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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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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
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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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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, Burg. Kuperusplein 144, Heerenveen   0513-437764 

•   Consultatiebureau, Trambaan 1, 8441 BH  Heerenveen   0900 2541254 

•   Thuiszorg De Friese Wouden, dag en nacht    088 5125550 

      De Knipe, Bontebok, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur  088 5125300 

•   Buurtzorg Heerenveen Noord: 24 uur bereikbaar    06 53640748 

     e-mail: buurtzorgnederland.com 

•  Terminale thuiszorg Heerenveen e.o. dag en nacht 

     - via Zorgcentrum ‘Marijkehiem’      616565 

     - bij geen gehoor        06 51257915 

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

 

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558 

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

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312 

•   Contactpersonen AED: Bram Molenaar namens de EHBO  688146 

     AED’s bij De Barte (kantoor Wijkbeheer), kleedgebouw Read Swart, 

     Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke 

•   Meitinkers: Ingrid Ahlers        617761 

     e-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl 

•   Doarpshelp De Knipe.  e-mail: doarpshelp@gmail.com   06-57044659    

•   De Barte, Multifunctionele Accommodatie, informatie en verhuur  

     www.debarte.nl  e-mail: info@debarte.nl  

•   Wijkbeheer:  

     Wijkteamleider Noord - Oost: Hendrik Kromkamp   06-46337907 

     e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl   

 

•   Donderdag activiteitengroep ouderen, De Barte    06 37288371 

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

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl 

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



Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe

geen info ontvangen
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   DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE
 
 

                           

   
 

             

          

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

 
Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

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

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente

Zondag 27 november -   Aengwirder tsjerke - 19.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 4 december -     Nij Brongergeatsjerke - 9.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 11 december  -  Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
            ds. Riemer Praamsma
Zondag 18 december -   Nij Brongergeatsjerke - 9.30 uur
            ds. Riemer Praamsma

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd



 

 
 
 

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

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

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

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

Houtsaachmole 13a

8531 WC Lemmer

T 0514 - 533007

E info@meiwurkje.nl

I www.meiwurkje.nl Van Maasdijkstraat 54

8441 CN  Heerenveen

Contactgegevens



 

Orange the World:  
Iedereen kan helpen geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen 
 

Internationale campagne Orange the World 
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een groot maatschappelijk probleem. 

Het komt overal voor, in alle lagen van de bevolking. Wereldwijd krijgt één 
op de drie vrouwen met geweld te maken in haar leven.  
 

Orange the World is de wereldwijde campagne 
om geweld tegen vrouwen en meisjes te doen 

stoppen. De campagne vindt ieder jaar plaats 
van 25 november, de Internationale Dag tegen 

Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de 
Internationale Mensenrechtendag. De dagen 
daartussen zijn de 16 Dagen van Actie.  

De kleur oranje staat symbool voor een 
stralende, optimistische toekomst vrij van 

geweld tegen vrouwen en meisjes. 
 

In 2022 is het thema van de campagne in 

Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak 
van geweld ligt vaak op signalering, melding 

en hulpverlening. Maar we moeten ons ook 
richten op het voorkómen van geweld. Daar 
kan iedereen aan bijdragen.  

Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en 
jongens hierbij te betrekken. Als iedereen zich bewust is van de bijdrage die hij 

of zij kan leveren, kan de voedingsbodem voor geweld worden weggenomen. 
Dan kunnen vrouwen en meisjes zich veiliger gaan voelen.  

 

 
In Friesland wordt de campagne georganiseerd door de vier Soroptimistclubs in 

Friesland, Zonta Friesland en de Friese gemeenten. De Friese start van de 
campagne vindt plaats in Leeuwarden. Veel gebouwen zullen oranje uitgelicht 
worden en het thema preventie zal op verschillende manieren aandacht krijgen. 

 
In Tjalleberd zal de Protestantse gemeente de kerk in de actieperiode ’s avonds 

van binnenuit oranje verlichten.  
 
In De Knipe én in Tjalleberd zal bij de kerk de Orange the World vlag 

uithangen en kerkdiensten krijgen “oranje elementen“ in de actieperiode.  
 

Samen maken we het verschil, dus: 
• Kleur je Facebook en/of twitterprofiel oranje 
• Bespreek het onderwerp met mensen om je heen 

• Kom naar de kerkdiensten met “oranje elementen” 
• Teken de #medestander pledge 

https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge/  
• Doneer via de QR-code: houd de camera van je telefoon 

voor de code en je komt op de website 
 
Ingrid Drijfhout, Soroptimist  



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





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 
 



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.



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 



De Knipe  Opgericht 1871 

ijsclub: EENSGEZINDHEID 
 
Op Donderdag 8 december a.s. houden wij onze jaarlijkse 

ledenvergadering in de bestuurskamer van Read Swart ‘s 

avonds om 8 uur.  

Dus net stinne der hinne. 

 

Agenda: 

  Opening 

  Mededelingen en ingekomen stukken 

  Notulen ALV 2019 

Jaarverslag secretaris 

  Verslag penningmeester & kascommissie 

  Bestuursverkiezing: 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Sietze Durkstra (1981-2022) 

Piet de Vries (1985-2022) 

Ruud Kerkstra (1994-2022) 

Henk de Vries (2008-2022) 

 

Kandidaten voor een bestuursfunctie: 

Jetze Durkstra 

Marco van Aken 

Binne Henk de Vries 

 

  Rondvraag 

  Sluiting 

 

We rekenen op uw komst. 

 

Het bestuur 

 



 

 

KERSTBOMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom langs bij  

of bel: 06-20177538 / 06-29515787 

Openingstijden van Ma t/m Vrij: 09.00u – 13.30u & 15.00u – 17.00u 

en op de “Gezellige Zaterdagen” incl. koffie, thee, limonade & glühwein 

zijn we geopend van 09.00u – 17. 00u     

     

GRATIS bezorgservice binnen gemeente Heerenveen! 

 

Ook dít jaar kunt u voor kerstbomen GROOT & klein...  

...wéér bij Thijs&Annemiek op Het Meer 213 in Heerenveen zijn!  

 



 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

De (gratis) soep is voor iedereen die zin heeft in een kommetje vers 

gemaakte soep. Voor rijk en arm, jong en oud, ziek of gezond en alles daar 

tussen in. 

Elkaar ontmoeten, gewoon een praatje maken of een spelletje doen is ook 

mogelijk. 

 

Jij bent van harte welkom 

om mee te komen eten. 

 

De soep staat klaar 

op zondag 27 november  

tussen 12:00 en 14:00 uur. 

  

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 

SOEPDAG 

Adres: Brongergeahûs 

Meyerweg 70 De Knipe 

 

Eet je mee? 



• 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. 

 
_______________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
	
	
Voorzitter:	 Johan	de	Ruiter
Secretariaat: Lenneke	van	der	Heide
Penningmeester: René	Hiemstra
PR	&	Ledenadministratie Mareen	Hennen
Algemeen: info@svpauwenburg.nl 	
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Run	Adegem	20	november	2022	

	
Daar	waar	vorige	week	na	afloop	van	de	run	in	
Vollehove	nog	gesproken	werd	van	een	lichte	editie,	
was	de	algemene	eindconclusie	van	de	deelnemers	
over	de	run	van	Adegem	(België)	afgelopen	weekend	
‘slopend’.	Onder	zeer	pittige	omstandigheden	door	
de	combinatie	van	wind	en	regen	wisten	afgelopen	
zondag	2	Pauwen	de	finish	te	halen	en	met	hun	tijd	
het	podium	te	beklimmen	in	de	zware	run	van	
Adegem.		
Aletta	Roode	bemachtigde	de	1e	plek	in	de	LSR	en	
Joanie	vd	Veeken	veroverde	in	de	BSR	de	3e	plek.	Van	
harte	gefeliciteerd	met	dit	mooie	resultaat!	
	

Run	Vollehove	12	november	2022	

	
(Door	Wieb,	trainer	Jeugd	Wedstrijdgroep)			 	
Terwijl	bijna	heel	Nederland	zat	te	kijken	naar	de	binnenkomst	van	Sinterklaas	waren	er	
ondertussen	in	Vollenhove	heel	veel	deelnemers	voor	de	VENO	Wetlands	run.	Met	een	grote	
groep	wedstrijd	atleten	van	Pauwenburg	(13	van	de	16!)	werd	er	in	Vollenhove	gestreden	
om	de	beste	plekjes.	Hieronder	de	uitslagen	van	alle	Pauwen	in	het	JSR-wedstrijd	circuit:	
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Klasse	 P	 Naam	 Netto	tijd	

JSR	12-14	Jongens	 16	 Luca	Domingos	Fidalgo		 40”01	
	 19	 Roan	Herman	van	der	Werf	 40”29	

	 29	 Laurens	van	Achterberg	 42”38	
JSR	12-14	Meisjes	 29	 Marenthe	Brouwer	 53”10	
	 36	 Fenna	Hofstra	 58”36	

JSR	10-11	Jongens	 5	 Luuk	den	Braven	 43”40	
	 13	 Mart	Talman	 48”31	
	 20	 Krijn	Dekens	 55”56	
JSR	10-11	Meisjes	 9	 Lieke	Hoogsteen	 48”21	
	 12	 Julia	Kaminska	 52”26	
	 15	 Fenna	Hiemstra	 54”51	
	 20	 Willeke	Kroodsma	 1’01”13	
	 22	 Isa	Hagenaar	 1’04”17	

	
Bovenstaande	resultaten	laten	zien	dat	de	mentaliteit	
van	onze	wedstrijd	groep	in	orde	is	en	dat	er	op	
meerdere	vlakken	verbetering	te	zien	is!	Al	met	al	een	
top	dag	voor	de	survival.		
	
Naast	de	jeugd	wedstrijdgroep	liepen	er	ook	diverse	
volwassenen	in	diverse	wedstrijdcategorieën.	In	de	
KSR	behaalde	2	Pauwen	het	podium;	Aletta	Roode	een	
3e	plek	overall	en	Wietse	van	Koeveringe	eveneens	een	
3e	plek	in	de	40+	categorie.	Gefeliciteerd!	
	
	
	

Jaarplanning	

	
We	willen	graag	weer	diverse	activiteiten	oppakken.	Deze	kunnen	we	alleen	organiseren	als	
we	vrijwilligers	(leden	en	ouders	van	jeugdleden)	hebben	die	hierbij	willen	helpen.	Daarom	
hieronder	een	overzicht	van	de	geplande	activiteiten	om	dit	bij	iedereen	onder	de	aandacht	
te	brengen.	Voor	sommige	activiteiten	wordt	survivalervaring	gevraagd,	maar	er	zijn	ook	
vele	activiteiten	waarbij	we	al	geholpen	zijn	als	iemand	bv.	de	catering	op	zich	wil	nemen.	
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De	eerste	activiteit	is	al	op	korte	termijn	waarvoor	we	de	hulp	van	ouders	vragen.	Dit	betreft	
de	Pietentraining	van	de	mini’s	op	donderdag	1	december	van	17:00-18:00	uur.		
Welke	ouders	willen	ons	helpen	en	ervoor	zorgen	dat	we	wat	lekkers	te	drinken	en	snoepen	
hebben	tijdens	deze	training?	Opgeven	kan	bij	één	van	de	trainers.	
	
Voor	opgave	voor	de	overige	activiteiten	is	separaat	een	formulier	in	de	mail	gestuurd.	Je	
kunt	je	d.m.v.	dit	formulier	opgeven	voor	één	of	meerdere	activiteiten.	Met	z’n	allen	kunnen	
we	er	iets	groots	van	maken!!	
	

	
	 	

December	2022 Tijd Activiteit
Donderdag	1	december	2022 17:00-18:00u Pietentraining	mini's
Dinsdag	27	december	2022 19:30-21:00u Oliebollentraining	Senioren
Donderdag	29	december	2022 18:30-19:30u Oliebollentraining	jeugd

Januari	2023 Tijd Activiteit
Donderdag	12	januari	2023 17:00-18:00u Proeftrainingen	mini's	
Donderdag	12	januari	2023 18:30-19:30u Proeftrainingen	jeugd	

Februari	2023 Tijd Activiteit

Maart	2023 Tijd Activiteit
Donderdag	30	maart	2023 18:30-19:30u Ouder-kindtraining	(10	t/m	12	jaar)

April	2023 Tijd Activiteit
Donderdag	6	april	2023 18:30-19:30u Paastraining	jeugd
Donderdag	13	april	2023 17:00-18:00u Proeftrainingen	mini's	
Donderdag	13	april	2023 18:30-19:30u Proeftrainingen	jeugd	
Vrijdag	21/28	april	2023 18:30-19:30u De	Knipe	yn	Tou	trainingen

Mei	2023 Tijd Activiteit
Vrijdag		5/12/19/26	mei	2023 18:30-19:30u De	Knipe	yn	Tou	trainingen

Juni	2023 Tijd Activiteit
Donderdag	29	juni	2023 17:00-18:00u Diploma's	mini
Donderdag	29	juni	2023 18:30-19:30u Diploma's	jeugd

Juli	2023 Tijd Activiteit
Zaterdag	8	&	zondag	9	juli	2023 13:30-13:30u Jeugdkamp	10	tot	15jr
Vrijdag	14	juli	2023 18:00u	-	 Seizoensafsluiting	15+

September	2023 Tijd Activiteit
Donderdag	14	september	2023 17:00-18:00u Proeftrainingen	mini's	
Donderdag	14	september	2023 18:30-19:30u Proeftrainingen	jeugd	
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Van	de	voorzitter	

	
Beste	(ouders	van	jeugd)	Pauwen,	
	
Sinds	de	algemene	ledenvergadering	op	14	september	dit	jaar	is	er	alweer	veel	gebeurd.	
Voor	het	bestuur	een	goed	moment	een	update	te	geven	van	de	huidige	stand	van	een	
aantal	belangrijke	zaken	binnen	onze	vereniging.	
	
Jeugdtrainingen	
Te	beginnen	met	het	meest	dringende	waar	het	bestuur	momenteel	mee	aan	de	slag	is:	het	
vinden	van	een	vaste	trainer	voor	de	‘mini’s’.	Sinds	de	zomervakantie	zijn	de	trainingen	voor	
deze	groep	kinderen	(6	–	9	jaar	)	opgepakt	door	Lenneke	v/d	Heide	en	later	door	Bart	de	
Jong.	Beiden	hebben	aangegeven	dit	niet	voor	langere	tijd	te	willen	blijven	doen.	Het	
specifieke	tijdstip,	de	grootte	van	de	groep	en	de	veeleisendheid	maken	het	lastig	een	
geschikte	kandidaat	te	vinden.		
Na	diverse	oproepen	voor	hulp	bij	jeugdtrainingen	hebben	een	flink	aantal	ouders/leden	zich	
gemeld.	Aan	deze	ouders/leden:	heel	erg	bedankt	voor	jullie	hulp,	dit	helpt	enorm	mee	om	
trainingen	door	te	kunnen	laten	gaan.	Lijkt	het	je	ook	leuk	om	een	keer	mee	te	helpen	om	te	
kijken	of	het	wat	voor	je	is,	meld	je	dan	bij	één	van	onze	trainers,	de	technische	commissie	
of	het	bestuur.	
Hoeveel	hulp	er	ook	is,	uiteindelijk	zal	er	toch	een	‘hoofd’-trainer	voor	deze	groep	moeten	
staan.	Dus	ben	of	ken	je	iemand	die	dit	zou	kunnen	en	willen	doen,	laat	het	ons	dan	weten!	
Andere	ideeën	zijn	ook	van	harte	welkom!	
	
Brainstormgroep	
Vanuit	de	ALV	is	er	een	brainstormgroep	opgericht	om	te	bekijken	welke	mogelijkheden	er	
zijn	om	kader	te	creëren	voor	de	jeugdgroepen,	en	dan	met	name	voor	de	recreatieve	groep	
en	de	mini’s.	In	deze	groep	zitten:	Hiske	de	Schiffart,	Caroline	de	Graaf,	Attje	de	Vries,	
Katelijne	Hofman	en	(vanuit	bestuur)	Johan	de	Ruiter.	Duidelijke	resultaten	zijn	er	nog	niet,	
echter	zetten	zij	zich	in	voor	het	opzetten	van	activiteiten	en	denken	ze	mee	over	de	
uitdagingen.	Zeer	binnenkort	zal	er	een	wensen-inventarisatie	gedaan	worden	onder	alle	
jeugdleden	om	vanuit	daar	te	kijken	naar	de	te	nemen	stappen.	
	
Zodra	er	meer	nieuws	is	zullen	we	dit	natuurlijk	met	jullie	delen.	Wie	nog	met	vragen	blijft	
zitten	of	andere	suggesties	heeft,	mag	zich	melden	bij	ondergetekende.	
	
Groeten,	
Johan	de	Ruiter,	voorzitter	



8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410
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   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
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  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.



- 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

ADVERTEREN?

vraag naar de 
mogelijkheden
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JISTERNIJS 

Internet: www.read-swart.nl | Twitter: http://twitter.com/#!/readswart / | 
Secretariaat en Ledenadministratie: secretariaat@read-swart.nl , Spinner 13b 8456 HZ de Knipe | 

Sportpark de Jister, Jan Jonkmanweg 4, 8456 HV De Knipe, kantine 0513-688853 | 
Verslagen Jisternijs verslagen@read-swart.nl 

Week 47 Woensdag 23 november 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/BSELECTIE 
 

Zaterdag 12 november Zaterdag 19 november Zaterdag 26 november Zaterdag 3 december 

Finn Mellema Thomas Sikma Allard Bergsma Menno Koopmans 

Lukas Kingma Wout de Jong Hylke Medenblik Erik Eppenga 

Menno Schotanus Ids Visser Mark From Gerben Trinks 

    

 
A/B-SELECTIE   VR1 

Zaterdag 10 december Zaterdag 17 december 

Jort Visser Anke de Boer 

Lars van der Weg Annemarie Scheweer 

Roland van Dijk Bente de Vries 

Tycho van der Weit  

http://www.read-swart.nl/
http://twitter.com/#!/readswart /
mailto:secretariaat@read-swart.nl
mailto:verslagen@read-swart.nl
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PROGRAMMA VAN DEZE WEEK 

 

Woensdag 23 november 2022   

Read Swart 1  - VC Trynwalden 1 Aanvang: 20:00 uur 

Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785) Scheidsrechter: J. Wenting 

   

Vrijdag 25 november 2022   

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

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

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

Leiders: Anton de Jong (689068 / 06-10320767) Locatie: NIEUWEHORNE 

   

Read swart 35+3  - De Sweach Aanvang: 20:15 uur 

Langezwaag   - Read swart 35+3 Aanvang: 19:45 uur 

Read swart 35+3  - Tynje Aanvang: 20:45 uur 

Leiders: Siep Schoppen (06-1318 3726)  

   

Zaterdag 26 november 2022   

Read Swart Kabouters  - Toernooi Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Mark Stobbe (06-29188706)   

   

Oldeholtpade JO8-1  - Read Swart JO8-1 Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: M. Wal (06-51118793) Jan Harm Nutters (06-27021576) Locatie: OLDEHOLTPADE 

   

Read Swart JO10-1  - Heerenveen JO10-3 Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Geert Bosscher (06-31755339) Martin Jan Adema (06-41208823)  

   

Jubbega JO11-1JM  - Read Swart JO11-1 Aanvang: 10:00 uur 

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

   

ST Read Swart/Mildam JO13-1JM  - Heerenveen JO13-3 Aanvang: 10:00 uur 

Leiders: Jelmer Popma (06-46031067) Edwin Boeve (06-30386253)  

   

CVVO JO17-2  - Read Swart JO17-1JM Aanvang: 09:00 uur 

Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239) Piet de Vries (06-23656951)  

   

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

Leiders: Erik Schotanus (06-12993583) Klaas de Vries (06-12502462 Scheidsrechter: Molen, W. van der 

   

Read Swart VR1  - SJO WTTC VR2 Aanvang: 14:30 uur 

Leiders: Richard (06-40751742)  Scheidsrechter: Vries, J.J. de 

   

Zondag 27 november 2022   

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

Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785) Scheidsrechter: M.M. Knol 

   

ONB 3  - Read Swart 2 Aanvang: 12:00 uur 

Leiders: Jappie Brandenburg (06-55848016)  



 

v.v. Read Swart De Knipe zondag 20 november 2022 Jisternijs pagina  3 van 6  

   

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

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

   

Read Swart 4  - Langezwaag 3 Aanvang: 10:00 uur 

Leiders: Popke Oosterhof (06-30067107) Scheidsrechter: Jongsma, R.A. 
 

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 

 

Vrijdag 2 december 2022   

Nieuweschoot 35+2  - Read Swart 35+1  19:30 uur 

Read Swart 35+1  - Joure SC 35+3  20:00 uur 

Irnsum 35+1  - Read Swart 35+1  20:30 uur 

Read Swart 35+1  - FFS 35+2  21:30 uur 

Zaterdag 3 december 2022   

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

Read Swart JO10-1  - Jubbega JO10-1  09:00 uur 

Read Swart JO11-1  - Gorredijk JO11-1  09:00 uur 

Read Swart JO19-1  - Mildam JO19-1  10:45 uur 

Read Swart VR1  - Waskemeer VR1  14:30 uur 

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

Zondag 4 december 2022   

Read Swart 1  - Dwingeloo 1  14:00 uur 

Read Swart 2  - Emmeloord SC 3  10:30 uur 

Mildam 4  - Read Swart 3  10:00 uur 

S.V. Oosterwolde 2  - Read Swart 4  10:00 uur 
 

UITSLAGEN 

 

Mildam 45+1  - Read Swart 45+1  3 - 0 

Read Swart 45+1  - Heerenveen 45+1   -  

Udiros 45+1  - Read Swart 45+1   -  

Udiros 35+1  - Read Swart 35+2  6 - 0 

Jubbega 35+1  - Read Swart 35+2  0 - 2 

Read Swart 35+2  - Heerenveen 35+1  2 - 0 

Read Swart 35+1  - Nieuweschoot 35+2  2 - 3 

FFS 35+2  - Read Swart 35+1  0 - 3 

Read Swart 35+1  - Joure SC 35+3  1 - 2 

Irnsum 35+1  - Read Swart 35+1  2 - 0 

Joure SC JO11-2  - Read Swart JO11-1  4 - 2 

Read Swart JO19-1  - Heerenveense Boys JO19-4  5 - 4 

Read Swart VR1  - Marum VR2  afgelast 

Read Swart JO17-1JM  - VWC JO17-1  1 - 4 

ST Read Swart/Mildam JO13-1JM  - Urk JO13-6  4 - 3 

Read Swart 3  - Jubbega 4  7 - 1 

Read Swart 4  - Wispolia 3  2 - 4 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 

Zaterdagmorgen verzamelden we ons om 8.30 uur bij Read Swart. Vandaag stond de wedstrijd tegen fc 

Wolvega op de agenda. In het vorige seizoen wisten we alle wedstrijden van hen te winnen, dit gaf alleen 

voor vandaag geen enkele garantie op winst. 

Bij de warming up zagen we al andere spelers dan vorig seizoen dus dat de wedstrijd anders zou verlopen 

dachten we al. Toen de wedstrijd begon gaf de thermometer -1 aan. De jongens speelden ondanks de kou 

een prima eerste helft. De teams waren leuk aan elkaar gewaagd. We kwamen op voorsprong door een 

mooie voorzet welke goed afgerond werd. We gingen de rust in met een 1-0 voorsprong en zijn niet in de 

problemen gekomen. Na de rust gingen de jongens goed door met voetballen. De 2-0 en 3-0 vielen vlot na 

elkaar waardoor Wolvega wel “geknakt” was. Daarna liepen we in het resterende kwartier uit tot een 5-0 

overwinning. Er werd vandaag goed overgespeeld en als team hard gewerkt bij balverlies. Een echte 

teamprestatie. 

Volgende week, 26 november spelen we uit tegen Oldeholtpade. 

 

Jan Harm 

 

Read Swart 45+ 1  
 
Hallo, allemaal. 
 
Kom er net achter dat ik nog een verslag moet maken van onze laatste wedstrijden die wij op 4 november 
hebben gespeeld. 
As vrijdag moeten we weer aan de bak, dus nu nog maar even in het kort het verslag van 4 november. 
 
We speelden bij VV Heerenveen en onze eerste wedstrijd was ook tegen Hrv. 
We hadden dit keer niet al te veel wissels dus we moesten aan de bak, nou dat hebben we (ik) geweten. 
Dacht dat ik geen basis plaats had maar bij het beginsignaal moest ik er nog even snel bij in zodat we 
voldoende mensen in het veld hadden staan. 
Ging gelijk gigantisch in de fout waardoor we gelijk al 1-0 achter kwamen. Was ook een erg mooi geplaatst 
schot, dus ik kon Sipke niet de schuld geven. 
Niet veel later ging het weer mis en stonden we tegen een achterstand van 2-0 aan te kijken. 
Achteraf bleek dit de avond van Anton te zijn. Hij scoorde twee keer waardoor we een punt konden 
bijschrijven. 
Hij was overal te vinden zowel voor als achterin en bovenop. 
Boven op Piet welteverstaan, hierdoor leek het gebit van Piet in tweeën te liggen maar dat viel gelukkig 
mee. Hoewel hij na 45 jaar weleens een nieuw gebit wilde. 
Ook anderen hadden problemen met de tanden en kiezen maar dat even terzijde. 
 
De tweede wedstrijd tegen Udiros, aardige kerels. 
We wonnen met 1-0 door een bevlieging van Thijs. 
Daarvoor had hij al zeker twee keer moeten afspelen zodat we dan met 3-0 hadden gewonnen. 
We merkten dat de conditie ons partte ging spelen want geen 1 bal kwam goed aan, misschien kwam dat 
ook wel door het nieuwe kunstgrasveld wat net klaar was. Daar liep de bal toch wel erg snel op. 
 
De laatste wedstrijd tegen Mildam, die wij de vorige op de kop hadden gegeven dat zij zoveel 
jeugdspelers hadden (vanaf 35 jaar dus) waardoor wij daar verloren. 
Hadden wij maar niks gezegd want nu hadden ze geen enkele jeugdspeler meer maar alleen maar goede 
oude voetballers waardoor wij met 5-1 de potte bak ingingen. 
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Remco maakte gelukkig in de laatste minuut nog een doelpunt waardoor wij er weer in gingen geloven. 
Gelukkig gelijk daarna floot de scheids af en vielen wij als dode vogeltjes op het veld neer, kapot waren 
we. 
 
Nog even gezellige in de kantine gezeten maar het niet zo laat gemaakt als de vorige keer. 
 
Volgende keer spelen wij thuis en zal er wel weer van alles gebeuren denk ik. 
 
Gegroet Frits 
 

WEDSTRIJDZAKEN 

 

Wedstrijdzaken Nieuws: 
In de loop van de competitie kunnen er veel zaken veranderen, zoals aanvangstijden en/of 
wedstrijddagen. Het is dus een levend document. Met regelmaat zal ik  informatie delen met iedereen die 
het nodig heeft. Per Whatsapp of hier in het jisternijs. Ook kun je zelf alles na kijken op  www.voetbal.nl .  
Om scheidsrechters goed te kunnen begeleiden zal ik ook regelmatig op het sportcomplex te vinden zijn.  
Scheidsrechters 
Voor de scheidsrechters geldt dat er vast nog een aantal wijzigingen zullen komen, zeker omdat er vanaf 
heden  nog wedstrijden bij gaan komen voor de 4 fase voetbal (JO7 t/m JO12) en 3 fase voetbal (JO13 t/m 
JO19).  Wijzigingen zullen middels de wekelijkse update van het schema in het Jisternijs en incidenteel per 
WhatsApp gecommuniceerd gaan worden. Elk begin van de week ontvangen de scheidsrechters voor het 
komende weekend per WhatsApp een reminder. 
 
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 2 dat is tot de kerstvakantie.   
 
Scheidsrechters bij thuiswedstrijden v.v. Read Swart 

  
  

  versie 20 novmeber 
2022 

          

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

          

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 

http://www.voetbal.nl/
mailto:renee.jongsma@hetnet.nl
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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 Sikma, T. (Thomas) 

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  Ruben de jong 

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

        Versie 20 Novmeber  

Datum Tijd Thuisteam Uitteam   

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 

 
 



    

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.   



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
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Winkel aan Huis
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• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404
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Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

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

kinderwoud.nl

Ook in De Knipe en omstreken!
 
•  Dagopvang, peuteropvang 

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

•  Gastouderopvang
Diverse locaties

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTEREN?

vraag naar de mogelijkheden
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DE KINEAAN 

 Jaargang 63   nummer 18  22 november 2022 

PRAKTISCH 

Volgende editie 6 december 2022 

Inleveren verslag en kopij zondag 4 december vóór 19.00 uur via info@kinea.nl 

Krijg je de Kineaan nog niet via de mail, maar wil je dit wel? Mail naar 

info@kinea.nl. Je ontvangt dan iedere twee weken de Kineaan in je mailbox 
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Stichtelijk woordje van uw voorzitter  
 

Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs 

 

De eerste helft van het veldseizoen zit er alweer op. Er waren enkele kampioenschappen te vieren, 

superleuk met veel publiek aan de kant.  

 

De trainingen en oefenwedstrijden in de zaal zijn los, heerlijk weer onder dak. Het zal wel even wennen zijn 

in de Hoekstra hal. Daar is de temperatuur naar beneden geschroefd in verband met de gestegen 

gasprijzen. Neem vooral een warme jas mee wanneer je op de tribune zit! 

 

En over die energie prijzen => we hebben met een energie groepje de situatie in Noppes bekeken. De boiler 

en de mechanische afzuiging zijn uitgezet. Nu merk je weinig van die mechanische afzuiging, hooguit 

minder geluid, maar doordat de boiler uit is, is er geen warm water meer in Noppes. We hopen hiermee 

zoveel mogelijk gas en stroom te besparen. Want wat je niet verbruikt hoef je ook niet te betalen (lijkt wel 

een spreuk van de Redactie      ) 

 

Vlak na de laatste wedstrijden/trainingen heeft een groep in Noppes de boel goed onder handen genomen, 

alles blinkt weer. Top gedaan. 

 

Als bestuur zijn we druk bezig met de voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering, de ALV. Nu 

hadden we bedacht om een enquête te versturen om input te krijgen hiervoor. De ouders van onze leden 

hebben hier goed gehoor aan gegeven, zijn we erg blij mee! Van de spelende (selectie)-leden hopen we nog 

een vracht aan inzendingen te krijgen.  

 

Tot ziens in de hal of bij de ALV, 

 

Namens het bestuur, 

 

Eelkje van der Meer 
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Flúster Famkes  
 

 

Beste lezer, 

 
Welkom terug bij de Flúster Famkes! 
Hopelijk is iedereen inmiddels een beetje gewend aan de 
overgang van veld naar zaal. Er zijn namelijk alweer een 
aantal trainingen en oefenwedstrijden geweest. Deze keer 
hebben we Annechien Pronk geinterviewd! Ook hebben we 
weer zoals altijd een tip, aanwijzing en Kinea moment. 
Daarnaast kun je weer meedoen aan de nieuwe “wie is het” 
Had je de vorige keer goed geraden? Je komt er zo achter!  
 

 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Voor alle supporters die bij een wedstrijd komen kijken in de Hoekstra hal, 

 trek je winterjas aan! Het is namelijk verrassend koud in de hal, thank us later        
 

 

 

Langs de zijlijn met: Annechien Pronk 

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Annechien en ben op verschillende manieren betrokken bij KINEA. 
Vooral als trotse moeder langs de zijlijn bij de C1 en E2 bij mijn dochters Elle en Line die korfballen bij 
KINEA. 
Of zelf op de tennisbaan van KINEA en of ik nou als supporter er ben of zelf tennis altijd even fanatiek ;-) 
En daarnaast doe ik het wedstrijdsecretariaat en mag ik daarom ook in het bestuur zitten van KINEA. 
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Wij wonen inmiddels 10 jaar in de Knipe en bijna vanaf het begin is Elle begonnen bij de Kangaroes bij 
Marije. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Genieten op de sportvelden op of langs de lijn! 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Mooi moment was dat ik al bestuurslid soms ook de medailles mag uitdelen aan de kampioenen. 
Was wel een heel bijzonder moment toen dit bij het team van mijn eigen dochter was, bijzonder momentje 
voor ons allebei ;-) 
 
Ik heb heel erg veel plezier gehaald uit de van hier tot Tokyo actie. In een tijd waarin alles supersaai was 
door Corona heb ik hier zelf wel veel energie van gekregen. 
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Of toen we de ‘online rommelmarkt’ hebben gedaan in Noppes…. 
 
Bij de tennis zijn dat toch wel de clubkampioenschappen. Heel leuk om te spelen maar ook zo gezellig om 
te komen kijken. 
 
Maar bij ons thuis zijn we er toch echt wel over eens dat jaarlijkse ouder kind wedstrijd het hoogtepunt is. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
We hebben het volgens mij bij KINEA al heel goed voor elkaar. 
Veel jeugdleden, prachtige accommodatie en gezellige club mensen. 
Ik zou het wel mijn zeer loyale bestuur collega’s die na vele jaren trouwe dienst hebben aangegeven te 
willen stoppen gunnen dat er nieuwe mensen opstaan. 
En zou dit dan ook als advertentieruimte willen gebruiken om leden of ouders van leden op te roepen om 
aan te schuiven in het bestuur. 
Het is een mooie club waarin veel mensen met liefde de handen uit de mouwen steken en heeft ons als 
niet native-inwoners van de Knipe ook een hele nieuwe groep vrienden en kennissen opgeleverd. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Ja ik val wat in herhaling maar dat zijn natuurlijk mijn meiden ;-) 
En daarnaast natuurlijk alle jeugdtrainers die iedere week op het trainingsveld en wedstrijden er staan voor 
onze kinderen, hulde! 
 
Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Ik denk dat de sport wel een uitdaging heeft om na te denken hoe de toekomst van ‘gemengd’ korfbal eruit 
ziet. 
Zouden onze stoere C1 meiden niet gewoon hoofdklasse moeten kunnen proberen? Ook zonder jongens…? 
Nu is dat volgens de regels van de bond niet mogelijk. 
Ik vind dat het eigenlijk een keuze van de vereniging moet zijn of ze dit willen proberen. 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? 
( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  

Ja toch altijd even dat zenuwenplasje… 
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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: Man  
Geslacht: Selectie 

 
Deze heer is niet weg te denken uit de selectie. Hij speelt namelijk een belangrijke rol als lid bij Kinea. Wel is 
hij nu voor bepaalde tijd niet helemaal compleet, er mist een tijdje iets in zijn leven.  
 
 
Antwoord vorige editie: Rudan Zoetendal 
 
 
 

Kinea Moment :      

 

Oefenwedstrijd van Kinea 1 en 2 afgelopen donderdagavond! 
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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 

 

 

 
  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 3 december speelt de selectie van Kinea hun eerste thuiswedstrijd in de zaal tegen Sparta. De 
wedstrijd en bal worden mede mogelijk gemaakt door Faber Sport en Bakkerij Boonstra.  
 
Hieronder wat meer over deze sponsoren.  
 

Faber Sport 

In de jaren tachtig begonnen als uitbating van watersport- en campingartikelen in hartje centrum van 
sportminded en tevens Fryske trots Heerenveen. Ze transformeerden in rap tempo tot dé sportspeciaalzaak 
in functionele sportartikelen. De sporten waarmee ze zich met hun producten onderscheiden in 
vakkundigheid, - en kwaliteit zijn: schaatsen, voetbal, ijs-en veldhockey, running, fitness, indoor en 
wandelen. Stap naar binnen en de sfeer ademt ambacht, sportieve professionaliteit en vooral kennis en 
ervaring in alles wat de mens beweegt om fysiek tot grote hoogtes te willen stijgen. Behalve voor de 
ervaren sporters adviseren zij zich ook graag aan de minder ervaren sporter.  
 
Faber Sport  
Dracht 144  
8442 BZ Heerenveen 
T: 0513-620002 
E: info@fabersport.nl 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bakkerij Boonstra  
 
Een ambachtelijke bakkerij gevestigd aan de Meijerweg in de Knipe en de Pleinweg in Heerenveen  
Al 10 generaties lang is de familie Boonstra bakker, een familiebedrijf waar de heerlijke recepten zijn 
overgedragen van vader op zoon.  
 
Deze bakker is authentiek doordat ze in hun bakker gebruik maken van hoogwaardige grondstoffen. De 
verschillende granen zoals rogge, spelt, tarwe en haver worden zorgvuldig geselecteerd.  
 
Wist je dat je ook kunt bestellen bij Bakkerij Boonstra. Je kunt je bestelling afhalen en ze bezorgen in 
Gorredijk, Jonkerslan, Bontebok, Langezwaag, Luxwoude, Tjallebert, Luinjebert, Gersloot, Terband, 
Haskerdijken, Nieuwebrug, Oudehaske, Rottum, Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Oude en 
Nieuwehorne, Heerenveen, De Knipe, Oranjewoud en Katlijk. 
 
  Bakkerij Boonstra 

 Meyerweg 77,  
 8456 GB De Knipe 
 Tel. 0513 – 688 290 

  

mailto:info@fabersport.nl
tel:0513688290
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DISCO in Noppes 
Kom in je allermooiste disco outfit een feestje bouwen!!! 

 

 

Wanneer: Zaterdag 10 December 

 

Hoe laat: 

F en E teams van 18:30 uur tot 20:30 uur 

D en C teams van 20:30 uur tot 23:00 uur 

 

Iedereen mag 1 introducé meenemen. 
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het zaalseizoen is dan weer begonnen. Hieronder staan de wedstrijden voor de komende twee weken. Er 

kunnen nog wijzigingen optreden. Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 

 
  

Thuisteam Uitteam Locatie 

zaterdag 26 november 
 

9:00 Kinea F1 Spannum F1 MFA Aengwirden 
 10:00 Kinea E2 SCO/European Aerosols E3 MFA Aengwirden 
 11:00 Kinea E1 Noveas E3 MFA Aengwirden 
 15:35 Kinea C2 Udiros C1 Hoekstra hal 
 16:40 Kinea C1 SIOS/Jumbo Wolvega C1 Hoekstra hal 
 17:45 Kinea A1 Flamingo's A1 Hoekstra hal 
 19:30 Elburg 2 Kinea 2 't Huiken 
 20:45 Elburg 1 Kinea 1 't Huiken 

zondag 27 november 
 

10:30 Wêz Handich/DOW/TFS 6 Kinea 3 Dûnoard 

zaterdag 3 december 
 

9:15 WWC E1 Kinea E2 De Greidhoeke 
 10:10 Kinea 2 Sparta (Ze) 2 Hoekstra hal 
 10:30 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 Kinea D1 Utingeradeelhal 
 11:00 SCO/European Aerosols C2 Kinea C1 De Steense 
 11:30 Kinea 1 Sparta (Ze) 1 Hoekstra hal 
 12:00 Lintjo C2 Kinea C2 MFA MeJander 
 12:15 De Hoeve/Forward A2 Kinea A2 De Duker  

17:20 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 Kinea A1 Boekhorst 

 

Wedstrijdverslag  
 

 Kinea E2 – Udiros E2 (oefenwedstrijd)  12 - 1 

 

 
  

http://www.kinea.nl/
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Uit de oude doos  
 

Korven van plastic en niet meer van Rotan. Korfbalpalen van aluminium en niet meer van gietijzer. Velden 

van kunststof en niet meer van gras. Het is allemaal een soort van vooruitgang. Maar de geur van pas 

gemaaid gras heeft ook nog wel wat. 
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Stukken jaarvergadering 1 december  
 

Agenda Algemene Leden Vergadering kv. Kinea 
 

Locatie: Noppes  

Datum: 1 december 2022 
Tijd: 20:00 uur 

 
 
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

3. Notulen van de ALV d.d. 29 november 2021 

 

4. Jaarverslag secretaris en diverse commissies 

- Aan alle leden verzonden per e-mail 

 

5. Financiën 

 

6. Kascommissie 

- Verslag kascommissie  

Edwin vd Sluis en Robert-Jan Nawijn 

- Decharge 

- Verkiezing kascommissie 

 

7. Bestuurswisseling 

- Aftreden Jolle Sietsma als huidige Penningmeester (niet herkiesbaar) 

- Benoemen Marleen Beugeling als nieuwe penningmeester. 

- Stemmen leden 

 

8. Rondvraag 

 

 

Sluiting 
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(concept) Notulen Algemene leden vergadering kv. Kinea 

29-11-2021  
Seizoen 2020-2021 
 
1. Opening  
De vergadering wordt online  geopend door Voorzitster Eelkje van der Meer om 20:00 uur. Voor het 2e 
maal weer een online ALV en voor het eerst tweemaal in het zelfde jaar.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen 
 
3. Notulen vorige vergadering (29 april 2021)  
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris en overige commissies TC  
Geen opmerkingen op de jaarverslagen die zijn doorgemaild. 

5. Vaststellen begroting 2021 - 2022  
Jolle neemt de cijfers door en geeft toelichting daar waar nodig.  
 
6. De kascommissie  
(Robert-Jan Nawijn en Edwin van der Sluis) hebben de boekhouding met de penningmeester doorgenomen 
en geven decharge aan het bestuur.  
 
7. Rondvraag  
Douwe vraagt voor wie de fitness apparatuur bedoeld is op de 1e verdieping. 
 - Deze is nu vanwege de coronamaatregelen alleen voor alle eigen leden bedoeld. 
 
Sybren geeft nog een toelichting op de plannen voor padelbanen in de Knipe. 
De gemeente is bereid om subsidie te verstrekken en middels een enquête is gebleken dat er voldoende 
draagvlak onder de eigen leden is.  
 
De voorzitter bedankt alle (online) aanwezigen en sluit de vergadering om 20:50 uur af. 
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Jaarverslagen Secretariaat en commissies seizoen 2021 – 2022 
 

 

 
 
 
Inhoudsopgave 
 
 
Secretariaat         pagina 2 
Technische commissie        pagina 3 
Kledingcommissie        pagina 3 
Jeugdactiviteiten commissie       pagina 4 
Kantinecommissie        pagina 4 
Bliksemverloting / rommelmarkt      pagina 5 
Toernooicommissie        pagina 5 
Onderhoudscommissie        pagina 5 
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Jaarverslag Secretariaat 
Terugblik seizoen 2021 – 2022 
Een seizoen met weinig volledige veldcompetities en een zaalcompetitie met een lange pauze waar eerst 
zonder publiek gespeeld mocht worden en vanaf begin februari 2022 ook weer mét publiek. Terug kijkend 
lijkt het ver weg en nu alweer normaal. Toch is het nog kort geleden en laten we hopen dat het zo blijft. 
Gelukkig hebben we afgelopen seizoen een hoop leuke dingen kunnen doen, het openingstoernooi kon 
doorgaan. De digitale Bingo vond weer plaats, maar ook de traditionele (offline) rommelmarkt hebben we 
weer mogen organiseren.  
 
Competitie 
KV Kinea nam deel aan de competitie met 4 seniorenteams, 8 jeugdteams (A1, B1, D1, D2, E1, E2, F1 en F2) 
en de kangoeroes. 
In totaal telde KV Kinea dit seizoen 112 actieve bondsleden waarvan 66 jeugdleden.  
 
Kampioenschappen 
Het afgelopen seizoen hebben we de volgende kampioenschappen mogen behalen: 
Kinea C1 werd najaars veld kampioen 
De Midweek werd najaars veld kampioen  
 
Kinea A1, C1, E1, de midweek en Kinea 3 zijn op nummer 1 geëindigd in de ranglijst. Maar hiervan hebben 
ze zelf of de tegenstanders geen volledige competitie kunnen spelen. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Wederom was er dit seizoen geen nieuwjaarsreceptie. Gelukkig wel weer een geslaagd alternatief, de 
online bingo met bijbehorende borrelpakketten. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen: 
Eelkje van der Meer:  Voorzitter 
Jolle Sietsma:  Penningmeester 
Bauke de Vries:  Secretaris 
Annechien Pronk: Wedstrijdsecretariaat 
Fokje Gerritsma: Bestuurslid 
 
Toekomstvisie en vooruitblik op komend seizoen 
Zorgdragen voor zowel een stabiele basis en ook vernieuwing binnen bestuur en commissies. De sportiviteit 
en sfeer binnen de vereniging naar een hoger niveau brengen om zo korfbal in de Knipe en omstreken 
toekomstbestendig te houden. 
Een solide basis creëren met een brede selectie aan jeugdteams. 
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Technische Commissie 

Na een aantal Corona jaren, hopen we dat dit seizoen weer eens normaal verloopt.  Met drie 

seniorenteams in het weekend en 1 midweek team op het veld zijn we al weer een paar maanden los in 

veld seizoen 2022/2023.  Afgelopen seizoen hee" Jan Visser in combi met Michiel Gerritsen, de selectie dor 

de corona tijd geleid.  

 

Vanaf dit seizoen, is Hans Harder terug als hoofdtrainer bij Kinea. We zijn erg blij dat Hans met volle 

enthousiasme de selectie weer onder zijn hoede heeft.  

 

Het is soms wel eens een zoektocht maar toch lukt het toch elke weer om de teams compleet te krijgen.  

Een groot compliment voor de junioren is daarbij op zijn plaats. Het gaat de jeugd niet vaak te gek en wil 

altijd wel mee om te spelen of wissel te zijn, machtig zo’n groep. We maken er weer een mooi seizoen van. 

 

Technische Commissie (Jeugd) 

Najaar 2021   

Het is ook dit jaar weer gelukt om ieder jeugdteam in te delen en voor iedere groep spelers & speelsters 

een trainer/coach aan te stellen. En zoals we gewend zijn in de Knipe staat er na een aantal trainingen 

allereerst het Kineatoernooi in de agenda. Een officieus begin van het nieuwe korfbalseizoen. Eind 

september lopen de competities en wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor (jeugd)trainers. Michiel 

zorgt hierbij voor de nodige input en ideeën. 

Vanaf november worden de Corona maatregelen strenger (geen ouders meer bij trainingen en dergelijke) 

en vervolgens volgt er een lockdown.   

 

Voorjaar 2022 

Terwijl er door de jeugd inmiddels (februari) weer wordt getraind en gespeeld is de commissie alweer 

begonnen met de voorbereidingen voor het komende seizoen en de huidige gang van zaken. Zo wordt er 

gesproken over toernooien (de Pein & Lintjo, waar meerdere teams van Kinea aan mee hebben gedaan), 

zijn er schoolkorfbaltrainingen gepland & gegeven (met gigantische opkomst!), is er ter afsluiting van het 

seizoen een ouder/kind toernooi georganiseerd en is de TC bezig met de grootste puzzel van het jaar: de 

indeling voor het nieuwe seizoen. Met veel hangen en wurgen is de bezetting en indeling nu rond en loopt 

het nieuwe seizoen alweer.   

 

 

Kledingcommissie 

Ook dit jaar hebben we meer meerdere bestelrondes en ruil momenten gehad. Helaas gaat het uitleveren 

momenteel wat trager en moeizamer dan dat we in het verleden gewend zijn. Corona, personeelstekort 

zullen allemaal redenen zijn maar het is wel vervelend. Het geduld wordt op de proef gesteld maar als het 

het er dan ook een keer is, dan staan we er ook weer prachtig op.  

 

Inmiddels hebben we de Kinea kleding alweer heel wat jaartjes onder onze hoede. We hebben dit altijd 

met heel veel plezier gedaan maar het wordt nu tijd om het stokje over te dragen. Lijkt het je wat om deze 

leuke job over te nemen, meld je bij ons aan.  

 

Janneke en Sietze   
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De Jeugdactiviteiten commissie 
Als JAC kijken wij terug op een mooi jaar, leuke activiteiten en een goeie opkomst. We begonnen het jaar in 
oktober met een Halloween activiteit voor de F, E, D en C's. Er kwamen maar liefst 45 kinderen. De 
kinderen waren mooi verkleed en deden enthousiast mee aan de leuke spelletjes.  
 
Helaas kon er ook dit jaar nog geen nieuwjaarsparty in Noppes plaats vinden dus besloten wij als JAC om de 
succesvolle bingo van het jaar ervoor nog een keer te herhalen. Samen met onze sponsors konden we 
mooie prijzen samen stellen en natuurlijk was daar ook weer de hulp van Jorn Cnossen die ons hielp met de 
techniek. Top!  
Samen met jullie gingen we weer klaar zitten voor de online bingo en ook dit jaar was dat een succes. 389 
bingo kaarten en 26 borrelpaketten werden er verkocht door het hele land en zelfs in België werd er 
meegedaan.  
 
19 maart was daar weer onze jaarlijkse sfeeractie. De jeugd wist een mooi sfeertje in de zaal te brengen. 
 
1 april, heldenfeest. Wat een opkomst en wat een creativiteit. Prachtig verklede Kineanen die dansend over 
de dansvloer gingen op de muziek van DJ Jorn Sietsma. 
 
18 april, 2e paasdag 's ochtends werden er in de bossen fanatiek eieren gezocht om vervolgens naar 
Noppes toe te gaan voor een heerlijke brunch. Niet te veel want er moest nog gepjukt worden. Prachtig 
weer hadden we erbij, veel deelnemers en veel publiek. Wat een gezelligheid. 
 
12 mei ging het hard om hard tijdens het lasergamen van de b en c jeugd. Een gezellige groep strijders 
maakten er een leuke avond van.  
 
En als laatste activiteit van het seizoen stond het kamperen in Noppes op de planning, 17 en 18 juni. De 
jeugd vond het geweldig, er werden leuke spelletjes gedaan, gelachen, gekletst en natuurlijk heel weinig 
geslapen.  
 
Tot snel, 
Groeten de JAC 
 
 
Kantinecommissie 2021 – 2022 
Na de 2 coronaseizoenen nu gelukkig weer een normaal seizoen. We konden weer ‘gewoon’ gebruikmaken 
van Noppes. Alle vrijwilligers voor de bardiensten (leden, oud-leden en ouders)  willen we weer heel 
hartelijk bedanken voor alle hulp. Ook dit jaar konden we rekenen op veel nieuwe helpers. Bedankt en tot 
de volgende keer! 
 
Fimke, Fokje en Douwe 
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Aktiecommissie 
Eindelijk na 3 jaar mochten we weer een bliksemverloting organiseren. Iedereen had er veel zin en daarom 
waren de loten in een ommezien verkocht! Het was dus weer een zeer geslaagde actie. 
 
Ook konden we voor het eerst na de Corona-periode weer onze rommelmarkt organiseren. Het weer 
werkte heel goed mee en wat had iedereen ontzettend veel spulletjes voor ons gespaard. 
De opbrengst (€2.950,—) en medewerking van iedereen was geweldig. 
 
Wat hebben we toch een prachtige vereniging!  
 
Anne en ik hebben aangegeven dat we na “tig” jaren graag willen stoppen. Bij deze hopen we dat “nieuw 
bloed” zegt….ja, dat lijkt me een  leuk werkje…(nieuwe) acties voor Kinea organiseren! 
 
Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet, we rekenen volgend jaar weer op jullie! 
 
Groetjes van de aktiecommissie  
Anne Beugeling 
Martje Huitema-Haanstra 
 
 
Toernooicommissie  
Aan de start van het seizoen 2021 – 2022 konden we gelukkig weer een echt toernooi organiseren. Voor 
alle jeugdteams hebben we een mooie poule weten samenstellen en zijn er op de zeer warme en zonnige 
dag mooie wedstrijden gespeeld. De senioren konden allemaal een oefenwedstrijd spelen een toernooi 
voor deze categorie blijkt toch nog steeds zeer lastig.  
 
 
Onderhoudscommissie 
Het Klusteam doet allerhande klussen bij Noppes. Het is banken, stoelen maken, verven, speeltuin netjes 
houden, snoeien en wat er verder nog voorbij komt.  
Wij zijn met een gezellige ploeg die ca.1 keer in de maand bij elkaar komt. 
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KHerenkapsalon

DÉ nipper
Sinds 2002

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

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

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

De ontmoetingsplek 
van De Knipe! 

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

en heerlijk snacken. 

Ook geschikt voor feestje 
of vergaderingen. 

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

S. de Jager

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

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

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

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

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

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

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

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

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

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

DEKAS kantoorservice

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.
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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 


