te raden om 
wie het gaat! Hoe goed ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het is, stuur ons 
dan een instagrambericht naar flusterfamkes_kinea of mail naar 
flusterfamkeskinea@gmail.com! In de volgende editie maken we bekend wie het is.  
 
Team: A junioren  
Geslacht: vrouw  

 
Deze jongedame is binnenkort een aantal weken even niet op het korfbalveld te zien. Maar geen zorgen, ze 
is dan fanatiek bezig met het beoefenen van een andere sport!  
 
 Vorige editie: Jannie Nutters 
 
Kinea Momenten :      
Kinea op de Knypstermerke tijdens de optocht! 
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Zoals in de vorige Kineaan te lezen was, waren we op zoek naar de 
Knypstermerke foto met de meeste kineanen erop, hieronder de winnende foto! 
Hoeveel Kineanen tel jij er? De inzender van de foto ontvangt binnenkort een 
lekkere taart! Wil je nou ook kans maken op een prijs? Houd onze Instagram 
pagina goed in de gaten en lees onze edities! 
 

 
 
 
Kampioenen!!!!! 
 

 
 
Kinea F1 en A2 zijn afgelopen weekend kampioen geworden! De spelers hebben een medaille in ontvangst 
mogen nemen en de coaches een mooi bos bloemen       Gefeliciteerd iedereen! 
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Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea? 
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
zie je het verschijnen in een van de volgende edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 
 
 

Aanwijzing Flúster Famkes: 
 
 
 

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

                                                XOXO 
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Sponsoren in het zonnetje  
 
Op zaterdag 22 oktober hebben Kinea 1 en 2 tegen Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 en 2 gespeeld. Deze 
wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door de balsponsor Handelsonderneming Laurents Bosma en de 
wedstrijdsponsor Klussenbedrijf Libbe de Jong.  
 
Handelsonderneming Laurents Bosma 
Handelsonderneming Laurents Bosma 
't Skeane Ein 8A 
8404GG Langezwaag 
0513 850 393 
 
Klussenbedrijf L. de Jong  
Klussenbedrijf L. de Jong is een all-round klussenbedrijf. U kunt bij ons terecht voor de meest 
uiteenlopende werkzaamheden. 
Hierbij staan vanzelfsprekend vakwerk en professionaliteit hoog in het vaandel. Zowel kleine als grote 
projecten kunnen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld schilderen, behangen, sierbepleistering en 
kleinonderhoud. 
Ons bedrijf bevindt zich in De Knipe, vlak bij Heerenveen. Het bestellen van benodigde apparatuur en 
materialen voor de werkzaamheden, wordt vanzelfsprekend ook voor u geregeld.   
 
Klussenbedrijf L. de Jong houdt zich bezig met klein onderhoud, sierbepleistering, schilderen, behangen, 
kelder reparatie, herstelwerkzaamheden stoepen, onderhoud en reparatie van uileborden. Wij doen onze 
uiterste best om onze klanten tevreden te houden.   
 
Klussenbedrijf L. de Jong 
Meyerweg 1 
8456 GA De Knipe 
Tel: 0513 - 68 88 19 
Mob: 06 - 28 06 73 49 
Mob: 06 - 17 10 85 16 
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Op zaterdag 29 oktober spelen Kinea 1 en 2 tegen Harich 2 en WSS 1 deze wedstrijd worden mede mogelijk 
gemaakt door de balsponsor Notariskantoor Savenije en de wedstrijdsponsor Bentacera.  
 
Notariskantoor Savenije 
Wij zijn een klein kantoor met grote deskundigheid en korte lijnen. Ons team bestaat uit 11 enthousiaste 
collega’s met een schat aan ervaring. 
Onze werkzaamheden hebben betrekking op alle belangrijke momenten in uw leven. Zo staan wij u graag 
juridisch bij bij de aankoop van uw woning, uw huwelijk/geregistreerd partnerschap dan wel de beëindiging 
hiervan, de geboorte van uw kinderen, de start, overname of beëindiging van uw bedrijf, maar ook bij een 
overlijden. 
Sinds juli 2000 is ons kantoor gevestigd in Heerenveen in een karakteristiek pand in het centrum tegenover 
het gemeentehuis en vlakbij het station. Het kantoor is goed bereikbaar en gelegen nabij de A7 en de A32. 
 
Notaris Savenije 
K.R. Poststraat 1 
8441 EL Heerenveen 
Tel. 0513 - 645101 
e-mail: info@notarissavenije.nl 
 
 
 
Bentacera 
Bentacera is met zeven vestigingen een van de grootste accountancy- en advieskantoren van Noord-
Nederland. 
Bentacera vindt het belangrijk om als inhoudelijke sparringpartner betrokken te zijn bij alle ontwikkelingen 
bij haar klanten en zoekt altijd naar de juiste specialist bij elke uitdaging binnen jouw bedrijf. 
Adviseren en Inspireren! Dat is onze kracht. Kracht die zijn oorsprong vindt in lef én ondernemen. Dit alles 
met de menselijke maat. Stap voor stap, maar altijd met de focus op vooruit. Mét succes, na bijna 100 jaar 
zetten we nog steeds stappen vooruit. 
Bentacera beschikt over ruim 300 specialisten die we op het juiste moment aan je verbinden. Betrokken 
adviseurs die jou graag helpen in het realiseren van jouw ambitie. 
 
Bentacera Heerenveen 
K.R. Poststraat 121 
8441 EN Heerenveen  
Tel: 0883210850 
Postadres 
Postbus 591 
8440 AN Heerenveen 
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het wedstrijdschema voor de komende twee weken staat hieronder. Er kunnen nog wijzigingen optreden. 
Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. Hier vind je ook het volledige 
schema voor het veldseizoen. 
   

Thuisteam Uitteam 
donderdag 27 oktober 
 19:00 Udiros 2 Kinea 2 
 19:15 Mid-Fryslân/ReduRisk A2 Kinea A1 
 20:30 Udiros 1 Kinea 1 
zaterdag 29 oktober 
 12:00 Kinea A1 Flamingo's A1 
 13:30 Kinea 2 Harich 3 
 15:00 Kinea 1 WSS 1 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 
Woensdag 12 oktober 

 Club Brothers 1 - Kinea 1 15 - 20 
Donderdag 13 oktober 
 Kinea D1 - Drachten/Van der Wiel D2 10 - 5 
Vrijdag 14 oktober 

 Altijd Kwiek MW1 - Kinea MW1 14 - 7 
Zaterdag 15 oktober 

 SIOS/Jumbo Wolvega 1 - Kinea 1 9 - 19 
 SIOS/Jumbo Wolvega 2 - Kinea 2 20 - 11 
 Kinea C2 - Joure C1 5 - 5 
 Kinea A2 - De Waterpoort A1 22 - 3 
 Kinea E2 - Westergo E2 5 - 2 (2 - 1) 
 Kinea F1 - Heerenveen F1 9 - 11 (3 - 1) 
 Kinea E1 - Lintjo E2 2 - 5 (0 - 3) 

Zondag 16 oktober 
 Kinea 3 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 13 - 9 

Woensdag 19 oktober 
 Kinea MW1 - Boelenslaan/It Fean MW1 19 - 8 

Vrijdag 21 oktober 
 Boelenslaan/It Fean MW1 - Kinea MW1 15 - 15 

Zaterdag 22 oktober 
 Kinea A1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 9 - 15 
 Kinea 1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 11 - 15 
 Kinea 2 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 19 - 10 
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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 29 oktober 
11.15 – 13.00 uur  Afke en Gonnie 
13.00 – 14.45 uur  Albertha Dijkstra, Lasse Hof en Amber Nijholt 
14.45 – afloop   Fimke en Gerrit Gerritsma 
 
 
 

Automatische incasso - contributie 
 
Beste (oud)leden, ouders van leden, 
 
Omstreeks 1 november wordt de kwartaalcontributie voor het tweede kwartaal van seizoen 2022/23 
afgeschreven van de bankrekening van de leden. Ook wordt van de spelende leden € 10 bijdrage kleedgeld 
geïncasseerd. Graag hier rekening mee te houden.  
 
De eerst volgende incasso zal begin februari 2023 worden uitgevoerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van KV Kinea 
Jolle Sietsma (penningmeester) 
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Trainingsschema zaal 
Vanaf week 44 (31 oktober – 4 november) starten de trainingen in de zaal. We trainen op verschillende 
locaties en in Sportstad ook in verschillende hallen. Let hier goed op! 
 
In de eerste week is er in Sportstad alleen op woensdag 2 november trainen voor de E1, E2, D1, C2 en 
C1(en nog niet op vrijdag 4 november). Vanaf woensdag 9 november geldt onderstaand schema ook voor 
de vrijdagen. 
 
Hieronder het trainingsschema voor de zaal. 
 

Dag Locatie Tijdstip Teams 1e training Geen trainen 
op 

Maandag MFA Tjalleberd 17.00-18.00 F1 en F2 31 okt Schoolvakanties 
  18.00-19.00 C1 31 okt Schoolvakanties 
Woensdag Sportstad, hal 2 18.00-19.00 E1, E2, D1 2 nov Schoolvakanties 

7 december 
  19.00-20.00 C1, C2, A2 2 nov (m.u.v. 

A2) 
Schoolvakanties 
7 december 

  20.00-21.30 A1 en selectie 9 nov 7 december 
Vrijdag Sportstad, hal 2 18.00-19.00 E1, E2, D1 11 nov Schoolvakanties 

27 januari 
  19.00-20.00 C2 11 nov Schoolvakanties 

27 januari 
 Sportstad, hal 1 

(tribune zijde) 
19.00-20.00 A1 en A2 11 nov m.u.v. 23 dec 

 Sporthal 3 20.00-21.30 Selectie 11 nov  
 
De eerste competitiewedstrijden in de zaal staan gepland in het weekend van 26 november. Vooraf worden 
er nog diverse oefenwedstrijden gespeeld: 
 

Datum Tijd Wedstrijd Locatie 
5 november 9.00 uur KV Heerenveen F1 – Kinea F1 Hoekstra Hal, Heerenveen 
5 november 9.00 uur KV Heerenveen F2 – Kinea F2 Hoekstra Hal, Heerenveen 
5 november 9.35 uur KV Heerenveen E3 – Kinea E1 Hoekstra Hal, Heerenveen 
5 november 11.20 uur KV Heerenveen D2 – Kinea D1 Hoekstra Hal, Heerenveen 
5 november 12.35 uur KV Heerenveen C2 – Kinea C1 Hoekstra Hal, Heerenveen 
12 november 10.00 uur Udiros C1 – Kinea C2 Nieuwehorne 
12 november 15.10 uur (ovb) KV Heerenveen A2 – Kinea A1 Hoekstra Hal, Heerenveen 
19 november 16.00 uur SIOS C1 – Kinea C1 Nije Steense, Wolvega 

 
Zodra het competitieschema bekend is, wordt dit natuurlijk ook aangegeven in de app-groepen. Mocht je 
nog vragen hebben: stel ze vooral in de team app van jullie team.   
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Wedstrijdverslagen  
 

06-10-2022 Heerenveen E3 - Kinea E2 6 - 5 (1 - 1) 
 

 
 
 

15-10-2022 Kinea E2 - Westergo E2 5 - 2 (2 - 1) 
 
Leuk begin van de herfstvakantie met de laatste wedstrijd op het veld. 
Maar wel gewonnen! Dus een leuke wedstrijd! 
Maar helaas was Marlies heel hard gevallen en er uit. Maar gelukkig hadden we meer spelers. 
En toen een mooi afstand schot van Fabiënne. 
We hebben met 5-2 gewonnen. 
En toen lekker doesen in de kleedkamer. 
En natuurlijk met veel sop! 
Doei en een hele fijne vakantie allemaal. 
 
Groetjes Line 
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15-10-2022 Kinea F1 - Heerenveen F1 9 - 11 (3 - 1) 
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15-10-2022 Kinea F1 - Heerenveen F1 9 - 11 (3 - 1) 
De toppers van de F1 zijn zaterdag kampioen geworden! Wat hebben ze de afgelopen 6 wedstrijden 
goed gespeeld. 
 
Zaterdag  moesten we nog tegen KV Heerenveen spelen, eerder wisten we van ze te winnen. Nu was het 
erg spannend en werd er net verloren. Dat mocht de pret niet drukken, nu zijn we gedeeld kampioen 
met KV Heerenveen. Fokje Gerritsma feliciteerde ons namens het bestuur en voor iedereen was er een 
mooie medaille en zonnebloem. Hebben nu even vakantie en dan gaan we lekker warm de zaal in, wij 
hebben er weer zin in! 
 
Groetjes van de trotse trainers/coaches Hendriette, Elle, Linda en Jildou 
 

 
 
 

 



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!
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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

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 



 

 

Elke dag bezorgdag  (geen bezorgkosten)

Trekschuit 14 8447 CJ Heerenveen tel. 0513 - 682266
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