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.

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

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.

t
bank
editie 20 22

Assurantiekantoor Siebe de Vries
Amelandlaan 183
8443 CA Heerenveen
T 0513 - 62 86 77
E info@siebedevries.nl
I www.siebedevries.nl

Zestienroeden 17 ♦ 8448 GR Heerenveen
Mobiel: 06 30 32 19 58
info@jaap-bakker.nl
Privé: 0513 68 91 55
www.jaap-bakker.nl
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Advertentietarieven 2022-2023
Losse advertenties particulieren:

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

Posters, flyers en affiches:

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

Losse advertenties commercieel (*):

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

Website: dorpskrantdeknipe.nl

2

Ameland 2023

Grote caravan (geen stacaravan) te huur op camping Duinoord
in Nes.
Het betreft een Hobby 650, uit 2009, met een grote voortent.
In de caravan is een tweepersoonsbed. Ook de rondzit kan tot
bed omgebouwd worden, evenals de treinzit. In de voortent is
een logeertent met een groot tweepersoonsluchtbed.
Er zijn twee fietsen, die gebruikt mogen worden.
De caravan heeft een prachtige, ruime plek: Aan de buitenrand
van de camping, het strand op 1minuut lopen!
De camping is erg mooi gelegen, pal aan het strand, achter de
laatste duinenrij.
Er is keurig sanitair (op 2 minuten lopen), een campingwinkel en
er zijn wasmachines en drogers.
In de zomer worden voor de jeugd activiteiten georganiseerd.
Kijk ook op www.campingduinoordameland.nl
De caravan wordt niet verhuurd aan jongeren, jonger dan 23 jaar
Huurprijzen per week:
mei		
350
juni		
400
Juli		
525
Augustus		
525
September
350
Meer informatie en foto’s:
Margot Weijer
tel. 0513-689016
e-mail: praktijkmweijer@upcmail.nl

Belangrijke informatie
• Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:

112

• Politie Heerenveen:
• Wijkagent De Knipe: Peter van Harten

0900 8844
0900 8844

• Ziekenhuis Tjongerschans: Thialfweg 44
• Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevalllen)
op werkdagen en weekenden van 17.00 - 8.00 uur
en op erkende feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur
Thialfweg 44 (ingang Spoedplein via Van Maasdijkstraat)
• Uitleen hulpmiddelen:uitleen@kerstenhulpmiddelen.nl
Comfortzorg, Burg. Kuperusplein 144, Heerenveen
• Consultatiebureau, Trambaan 1, 8441 BH Heerenveen
• Thuiszorg De Friese Wouden, dag en nacht
De Knipe, Bontebok, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur
• Buurtzorg Heerenveen Noord: 24 uur bereikbaar
e-mail: buurtzorgnederland.com
• Terminale thuiszorg Heerenveen e.o. dag en nacht
- via Zorgcentrum ‘Marijkehiem’
- bij geen gehoor
• De Laatste Eer, Bode: Uitvaartverzorging van der Zwaag

685685
0900 1127112

•
•
•
•

Taxi Koopmans
Kinder- en jongerentelefoon (gratis): 14.00 - 20.00 uur
Dierenambulance Heerenveen e.o.
Contactpersonen AED: Bram Molenaar namens de EHBO
AED’s bij De Barte (kantoor Wijkbeheer), kleedgebouw Read Swart,
Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke
Meitinkers: Ingrid Ahlers
e-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl
Doarpshelp De Knipe. e-mail: doarpshelp@gmail.com
De Barte, Multifunctionele Accommodatie, informatie en verhuur
www.debarte.nl e-mail: info@debarte.nl
Wijkbeheer:
Wijkteamleider Noord - Oost: Hendrik Kromkamp
e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

0513-241000 / 0516-461558
0800 0432
06 20454312
688146

Donderdag activiteitengroep ouderen, De Barte
Plaatselijk Belang, John Groen, e-mail: pbdeknipe@hotmail.com
Nieuws uit De Knipe
Bezoekersgroep Knipe Aktief
T. Siebenga / H. Sikma

06 37288371
06 15658758
www.deknipe.frl
688244 / 688504

•
•
•
•

•
•
•
•

088 0009488
0513-437764
0900 2541254
088 5125550
088 5125300
06 53640748

616565
06 51257915
622339

617761
06-57044659

06-46337907

Homepage

DOOPSGEZINDE GEME
BOVENKNIJPE

Kerkdiensten
Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe
geen info ontvangen

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Protestantse Gemeente

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Zondag 20 november - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Zondag 27 november - Nij Brongergeatsjerke - 19.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Zondag 4 december - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Zondag 11 december - Nij Brongergeatsjerke - 19.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

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

Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Kn

Wij zijn een vitale gemeente met een twintigtal led
http://www.dgdeknipe.nl/

Heel
Fryslân bakt

En ééntje
bakt de
lekkerste
Winnaar
Oranjekoek
verkiezing

Contactgegevens
T 0514 - 533007

Houtsaachmole 13a

E info@meiwurkje.nl

8531 WC Lemmer

I www.meiwurkje.nl

Van Maasdijkstraat 54

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

8441 CN Heerenveen

-

Keukens
Sanitair
Inbouwapparatuur

-

Witgoed
Bouw-/ installatiematerialen
Vloeren

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

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

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

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

Familieberichten in Sa!

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

nieuwbouw l renovatie l aanbouw l onderhoud

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

Uw mogelijkheden weten?
Vraag vrijblijvend meer
informatie aan
Ds Veenweg 219
8415 AJ Bontebok
T. 0513 - 54 13 25
M. 06 - 22 63 88 20
E. h.b.vandermeer@chello.nl

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

Esther Peeks

Coaching, training en advies

• Mini, mobiel-, rupskraan en shovel
• Kuilen met ladewagen en hakselaar
• Maïs zaaien tot en met oogsten
• Grootpakpersen pakkenmaat 80 x 90 en 120 x 90 cm
• Sloopwerkzaamheden
• Grondverzet
• Bomen en stobben rooien
• Levering van zwarte grond en zand
• Draineren
• Buitenbakken
• Bestrating
• In- en verkoop van maïs en kuil

�
�
�
�

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

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

Voor een heldere blik!

 Persoonlijke coaching

 Workshops & cursussen

 Relatie-coaching

 Voetreflexmassage

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

www.estherpeeks.nl

VOLBEDA
FLOWERFARM
VOLBEDA
FLOWERFARM’t‘tMEER
MEER 75
75
tel.
- 640674
tel.0513
0513
640674

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

Openingstijden Flowerfarm: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 18.00 uur
Openingstijden Flowerfarm:
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
donderdagavond:
tot 21.00 uur
						
zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
zaterdag:
8.30 - 17.00 uur
						
zondag:
10.00
- 17.00
uur uur
zondag:
10.00
- 17.00
Openingstijden
stationsbloemenwinkel:
maandag
t/m zondag:
8.30 - uur
18.00 uur
Openingstijden
stationsbloemenwinkel:
maandag
t/m zondag
8.00 - 20.00
Bounty boeket - Volbeda Flower Farm

STARTPAGINA

bezorgdienst
in Heerenveen
EigenEigen
bezorgdienst
in Heereenveen
e.o.

OVER ONS

5-5-14 7:33

MANDJE | 0 ITEM(S): € 0,00

BLOEMEN BESTELLEN

HELP

CONTACT

Bounty boeket kopen
Stap 1 van 2 - kies grootte

CATEGORIEËN
Bloemstukken
Boeketten

€ 20,00

Klein

€ 27,50

Middel

€ 37,50

Groot

Cadeausets
Planten
Rouwbloemen

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

Foto toont kleine variant

Tulpen

Klik op de foto voor een detailweergave

Tulpencadeausets

GA TERUG

Letde
opweekaanbieding!
de weekaanbieding!
Let op

NU KOPEN

EIGEN PAGINA'S
Exclusief € 7,95 servicekosten
Info Remco Volbeda Flowerfarm
Info Remco Volbeda Stationswinkel
EuroFlorist/versturen van bloemen

© 2014 EUROFLORIST

SITEMAP

PRIVACY

VOORWAARDEN

COOKIES

BEHEER

Artiesten - Evene

Kosteloos inloopspreekuur
iedere donderdag van 10.00-12.00u

Orkesten Manag

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

Pagina 1 van 1

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

Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De Knipe

Tel. 0513 - 688930. www.euro-ent

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.

Schildersbedrijf Wij zijnu!er
voor

V

tsom
ij rechJager
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S. t niet linksom, da
Kan he
(wijk)verpleging ■ huishoudelijke verzorging ■

Tsjerkeleane 11 Langezwaag tel. 06-51177056

persoonlijke verzorging ■ begeleiding individueel en in

groepsverband ■ palliatieve zorg ■ PGB ■ uitleenservice ■
vakantiezorg ■ dagbesteding ■ 24 uur telefonische
bereikbaarheid ■ nachtzorg ■ particuliere zorg ■ maaltijd- en

Posters
form
colou

boodschappenservice

Thijs van Zwieten
Het Meer 213
www.thijsgrondengroen.nl

8448 GG
Heerenveen
info@thijsgrondengroen.nl

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

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

Dan
boekje
Daarn

Voor h

Van zolder naar kerkhof
Vrijdag 28 oktober jl. was het zover: een vergeten graftrommel, die decennialang op de zolder
van de Ny Brongergea Tsjerke in De Knipe stond, kon na grondige herstelwerkzaamheden
worden teruggeplaatst op het kerkhof.
De graftrommel wordt in 2021 ontdekt bij een zoektocht naar vergeten spullen, die onderwerp kunnen
zijn van de tentoonstelling ‘zoldervondsten’ tijdens de openstelling van de kerk in de zomermaanden.
De graftrommel is sterk verwaarloosd en bij navraag blijkt dat
deze waarschijnlijk al dertig jaar op de zolder staat, daar neergezet toen het lijkhuisje op het kerkhof werd afgebroken. Er valt
echter niet meer te achterhalen bij welk graf de graftrommel
behoort en of dat graf überhaupt nog aanwezig is.
Enigszins schoongemaakt vormt de graftrommel het
pronkstuk van de tentoonstelling. En één ding is wel duidelijk: de
graftrommel mag niet weer in de vergetelheid verdwijnen. Lutske
en Pier Cnossen uit De Knipe ontfermen zich erover en na
informatie te hebben ingewonnen bij de Nederlandse Stichting
tot behoud van de graftrommel weten ze deze met hetgeen nog
aanwezig is prachtig te herstellen. Op 28 oktober jl. kreeg de
graftrommel een eigen plek op het kerkhof, rechts naast het pad
dat naar de kerk leidt.
Twintig graftrommels
De Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe heeft twee
kerkhoven en drie begraafplaatsen in bezit. Hier staan in
totaal nog twintig graftrommels.
Een graftrommel is een metalen trommel, rond of ovaal,
afgedekt met een glasplaat. In de trommel wordt een gift aan
de overledene gelegd, vaak een bloemenkrans van metalen
bladeren en porseleinen bloemen, elk met een eigen
symboliek. Op de krans wordt in een letterketting een laatste
groet verwoord en/of staan de schenkers van de graftrommel
vermeld. De aanschaf van een graftrommel was namelijk een
kostbare aangelegenheid en vaak legden verenigingen,
bedrijven, schoolklassen, enz. geld bij elkaar om plaatsing
mogelijk te maken.
De meeste graftrommels stammen uit de periode
1850-1950. Daarna verdwijnt het gebruik langzamerhand.
Helemaal verdwijnt het echter nooit en ook tegenwoordig is het nog mogelijk om een graftrommel te
laten maken.
Een ontroerend verhaal in Gersloot
Op de vijf terreinen van de Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe zijn de
meeste graftrommels niet meer in privébezit. Beheerder Egbert Veenstra
probeert ze van de elementen te redden door o.a. het schilderwerk op de
trommels bij te houden en ze indien nodig van een nieuwe glasplaat te voorzien.
Als hij hoort van de vergeten graftrommel in De Knipe, aarzelt hij niet om een
speciale graftrommel onder de aandacht van het echtpaar Cnossen te brengen.
Het is de graftrommel op het graf van Geertje Bangma, die hij na een hevige
storm zwaar beschadigd in de heg rondom de begraafplaats van Gersloot
aantreft.
Geertje is het dochtertje van Gesina (1873-1958) en Obe Eeltje Bangma (18751960), hoofd der school in Gersloot van 1911 tot 1918. Ze sterft in 1918 op
driejarige leeftijd aan de gevolgen van de Spaanse griep. De schoolmeisjes van
het dorp schenken de graftrommel na deze tragische gebeurtenis.
Pier en Lutske Cnossen ontfermen zich na het verhaal van Egbert over de
graftrommel en maken de trommel weer als nieuw. Inmiddels staat de trommel
weer op het graf van Geertje als liefdevolle herinnering aan haar en aan het
medeleven van de meisjes van Gersloot.
Foto’s en tekst: Freja van der Zee-Dijkstra

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

SOEPDAG

Eet je mee?

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.
Adres: Brongergeahûs
Meyerweg 70 De Knipe

Uitnodiging afdelingsbijeenkomst op dinsdag 22 november 2022,
aanvang 20.00 uur in café “De Knyp,” Meyerweg 117, De Knipe.
Agenda:
1. Opening door voorzitter Griet Kramer
2. Verslag vorige afdelingsbijeenkomst
3. Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Fietsavonturier Marica van der Meer
vertelt met dia’s over: een vrouw alleen op de
fiets de wereld rond.

5. Rondvraag
6. Sluiting.
Koffiegeld € 6,00 indien mogelijk. graag met gepast geld betalen.
Let op: Ook niet leden zijn hartelijk welkom, maar moeten wel koffiegeld betalen.

Het bestuur

» Autoshop

» Onderhoud

» APK

» Reparaties

» Roetmeting

» Alle merken

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag
0513 - 688143

G.de Groot
Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw
• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

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

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod!

Pastoriesingel 42a, Tjalleberd
Kopen of verkopen? Zolder of garage opruimen? Woning ontruimen? Laat het ons weten!
info@goedguod.nl, Sjoerd de jong (06-22800226) of Johan Post (06-10720701)
We zijn open op donderdag van 19.00 tot 21.00uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00uur.
_______________________________________________________________________________________

Mededelingen
Workshops
U kunt zich opgeven voor onderstaande workshops:
Dikke Dames schilderen o.l.v. de Blije Papegaai
Donderdag 17 november. aanvang 13.30 uur in café De Knyp
Deze workshop gaat door.
Kerststuk maken o.l.v. Gepke Kamstra
Donderdag 15 december, aanvang 13.30 uur in café de Knyp
Kosten:
Nog niet bekend
Op de afdelingsbijeenkomst van 22 november is een voorbeeld aanwezig.
Aquarel schilderen o.l.v. Geralda Jansen
Woensdag 11 januari 2023, aanvang 13.30 en 19.30 uur op Houtkampswijk 37.
Kosten:
Nog niet bekend.
Voor bovenstaande workshops kunt U verdere informatie krijgen en tevens opgeven bij:
Trienie ijben-Blokzijl , tel. 06-23993958
e-mail: fam.ijben@hotmail.com
Hiltje Brouwer- Algra, tel. 688236
e-mail: info@jhbrouwervof.nl

Kerst
We gaan dit jaar weer Kerst met elkaar vieren en wel op:

Dinsdag 20 december
Aanvang:

17.00 uur

Broodmaaltijd
Opgave: op de afdelingsbijeenkomst of voor 10 december bij het bestuur.

Verslag afdelingsbijeenkomst d.d. 20 oktober 2022
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, een speciaal welkom voor
Adri Abbink met het programma “De blaas de baas”, gast Jeltsje de Groot en Anneke die in
verband met corona geen afscheid heeft kunnen nemen.
Anneke neemt de microfoon om alsnog, ook namens Jan, afscheid te nemen na een
samenwerkingsperiode van 18 jaar. Dit wilde ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Na het besluit
te stoppen was het de bedoeling een afscheidsfeestje te geven, dit kon om bovengenoemde reden
helaas niet plaats vinden. Ook bedankt zij het bestuur voor het presentje dat ze hebben gekregen.
Ze hebben allebei een baan, waarin ze beide met plezier werken. Anneke wenst iedereen nog vele
gezonde jaren.
Verslag vorige vergadering
Over het verslag waren geen aanmerkingen. Wel een opmerking uit de zaal dat de avond van de
modeshow een hele leuke avond was.
Mededelingen
Er is een rouwkaart ontvangen voor bestuur en leden van de fam. Klijnstra. Het bestuur is naar de
condoleance geweest.

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,
graszaad & graszoden.

groepsverband ■ palliatieve zorg ■ PGB ■ uitleenservice ■
vakantiezorg ■ dagbesteding ■ 24 uur telefonische
bereikbaarheid ■ nachtzorg ■ particuliere zorg ■ maaltijd- en
boodschappenservice

Thijs van Zwieten
Het Meer 213
www.thijsgrondengroen.nl

8448 GG
Heerenveen
info@thijsgrondengroen.nl

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland
Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne ■ 0513 - 54 21 78 ■ info@aardemathuiszorg ■ aardemathuiszorg.nl

Beter bestellen

Onze kennis, jouw voordeel

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen
Kantoormeubelen
Kopieermachines
Digitaal kantoor
Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD
Sally
AGF
Sally
AGF
v.o.f.
Sally
Sally
AGF

kijk voor aanbiedingen
in onze winkel
Uw
groente
en
fruitspecialist
Uw
groente
enen
Uw
groente
fruitspecialist
Uw groente en fruitspecialist

VOEGBEDRIJF
VOEGBEDRIJF
VOEGBEDRIJF
Aardappelen, groente,
VOEGBEDRIJF

brood en zuivel
V.O.F.
de
Jong
V.O.F.
deJong
Jong
V.O.F.
de
"MUD"
V.O.F. de Jong

Elke
zaterdag
opop
dede
markt
in in
Heerenveen!
Elke
zaterdag
markt
Heerenveen!
Elke zaterdag
zaterdag op
op de
de markt
markt in Heerenveen!
Elke
K.R.
Poststraat
6 6
K.R.
Poststraat
K.R.
Poststraat
6

0513-623565
info@prooﬃce.nl

K.R.Stapeling
Poststraat46
De
8441
EP EP
Heerenveen
8441
Heerenveen
8441
EP
Heerenveen
8441
EP
Heerenveen
8447
GN
Heerenveen
Tel:Tel:
0513
627089
Fax:
0513
621921
0513
627089
- Fax:
0513
621921
Tel:
0513
627089
-- Fax:
0513
621921
dinsdag,
donderdag en vrijdag 11.00 uur tot 17.30 uur
Tel:Openingstijden:
0513
627089
- Fax: 0513
621921
Tel:
0513
627089
Email:
info@sallyheerenveen.nl
Email:
info@sallyheerenveen.nl
Email:
info@sallyheerenveen.nl
Email: info@sallyheerenveen.nl
zaterdag 09.30 uur tot 13.30 uur
Email:
info@sallyheerenveen.nl

Pastoriesingel 2
Tjalleberd
Veensluis
21 21
Veensluis
Veensluis
21
Tel.
06- 52304158
Veensluis
21
8448
GNGN
Heerenveen
8448
Heerenveen
8448
GN
Heerenveen
Mobiel:
06GN
- 509
111 89
8448
Heerenveen
tel./fax:
0513-688410
tel./fax:
0513-688410
tel./fax:
0513-688410
www.voegbedrijfheerenveen.nl
tel./fax: 0513-688410
Mobiel:
06-50911189
Mobiel:
06-50911189
Mobiel:
06-50911189
Mobiel: 06-50911189

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

Transport,
open overslag
Transport,
opoverslag
Transport,
openen
overslag
Full-Service dienstverlener
Venus
12 12
• (inter-)nationaal
transport
(inter-)nationaal
transport
Venus
Venus
12
•• (inter-)nationaal
transport
in
transport
& logistiek.
Venus
12
8448
GW
Heerenveen
8448
Heerenveen
8448
GWGW
Heerenveen
• opoverslag
openen
overslag
8448 GW Heerenveen
•• open
overslag
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon:
(0513)
657070
Telefoon: (0513) 657070
• truck-cleaning
Heerenveen
Telefax
(0513)
657075
• truck-cleaning
Heerenveen
Telefax
: (0513)
657075
Telefax
:: (0513)
657075
•
truck-cleaning
Heerenveen
Telefax : (0513) 657075
Een
logische
keuze.
e-mail
:
brant.visser@etl.nl
e-mail: brant.visser@etl.nl
: brant.visser@etl.nl
e-mail
• Shell
tankstation
(o.n.n.)
Shell
tankstation
(o.n.n.)
e-mail : brant.visser@etl.nl
•• Shell
tankstation
(o.n.n.)

Crescendo’s Nootnieuws

22.11

Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van november 2022. Een terugkerende
update met nieuws en updates over dé muziekvereniging van De Knipe. We zijn
daarom ook erg blij dat we jullie kunnen vertellen dat we op dit moment 27
enthousiaste leden hebben! Zo is Crescendo voor iedereen een prachtige
vereniging.

NIEUWS:

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS:

Knypster Merke-activiteiten:
Omdat de Merke dit jaar weer volop kon worden
gevierd, was Crescendo uiteraard ook weer
muzikaal bij de opening present.
Bovendien verzorgden we samen met Kinea weer
enkele avonden, nachten en ochtenden het
schoonhouden van de WC’s op het feestterrein!

Nieuwe muzikanten van harte welkom:
In deze onzekere tijd, waarin ook
muziekverenigingen soms noodgedwongen
moeten stoppen vanwege te weinig leden, is
Crescendo nog steeds een bloeiende vereniging!
Dat neemt niet weg, dat ook wij aanvulling van
nieuwe muzikanten altijd goed kunnen gebruiken.
Dus bespeel jij een blaasinstrument (of heb je dat
ooit gedaan), dan ben je van harte welkom om op
donderdagavond vanaf 20.00 uur in de
Doopsgezinde Kerk eens langs te komen. Je zult
ervaren, hoe het klinkt als een grote groep
muzikanten met veel plezier hun gezamenlijke
hobby uitoefent!

AGENDA:
•
•
•

Zaterdag 19 nov. (14.00 uur): Muzikale
medewerking bij intocht Sinterklaas
Zondag 18 dec. (16.00 uur): Kerst-inn
Crescendo in de Doopsgezinde Kerk.
Vrijdag 30 dec. (rond 12.00 uur) Muziek bij de
stempelpost in Noppes van de St. Thomaswandeltocht.

- Wie ben je:
Brugt Veenstra
- Welk instrument bespeel je:
Bugel.
- Hoe lang ben je al lid:
Ik speel nu ongeveer 41 jaar
bugel, maar hoelang ik bij jullie
lid ben heb geen idee.
Ik ben begonnen als drummer
bij de drumband van Jubbega
in 1979 na 1 jaar werd die
opgeheven en toen ben ik bij
Excelsior te Jubbega terecht
gekomen en heb bugel leren spelen.
In ongeveer 1992 ben ik bij Crescendo terecht gekomen,
ergens in 2006 ben ik gestopt bij Crescendo van wege
ziekte en wanneer ik weer begonnen ben weet ik zo niet
meer.
- Wat vind je leuk aan samen muziek maken:
De sfeer en plezier die ik eraan beleef, en muziekstukken
die we voor het eerst spelen zeer aan de oren doen en
later op bloeien tot een mooi geheel.
- Welke muziek heeft je voorkeur:
De meeste muziek wat we gespeeld hebben vind ik mooi,
wat vlotte, film en klassieke muziek.
Nu ook de kerst weer in aantocht is hebben we weer
kerstmuziek in ons repertoire, dat wordt weer een
gezellige optreden waar ik naar uit kijk.
- Wat is je mooiste optreden:
Een van de mooiste optreden was in Heerenveen in de
"Rinkelbom" toen wij gezamenlijk met alle korpsen op het
podium optraden met doedelzakspelers, hoe dat muziek
stuk hete weet ik zo even niet.
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:
Zoals het nu gaat ben ik zeer tevreden.
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En
waarom?
Hennie.
Omdat zij mijn achterbuurvrouw is, en mij de oren van de
kop afspeelt. 😊

BEDANKT:
Mooie opbrengst actie Rabo ClubSupport:
Ook dit jaar hadden we weer een mooie opbrengst, nl.
€972,47.
Hartelijk dank aan iedereen, die op Crescendo heeft
gestemd!

www.crescendodeknipe.nl

Een allergie?
Bioresonantie-therapie is een computerondersteunde energetische

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

materie. Bioresonantie is voornamelijk bekend en succesvol geword

Bioresonantie kan ook bij andere aandoeningen ingezet worden, om

door pathologische elektromagnetische trillingen opgewekt worden.

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

Bioresonantie- therap

Het Meer 5 8448 GA Heerenveen

Willy Dijkme
Jister 40

8404 GZ Langez
De opslach 1

Telefoon : 06 50

8448 GV Heerenveen
tel: 0513 - 623054

KAP- EN SNOEIWERK

DE WYNGAERD

www.betaware.nl

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

www.w

BESTRATINGEN
Ongedierte en Houtwormbestrijding

(0513) 620 402

- Binnenbetimmering, dakkapellen, deuren

Internet:

TUINONTWERP

ONDERHOUDSBEDRIJF
info@betaware.nl
- Leggen van vloeren,tegels en laminaat

info@w

Hoekstra Heerenveen
AANLEG EN ONDERHOUD

Mienstra
- Plaatsen van keukens

Email:

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

8456 HX De Knipe

Fax: 0513 - 689187

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

v.d. MEER Bontebok
ds. Veenweg 62
ADVERTEREN?
De Knipe

Bakker
v.o.fAutorijschool
.

Het juiste adres voor al uw loonwerk o.a.

- grondverzet
- bestrating
- mini rupskraan
- levering zwarte grond en zand
E-mail: GB691@hotmail.com
- bomen en stobben rooien
- sloopwerkzaamheden

Tel. 06-51072922

De rijschool voor Heerenveen
Vraag vrijblijvend inlichtingen:
& omstreken DS. Veenweg 219

de

- kuilen met ladewagen
- verzorging maisteelt
- kalk strooien
- graslandverbetering
- zode bemesten
- draineren

vraag naar de J U W
mogelijkheden

Tel. 0513-541325 bgg 06-22638820

Wettertoer 20

8442 PC Heerenvee

Voorzitter:
Secretariaat:
Penningmeester:
PR & Ledenadministratie
Algemeen:
Jaargang 9

Johan de Ruiter
Lenneke van der Heide
René Hiemstra
Mareen Hennen
info@svpauwenburg.nl
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ONK Koppel, Groningen 6 november 2022
De toppers in de dames categorie van het ONK
Koppelrun in Groningen afgelopen zondag
waren o.a. Aletta Roode & Lenneke van der
Heide! Zij behaalde in deze speciale ONK-editie
een 3e plek. Deze uitvoering van het ONK was
een pilot, maar mag zeker herhaald worden,
aldus de veel gehoorde geluiden na afloop.
Meerdere Pauwen gingen vandaag echt de strijd
met elkaar aan. Van jong tot oud! Mooi om te
zien & te beleven.

Run Neede 23 oktober 2022
De run van het heuveltje op en heuveltje af. En dit meerdere malen.
Dat maakte de editie zwaar & pittig. Of zoals sommige het betitelde;
“een uitdaging”.
Voor 2 Pauwen was er deze dag geen berg
te hoog en knalden zij via de prachtige
omgeving van Neede naar een podiumplek.
Jan Tolsma behaalde in de KSR de 1e plek
op het 40+ podium. Aletta Roode klom in
de MSR op de 3e plek van overall podium. Beide van harte
gefeliciteerd!
SV Pauwenburg
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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. Binnenkort wordt
een formulier gedeeld waarmee je je kunt opgeven voor één of meerdere activiteiten. Met
z’n allen kunnen we er iets groots van maken!!
De eerste activiteit op korte termijn waarvoor we de hulp van ouders vragen, is de
Pietentraining van de mini’s. 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.

SV Pauwenburg

December 2022
Donderdag 1 december 2022
Dinsdag 27 december 2022
Donderdag 29 december 2022

Tijd
17:00-18:00u
19:30-21:00u
18:30-19:30u

Activiteit
Pietentraining mini's
Oliebollentraining Senioren
Oliebollentraining jeugd

Januari 2023
Donderdag 12 januari 2023
Donderdag 12 januari 2023

Tijd
17:00-18:00u
18:30-19:30u

Activiteit
Proeftrainingen mini's
Proeftrainingen jeugd

Februari 2023

Tijd

Activiteit

Maart 2023
Donderdag 30 maart 2023

Tijd
18:30-19:30u

Activiteit
Ouder-kindtraining (10 t/m 12 jaar)

April 2023
Donderdag 6 april 2023
Donderdag 13 april 2023
Donderdag 13 april 2023
Vrijdag 21/28 april 2023

Tijd
18:30-19:30u
17:00-18:00u
18:30-19:30u
18:30-19:30u

Activiteit
Paastraining jeugd
Proeftrainingen mini's
Proeftrainingen jeugd
De Knipe yn Tou trainingen

Mei 2023
Vrijdag 5/12/19/26 mei 2023

Tijd
18:30-19:30u

Activiteit
De Knipe yn Tou trainingen

Juni 2023
Donderdag 29 juni 2023
Donderdag 29 juni 2023

Tijd
17:00-18:00u
18:30-19:30u

Activiteit
Diploma's mini
Diploma's jeugd

Juli 2023
Zaterdag 8 & zondag 9 juli 2023
Vrijdag 14 juli 2023

Tijd
13:30-13:30u
18:00u -

Activiteit
Jeugdkamp 10 tot 15jr
Seizoensafsluiting 15+

September 2023
Donderdag 14 september 2023
Donderdag 14 september 2023

Tijd
17:00-18:00u
18:30-19:30u

Activiteit
Proeftrainingen mini's
Proeftrainingen jeugd

week 45
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Bouw/klus dag
Afgelopen zaterdag werd er weer flink geklust bij Pauwenburg. Ditmaal was niet alleen ons
hindernisterrein aan de beurt, maar werd ook de Burcht eens flink onder handen genomen.
Hier kon alleen maar eer behaald worden!! Deze ziet er nu weer spik & span uit, je kunt er
(bijna) van de vloer eten.
Alle vrijwilligers die deze dag aanwezig waren en hun steentje hebben bijdrage; jullie zijn
TOP!!

SV Pauwenburg

week 45
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Gevonden voorwerpen
Er zijn in de loop der maanden/jaren ook diverse voorwerpen en kledingstukken in de Burcht
blijven liggen. Mocht je iets missen, kijk dan even in de Burcht. Na 11 november gaat alles
weg of het goede doel.

SV Pauwenburg

week 45
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kwaliteit •• duurzaam
duurzaam
kwaliteit

Schilderwerk
Wandafwerking
Houtimitatie
Marmerimitatie

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

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

Lekker fietsen en dan…
Aafje’s Glêswurk

Gewoon genieten!

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

Epy
Epy en
en Trientsje
Trientsje Stuiver
Stuiver

Dit alles met vriendelijkheid als belangrijkste ingrediënt

Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood
raam of Tiffany lampLangeloerweg
kapot?
63,
Langeloerweg
63, Norg
Norg tel.
tel. 0592-614266
0592-614266 www.norgerberg.nl
www.norgerberg.nl
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.
Woensdag
Woensdag t/m
t/m zondag
zondag vanaf
vanaf 10
10 uur
uur en
en in
in de
de schoolvakanties
schoolvakanties dagelijks
dagelijks geopend.
geopend.

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 45

Woensdag 9 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
Lukas Kingma

Thomas Sikma
Wout de Jong

Allard Bergsma
Hylke Medenblik

Menno Koopmans
Erik Eppenga

Menno Schotanus

Ids Visser

Mark From

Gerben Trinks

A/B-SELECTIE
Zaterdag 10 december

VR1
Zaterdag 17 december

Jort Visser

Anke de Boer

Lars van der Weg

Annemarie Scheweer

Roland van Dijk

Bente de Vries

Tycho van der Weit

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 6 november 2022
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PROGRAMMA VAN DEZE WEEK
Vrijdag 11 november 2022
Langezwaag
- Read Swart 35+3
Read swart 35+3
- Thor
Read swart 35+3
- de sweach
Leiders: Siep Schoppen (06-1318 3726)
Zaterdag 12 november 2022
DWP JO8-1JM
- Read Swart JO8-1
Leiders: Melle van der Wal (06-51118793) Jan Harm Nutters (0627021576)
Read Swart JO10-1
- Oudehaske JO10-1JM
Leiders: Geert Bosscher (06-31755339) Martin Jan Adema (06-41208823)

Aanvang: 19:45 uur
Aanvang: 20:45 uur
Aanvang: 20:15 uur
Locatie: BEETSTERZWAAG

Aanvang: 09:00 uur
Locatie: SINTJOHANNESGA
Aanvang: 09:00 uur

Read Swart JO11-1
- Oudehaske JO11-1
Aanvang: 09:00 uur
Leiders: Sander v Driesten (06-26040935) Berend Sietse d Jong (06-12222658)
Emmeloord SC JO13-3
- ST Read Swart/Mildam JO13-1JM
Leiders: Jelmer Popma (06-46031067) Edwin Boeve (06-30386253)

Aanvang: 08:45 uur

Heerenveense Boys JO17-3
- Read Swart JO17-1JM
Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239) Piet de Vries (06-23656951)

Aanvang: 11:15 uur

Blue Boys JO19-1
- Read Swart JO19-1
Leiders: Erik Schotanus (06-12993583) Klaas de Vries (06-12502462

Aanvang: 10:30 uur

Read Swart VR1
Leiders: Richard (06-40751742)

- Oosterstreek VR1

Aanvang: 14:30 uur

- Read Swart 1

Aanvang: 14:00 uur
Scheidsrechter: A (Abdul)
Mansouri

Zondag 13 november 2022
Trinitas 1

Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785)
Gorredijk 3
- Read Swart 2
Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)

Aanvang: 10:00 uur

Read Swart 3
- VWC 2
Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Geert Bosscher (06-31755339)

Aanvang: 10:00 uur

Read Swart 4
- Stanfries 3
Leiders: Popke Oosterhof (06-30067107)

Aanvang: 10:00 uur
Scheidsrechter: Durkstra, J. (Jetze)

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 6 november 2022
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PROGRAMMA VOLGENDE WEEK
Vrijdag 18 november 2022
Mildam 45+1
Read Swart 45+1
Udiros 45+1
Udiros 35+1
Jubbega 35+1
Read Swart 35+2
Read Swart 35+1
FFS 35+2
Read Swart 35+1
Irnsum 35+1
Zaterdag 19 november 2022
Read Swart JO8-1
Delfstrahuizen JO10-1
Joure SC JO11-2
Read Swart JO19-1
Read Swart VR1
Read Swart JO17-1JM
ST Read Swart/Mildam JO13-1JM
Zondag 20 november 2022
Read Swart 4

- Read Swart 45+1
- Heerenveen 45+1
- Read Swart 45+1
- Read Swart 35+2
- Read Swart 35+2
- Heerenveen 35+1
- Nieuweschoot 35+2
- Read Swart 35+1
- Joure SC 35+3
- Read Swart 35+1

19:30 uur
20:00 uur
20:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:30 uur
21:30 uur

- Wolvega FC JO8-2JM
- Read Swart JO10-1
- Read Swart JO11-1
- Heerenveense Boys JO19-4
- Marum VR2
- VWC JO17-1
- Urk JO13-6

09:00 uur
09:00 uur
09:00 uur
10:30 uur
14:30 uur
09:30 uur
09:30 uur

- Wispolia 3

10:00 uur

UITSLAGEN
Jubbega 35+1
Read Swart 35+2
Udiros 35+1
Read Swart 35+1
FFS 35+2
Read Swart 35+1
Irnsum 35+1
CVVO JO11-2
Read Swart JO19-1
Gomos VR1
Read Swart JO17-1JM
ST Read Swart/Mildam JO13-1JM
Read Swart 1
Read Swart 2
Oerterp 3

v.v. Read Swart De Knipe

- Read Swart 35+2
- Heerenveen 35+1
- Read Swart 35+2
- Joure SC 35+3
- Read Swart 35+1
- Nieuweschoot 35+2
- Read Swart 35+1
- Read Swart JO11-1
- SJO WTTC JO19-1
- Read Swart VR1
- Urk JO17-5
- Joure SC JO13-3
- Wacker 1
- Harlingen 2
- Read Swart 3

zondag 6 november 2022

0-2
2-1
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WEDSTRIJDVERSLAGEN

Read Swart JO8-1 vs HEERENVEENSE BOYS JO8-2 (7-1)
Om 8.30 uur kwamen alle, nou ja, de meeste mannen van JO8 fris en fruitig aan op “de Jister”
De een op schoenen, de ander op slippers en weer een ander op klompen. Er werd door een aantal
begonnen met een “bakkie ranja”
Uiteindelijk stonden ze allemaal met voetbal kicksen aan op het veld. Na een warming up, wat heen en
weer spelen en wat afronden op de goal begon de wedstrijd. De scheids had goed en wel gefloten en de
bal lag al in onze goal. De mannen waren gelijk wakker!
Na de tegengoal lieten ze de koppies niet hangen en werd er weer als team gestreden. Hessel maakte een
prachtige gelijkmaker. Daarna liepen we in een mum van tijd snel uit naar een 4-1 voorsprong bij rust. Na
rust begon het wat stroef. Na een aantal minuten zagen we weer mooie dribbels, mooi samenspel.
Ook nog hier en daar wat ruig spel wat soms een vrije trap tegen opleverde. Gelukkig was Merijn alert en
pakte hij alle ballen! Daarna liepen we vlot uit naar 7-1 winst. Wederom weer een terechte overwinning.
Bij de penalty’s mag vermeld worden dat onze keeper Merijn nagenoeg alle ballen tegenhield! Superknap!
Dank aan alle supporters die ook vandaag weer in vele getale aanwezig waren!
Volgende week (12 november) de volgende uitdaging tegen DWP in St Johannesga.
Jan Harm
WEDSTRIJDZAKEN
In de loop van de competitie kunnen er veel zaken veranderen, zoals aanvangstijden en/of
wedstrijddagen. Het is dus een levend document. Met regelmaat zal ik informatie delen met iedereen die
het nodig heeft. Per Whatsapp of hier in het jisternijs. Ook kun je zelf alles na kijken op www.voetbal.nl .
Om scheidsrechters goed te kunnen begeleiden zal ik ook regelmatig op het sportcomplex te vinden zijn.
Scheidsrechters
Voor de scheidsrechters geldt dat er vast nog een aantal wijzigingen zullen komen, zeker omdat er vanaf
heden nog wedstrijden bij gaan komen voor de 4 fase voetbal (JO7 t/m JO12) en 3 fase voetbal (JO13 t/m
JO19). Wijzigingen zullen middels de wekelijkse update van het schema in het Jisternijs en incidenteel per
WhatsApp gecommuniceerd gaan worden. Elk begin van de week ontvangen de scheidsrechters voor het
komende weekend per WhatsApp een reminder.

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

v.v. Read Swart De Knipe

zondag 6 november 2022
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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

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

19-11-2022

09:30

Urk JO13-6

19-11-2022

10:30

ST Read Swart/Mildam JO131JM
Read Swart JO19-1

Schuiling, J.W (Jan
Willem)
Mildam

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

Heerenveen JO13-3

Mildam

26-11-2022

14:30

ST Read Swart/Mildam JO131JM
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
10-12-2022
10-12-2022

14:00
09:00
09:30

Dwingeloo 1
Oudehaske JO8-1
Wolvega FC JO13-3

Lok, T. (Ties)
Mildam

11-12-2022
11-12-2022

10:00
10:00

Read Swart 1
Read Swart JO8-1
ST Read Swart/Mildam JO131JM
Read Swart 3
Read Swart 4

Langweer 2
FFS 3

Jongsma, R.A. (Renee)

v.v. Read Swart De Knipe
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ONDERSTEUNING BIJ THUISWEDSTRIJDEN READ SWART SENIOREN
Voor de lotenverkoop bij de thuiswedstrijden van ons eerste wordt de oudste jeugd, ofwel de JO19 ,
ingezet. Voor de ondersteuning bij Read Swart 1 betreft lotenverkoop. Vanaf 13.00 aanwezig.

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

v.v. Read Swart De Knipe
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Nu ook in Heerenveen! (0513) 241 000
Taxi Koopmans uit Jubbega is gespecialiseerd in het vervoer van deur tot deur waaronder
het zittend ziekenvervoer naar alle ziekenhuizen en zorginstellingen

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit !

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

Pedicuresalon
Pedicuresalon

Akke
Akke Fekken
Fekken

•• gediplomeerd
gediplomeerd pedicure
pedicure
•• aantekening
diabetische
aantekening diabetische voet
voet
•• cosmetische
cosmetische voetverzorging
voetverzorging
•• beenharsen
beenharsen

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

Overtoom
Overtoom 4
4 •• 8401
8401 JD
JD Gorredijk
Gorredijk •• 0513-688404
0513-688404

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

lid
lid provoet
provoet

tel.
tel. 0513
0513 -688453/
-688453/ 06-15606247
06-15606247

** ** ** SRV
SRV -- EXTRA
EXTRA ** ** **

Ook in De Knipe en omstreken!

Winkel aan Huis

• Dagopvang, peuteropvang
en buitenschoolse opvang
De Barte
Ds. Veenweg 10, De Knipe
• Gastouderopvang
Diverse locaties

•• MelkMelk- en
en zuivelproducten
zuivelproducten ••
•• Groente
Groente en
en fruit
fruit ••

•• Brood
Brood en
en Banket
Banket van
van Bakkerij
Bakkerij Boonstra
Boonstra ••
•• Dagelijkse
Dagelijkse boodschappen
boodschappen ••

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Tel
Tel :: 0513
0513 -- 653036
653036
fax
:
0513
645790
fax : 0513 - 645790
kinderwoud.nl
Auto:
Auto: 0606- 51706400
51706400

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

Lûksterheawei
Lûksterheawei 1
1
8405
BX
8405 BX

Luxwoude
Luxwoude

Johan
Johan Nuwolt
Nuwolt

Schoterlandseweg
Schoterlandseweg 145
145 Oudehorne
Oudehorne
Telefoon
0513
541021
Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON
ADVERTEREN?
vraag
naar deartikelen
mogelijkheden
Ook voor uw
parfumerie

Telefoon
Telefoon 0513
0513 -- 688244
688244
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PRAKTISCH
Volgende editie 22 november 2022
Inleveren verslag en kopij zondag 20 november 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

De Kineaan
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Flúster Famkes
Beste lezer,
Welkom terug! De laatste wedstrijden op het veld zijn gespeeld
en daarmee is het veldseizoen afgesloten. Echter mag dat de
pret niet drukken want de Flúster Famkes gaan gewoon door!
Deze keer hebben we een interview met korfbalspeelster
Nynke Minkema. Ook hebben we zoals altijd weer een tip,
aanwijzing en een nieuwe “”Wie ben ik?’’.

Tip van de Flúster Famkes:
De Flúster Famkes bestaan inmiddels al een jaar, nog steeds zijn jullie er nog niet achter gekomen wie wij
zijn. Hier wat tips om het voor jullie wat makkelijker te maken.
- Bekijk onze aanwijzingen van de vorige edities
- Doe mee met onze berichten op insta
- Vraag rond!

Langs de zijlijn met: Nynke Minkema
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea?
Ik ben Nynke Minkema, 18 jaar en ik speel in de A2 bij Kinea.
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea?
Ik ben begonnen in de F-jes dus ik ben al ongeveer 12 jaar lid van Kinea.
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou?
Kinea is voor mij een gezellige club waar ik met plezier korfbal. Mijn vader is al heel lang
Kineaan en ook mijn zusje Femke is lid van Kinea dus Kinea zit wel bij ons in de familie.
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea?
Ik heb veel leuke dingen beleefd maar een hoogtepunt is het kampioenschap vorig
seizoen met de A1.
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club?
Mijn ambities zijn om met plezier te blijven korfballen en om een leuk seizoen te hebben
met dit team.

De Kineaan
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Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom?
Er zijn natuurlijk veel mensen die veel voor de club doen maar als ik dan toch iemand
moet kiezen ben ik het meest trots op mijn vader Douwe Minkema. Hij doet veel voor
Kinea en is veel te vinden in Noppes.
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat
voor regel zou dit zijn?
Ik kan geen spelregel bedenken die toegevoegd zou moeten worden.
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een
geluksonderbroek.)
Nee dat heb ik niet.

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

Team: Kinea 3
Geslacht: man
Deze meneer woont al een tijdje niet meer in De Knipe, desalniettemin komt hij elke zondag deze kant op
voor een potje korfbal. Met of zonder kater (vaak met), hij is altijd van de partij. Ook kan je op hem rekenen
als het gaat om feestjes. Iedereen zou met hem mee naar huis kunnen want hij heeft genoeg ruimte in de
auto!

Antwoord vorige editie: Maud Bruining

Kinea Moment :
De Flúster Famkes zijn al een jaar anoniem! Dit moet natuurlijk gevierd worden!
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:
De Flúster Famkes hebben het jubileum uiteraard samen
gevierd!
Dit was niet anoniem. Misschien ben je ons wel
tegengekomen.

De Kineaan
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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

Even serieus...
Uitslagen
Wedstrijd
Dinsdag 25 oktober
Wêz Handich/DOW/TFS A1 - Kinea A1
Donderdag 27 oktober
Udiros 1 - Kinea 1
Mid-Fryslân/ReduRisk A2 - Kinea A1
Udiros 2 - Kinea 2
Zaterdag 29 oktober
Kinea 1 - WSS 1
Kinea 2 - Harich 3
Kinea A1 - Flamingo's A1

Uitslag
12 - 13
12 - 10
8 - 10
20 - 20
18 - 15
14 - 14
17 - 13

Algemene ledenvergadering verplaatst naar 1 december!
De algemene ledenvergadering stond gepland op 17 november. Dit is verplaatst naar 1 december.

De Kineaan
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Uit de oude doos
Deze keer een paar prachtige exemplaren uit 2001. Mooi jaar dat 2001. Toen waren we allemaal nog
ongeveer 21 jaar jonger of niet geboren.

De Kineaan
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Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN

in zwart/wit of full colour.
Afwerking:
Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programmaboekjes op diverse manieren nieten en afwerken, op A4 en A5.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van inbinden volgens het
Wire-O systeem.

Wij ozrijnu!er
vo

Opmaak en ontwerpen:
m
Voor het ontwerpen van een mooie brochure,
folder,
htsovisitekaart,
c
e
r
ij
w
n
poster, een nieuw logo of
een
complete
huisstijl
beschikken
wij
a
a
g
n
a
d
,
m
over medewerkers
met
grote
kennis
en
ruime
ervaring
o
s
k
n
t li

Kan het nie

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier
Kom vrijblijvend langs of vraag een offerte aan.
Voor omvangrijke opdrachten vragen wij u om een
afspraak te maken.

(wijk)verpleging ■ huishoudelijke verzorging ■

persoonlijke verzorging ■ begeleiding individueel en in

groepsverband ■ palliatieve zorg ■ PGB ■ uitleenservice ■
vakantiezorg ■ dagbesteding ■ 24 uur telefonische

bereikbaarheid ■ nachtzorg ■ particuliere zorg ■ maaltijd- en
boodschappenservice

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

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

www.intradamusic.nl/ info@intradamusic.nl

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

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

DÉ

K

Herenkapsalon

nipper

Sinds 2002

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

Elke dag bezorgdag

Artiesten - Evenementen
(geen bezorgkosten)
Orkesten Management

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

DEKAS kantoorservice
Ds.Veenweg 31, 8456 HJ De Knipe - Heerenveen

TrekschuitTel.140513
8447
CJ Heerenveen
tel. 0513
- 688930.
www.euro-entertainment
.nl - 682266

Schildersbedrijf

S.

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

de Jager

Tsjerkeleane 11 Langezwaag tel. 06-51177056

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

Wij drukken voor U:
Posters, flyers, kerstkaarten en vakantiefoto's op A3, A4 en A5
formaat, van enkelzijdig tot dubbelzijdig. In zwart/wit of full
colour. Ook kunt u bij ons terecht voor het maken van kopieën
in zwart/wit of full colour.
Afwerking:
Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programmaboekjes op diverse manieren nieten en afwerken, op A4 en A5.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van inbinden volgens het
Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

