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

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

Zestienroeden 17 ♦  8448 GR Heerenveen

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

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

t
bank 
editie 20 22
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vandalisme   
door Selcia Smit

Er wordt tegenwoordig altijd geroepen als kin-
deren iets fout doen of iets “ergs” uithalen. Dat 
ligt aan de opvoeding!! Maar dat hoeft natuur-
lijk niet zo te zijn heb ik tot mijn verbijstering 
gemerkt. Beter gezegd juist géén opvoeding.
Ik zit op de boot naar Terschelling door puur 
toeval tegenover de ballenbak. Iets wat ik nooit 
doe want ik word gek van gillende kinderen. 
Kinderen kunnen blijkbaar niet meer spelen 
zonder uitzinnig te gillen. 
In de ballenbak speelt een jochie van pak ‘m 
beet een jaar of 4,5 rustig in z’n eentje. Een 
paar plaatsen verderop zit een moeder met 2 
meisjes in de leeftijd van ongeveer 10 en 12. 
Bijna lege boot pais en vree. 
Op een gegeven moment beginnen de meiden 
zich te vervelen, de overtocht duurt per slot 
bijna 2 uur. Moeders let er niet op, zit zoals zo-
velen gebiologeerd op haar mobiel te staren. 
De meisjes staan op en slenteren naar de bal-
lenbak, waar ze te groot voor zijn maar ach, je 
verveelt je en je moet wat. Maar het is niet de 
bedoeling dat ze met het kereltje spelen dus 
die moet eruit, wat hij dus niet wil. Ze proberen 
alles, aan armen en benen trekken, aan haren 
trekken, over de rand kieperen maar het jochie 
geeft geen krimp onder het mom “ik was hier 
het eerst”. 

Tot mijn stomme verbazing beginnen ze met 
meppen. Ik kijk naar hun moeder maar nee die 
ziet niks. Ik denk ik bemoei me er niet mee! Ze 
hebben een moeder. Niets helpt dus de oud-
ste tilt het jochie op kiepert hem uit de bak 
en gaat bovenop hem zitten, haar zusje begint 
fanatiek tegen hem aan te schoppen. Dit ge-
beurt toch niet? Waar halen die kinderen dat 
vandaan, moeder draait hun de rug toe. Ja dat 
was de druppel. Ik ben opgestaan heb de oud-
ste van het jongetje afgetrokken en medege-
deeld dat als ze nu niet ophouden ik ze allebei 
overboord zou gooien. Wat erg slecht van mij 
was gezien het ongeluk wat op 21 oktober is 
gebeurd, sorry daarvoor. Ze stonden mij allebei 
stomverbaasd aan te kijken, zo van waarom wij 
doen toch niks. Dus als er weer eens iets langs-
komt en u denkt “het ligt aan de opvoeding” 
dan heeft u groot gelijk. Want tot op dit mo-
ment weet die moeder volgens mij niets van 
wat haar 2 lievelingen op de boot hebben uit-
gespookt. Ze heeft niet één keer van haar mo-
biel opgekeken. En de moeder van het jochie, 
in geen velden of wegen te bekennen.
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Redactie

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

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

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

oplage   : ± 650

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

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

verschijningsdata seizoen 2022-2023

Advertentietarieven 2022-2023

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

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

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

Website: dorpskrantdeknipe.nl

31-08
14-09
28-09
12-10
26-10

09-11
23-11
07-12
21-12

11-01
25-01
08-02
22-02

08-03
22-03
05-04
19-04

03-05
17-05
31-05
14-06



NIEUWSblad voor dE KNIpEdE CoMpaGNoN

3
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Inhoud

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

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

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

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

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

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

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

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

Veilig en betrouwbaar.
•	 Certificering van het volledige systeem 

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

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

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

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

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

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

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

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

6 

TITLE: X_28751_X60BR-01DB   LANGUAGE: Dutch    DATE: December 8, 2014 3:16 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 6 of 8

Einde van een mooie traditie

Hij viel altijd zo vertrouwd op de mat. De Compagnon, met 
weetjes over het dorp, mooie verhalen, aankondigingen en 
verslagen van evenementen. Altijd even een moment in de 
week voor velen om naar uit te kijken. 

Maar helaas, aan die mooie traditie gaat een einde komen. 
Dat zal voor veel lezers wel even slikken zijn. Dat begrijpen we 
maar al te zeer. 

In de vergadering van 22 november 2022 heeft de redactie 
van De Compagnon besloten om aan het eind van het seizoen 
22/23 te gaan stoppen met de dorpskrant. We zien geen mo-
gelijkheden meer om door te gaan.

Er zijn een aantal redenen:
• Er stoppen twee van de vier opmakers van de krant en we 
   kunnen geen vervanging vinden
• Ondanks herhaalde oproepen komt er nog steeds weinig 
   kopij binnen
• De papierprijzen zijn enorm gestegen

De Compagnon heeft daarmee een heel mooie leeftijd van 43 
jaar bereikt. En om dan de stekker eruit te moeten trekken 
valt ons zwaar, wetende dat met name oudere lezers de krant 
waarschijnlijk gaan missen. We hopen dit seizoen af te kun-
nen sluiten met nog een aantal mooie kranten. Daarna stop-
pen we definitief de persen. It is net oars!

De redactie.

* * * * * * * 
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Belangrijke informatie

•   Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:     112

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

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

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

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

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

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

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

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

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558

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

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312

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

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

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

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

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

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl

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

30 oktober - geen dienst

26-04-14 18:27Homepage

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

 
   DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE
 
 

                           

   
 

             

          

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

 
Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

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

Kerkdiensten

protestantse Gemeente

Zondag 11 december -      Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
               ds. Riemer Praamsma
Zondag 18 december  -    Nij Brongergeatsjerke - 9.30 uur
              ds. Riemer Praamsma
Zaterdag 24 december -  Aengwirder tsjerke - 21.30 uur
              ds. Riemer Praamsma
Zondag 25 december  -    Aengwirder tsjerke - 10.00 uur
              ds. Riemer Praamsma

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
rooster drukken, tellen en bezorgen 19 & 20 december                                           Nr. 43-09
Drukken groep 1: maandag  19-12     Rudy & Wolter van het Meer
   groep 2: dinsdag 20-12  Jan Bekhof
   groep 3: dinsdag 20-12  Theo Warmerdam
Tellen     : dinsdag 20-12  Trieny Yben (0623993958)
Bezorging Compagnons Heerenveen:  Gerard Yben (0622209517)

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

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

Nederlands E-mail ons of  Gebruikersna… Wachtwoord Aanmelden

Stockvideo Stock Audio Gratis afbeeldingen van Ontwerpers het gebied van Medewerkers

Hulpmiddelen Foto atlas Blogs!

Stockafbeeldingen Prijzen en download pakketten

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

Voorwerpen Zaken
 Alle inhoud ZoekenZoeken

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

 Geavanceerd onderzoek

Zaken Voorwerpen

DE FOTOGRAFIECATEGORIEËN: TREFWOORDEN

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

ONLANGS BEKEKEN BEELDEN

MR: NO PR: NO 0 138 0

Wijzerplaat en agendapagina.

Deel

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

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

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

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

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

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

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

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

min 13 sec)

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

LikeLike

 

DownloadDownloadZet in lichtboxWij keuren alle belangrijke creditcards van
Nederland.

MEER GELIJKSOORTIGE VOORRAADBEELDEN VAN `KLOK EN AGENDA` More images

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

Hulp nodig?
Neem contact met ons op

Dreamstime
Stockfoto's

Internationaal
PortuguêsEnglish

Gemeenschap
Fotografen App

Hulpmiddelen
Bedrijfsaccounts

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

 
16,523,455 gebruikers

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

Registreer Gratis

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

dorpsagenda

Wanneer  Tijd  Wat   Waar

Zondag 18 december 16.00  Kerst-inn Crescendo Doopsgezinde kerk
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- Keukens     -      Witgoed 
- Sanitair      -      Bouw-/ installatiematerialen 
- Inbouwapparatuur    -      Vloeren 

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

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

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

Houtsaachmole 13a

8531 WC Lemmer

T 0514 - 533007

E info@meiwurkje.nl

I www.meiwurkje.nl Van Maasdijkstraat 54

8441 CN  Heerenveen

Contactgegevens
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De Knipe Actief in november
door Marjan Steenstra

Op de eerste donderdag van november hebben 
we een spreekster uitgenodigd: Baukje Oostra 
komt bij ons langs om te vertellen over het Fries 
kostuum. Maar we beginnen de ochtend met het 
toezingen van Jan Kuiper. Hij is jarig geweest en 
heeft wat lekkers meegenomen voor bij de koffie. 
Daarna steekt Baukje van wal: ze komt niet alleen 
over het kostuum vertellen, maar laat ons vooral 
heel veel zien, door zelf het kostuum laag voor 
laag aan te trekken, en het zijn nogal wat lagen! 
We zijn erg onder de indruk van al het handwerk 
dat in zo’n kostuum gaat zitten. En dan niet alleen 
in het maken, maar ook in het onderhouden van 
het kostuum. De mutsen moeten geregeld gewas-
sen en dan weer in de stijfsel, net als de rokken. 
Het was een prachtige ochtend.

van het kostuum. De mutsen moeten geregeld ge-
wassen en dan weer in de stijfsel, net als de rok-
ken. Het was een prachtige ochtend.

Op 10 november starten we de ochtend met het 
toezingen van Aaltsje van der Woude. Ze werd die 
dag 95 jaar en had wat lekkers meegenomen voor 
bij de koffie. Halverwege de ochtend kwamen de 
kleintjes van Kinderwoud langs om hun lampion-
nen te laten zien en natuurlijk een paar Sint Maar-
ten liedjes voor ons te zingen. Dat zingen was best 
nog een beetje spannend, maar de lampionnen 
werden wel dapper aan iedereen geshowd.

Op de eerste donderdag van november hebben 
we een spreekster uitgenodigd: Baukje Oostra 
komt bij ons langs om te vertellen over het Fries 
kostuum. Maar we beginnen de ochtend met het 
toezingen van Jan Kuiper. Hij is jarig geweest en 
heeft wat lekkers meegenomen voor bij de koffie. 
Daarna steekt Baukje van wal: ze komt niet alleen 
over het kostuum vertellen, maar laat ons vooral 

heel veel zien, door zelf het kos-
tuum laag voor laag aan te trekken, 
en het zijn nogal wat lagen! We 
zijn erg onder de indruk van al het 
handwerk dat in zo’n kostuum gaat 
zitten. En dan niet alleen in het ma-
ken, maar ook in het onderhouden 

Een week later hadden we zelfs twee jarigen: Jan-
nie Mienstra en Jikkie Kuiper. Uiteraard hebben 
we ook hen toegezongen en genoten van de trak-
tatie die ze beide hadden meegenomen.

En dan is het alweer de laatste donderdag van de 
maand. Jan Lubbers kwam ’s ochtends langs met 
zijn trekzak. Samen met Peter zetten ze allerlei 
liedjes in, van het Fries volkslied tot Brandend 
Zand, er werd door iedereen gezellig meegezon-
gen. Na de koffie bleven er deze keer maar liefst 
bijna 40 mensen lunchen in De Barte, wat een ge-
zelligheid! De saucijzenbroodjes, jouster pof en 
een lekker gekookt eitje vielen goed in de smaak, 
bijna alles ging schoon op. Rond één uur vertrok 
iedereen voldaan naar huis en konden we de zaal 
klaarmaken voor de koersballers.

Iedere donderdagmiddag wordt er vanaf 13.45 
uur gekoersbald in De Barte. Ze kunnen echter 
nog wel wat versterking gebruiken! Lijkt het je 
leuk om het ook een keer te proberen, loop dan 
gerust eens binnen.
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Familieberichten
Sa! staat graag dichtbij haar lezers.

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

bereiken juist die mensen die 
dicht om u heen staan. 
 Ook als u de familie wilt steu-
nen met een rouwadvertentie 
omdat bijvoorbeeld een buurt-
genoot of clublid is overleden. 
 Een familiebericht kan ook 
bestaan uit een bedankje voor 
uw omgeving omdat ze u onder-
steunden na een overlijden of 
ziekenhuisverblijf.
 En is er een nieuwe wereld-
burger geboren? Ook dan brengt 
u natuurlijk graag de omgeving 
hiervan op de hoogte. 

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

nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Nachtdienst: 
 

dr. Lucas Sr. 
Betlehem  
Efratha 

 
 

 

 
Waar:    Aengwirder tsjerke Tjalleberd 
Wanneer:   24 december 2022 
Start Dienst:  21.30 uur 
 
Ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Dokter Lucas heeft Kerstnachtdienst

Kerst 2022 is anders dan anders. De oude dorps-
kerk lijkt de wachtkamer van de huisarts wel: veel 
geproest en gekuch. Het is een witte kerst, mis-
schien wel de laatste die we meemaken. En uitge-
rekend met deze Kerst heeft dokter Lucas nacht-
dienst. De wachtkamer zit vol. Wat hebben ze 
onder de leden? Had het niet tot na Kerst kunnen 
wachten? Dokter Lucas slaakt een zucht en gaat 
aan het werk. Hij zal wel zien…
Wanneer u ook benieuwd bent wie hij op zijn 
spreekuur krijgt, dan bent u deze Kerstnacht wel-
kom in zijn praktijk. Natuurlijk zingen we ook de 
bekende kerstliederen en drinken we na afloop 
iets warm met een stuk kerstbrood. 
Uw afspraak staat genoteerd op 24 december om 
21.30 uur in de Aengwirder tsjerke in Tjalleberd.

Te koop aan de MEYERWEG 153 

KERSTBOMEN € 10,- PER STUK 
 

ABIES FRASERI € 20,- PER STUK 
- familie van de bekende Nordmann spar 

- zachte naalden      

- naaldvast!!!     

- fris groene kleur   
           

           

Tot ziens bij Leffert en Nynke aan de Meyerweg 153 De Knipe	  



NIEUWSblad voor dE KNIpEdE CoMpaGNoN

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 
 10
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Kryst yn Koartsweagen

Op 24 december zingen 3 dorpsgenoten dit jaar 
mee met het Frysk Kryst Ensemble. Een nieuw 
initiatief op een bijzondere plek: De Mariakerk in 
Kortezwaag. 
Dit gezellig verlichte en versierde kerkje aan de 
rand van Gorredijk leent zich bij uitstek voor deze 
laagdrempelige en sfeervolle kerstconcerten voor 
inwoners van Gorredijk en haar wijde omgeving. 
Een aanrader voor eenieder die op kerstavond 
echt iets van kerstsfeer wil beleven. 

It Frysk Kryst Ensemble met 25 geoefende zangers 
onder leiding van dirigent Leendert Runia en met 
begeleiding van harpiste Ingrid Huëtten staan ga-
rant voor kwaliteit.
Het programma volgt de gebeurtenissen van het 
kerstverhaal en wordt begeleid door korte, voor-
gelezen fragmenten met werken van bekende 
componisten als Britten en Praetorius. Uiteraard 
staan er ook bekende kerstliederen op het pro-
gramma. 
Voor het reserveren van kaarten zie flyer en kijk 
op www.podiumfrysklassiek.nl.

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

Kerstconcert zangschool vocalliezz

Op zondag 18 december komt zangschool Vocal-
liezz naar de Nij Brongergeatsjerke in De Knipe om 
je helemaal in de kerststemming te brengen. Het 
popkoor zingt sfeervolle kerstmuziek met beken-
de en verrassende kerstliedjes zoals Winter won-
derland, First Noel en nog vele anderen.
Dit jaar is er voor het eerst een Kerst project koor. 
Dit is een nieuwe groep zangers, die tijdens een 
paar repetities mooie kerstliederen hebben inge-
studeerd.
Net als in 2019 zingen Liesbeth en Afke weer een 
moeder-dochter duet, een mooi arrangement van 
Ave Maria van Byoncé.

U bent van harte welkom om dit sfeervolle kerst-
concert bij te wonen. Het concert begint om 14:00 
in de Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe. Kaarten 
zijn: €7,50 voor volwassenen en €2,50 voor kin-
deren tot 18 jaar. Inclusief een kopje thee/koffie.

Met vriendelijke groet,
Liesbeth Ruizendaal - Wijngaarden

Bezoekadres: de Kempenaer. Dr. Wumkeslaan 4 - 
Heerenveen
Postadres: Veluwelaan 26, 8443 AE - Heerenveen
06-17864665
info@vocalliezz.nl / www.vocalliezz.nl
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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!  
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zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosteloos inloopspreekuur 
iedere donderdag van 10.00-12.00u 

 
Notariskantoor Savenije 

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

info@notarissavenije.nl 
www.notarissavenije.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBEDA FLOWERFARM ‘t MEER 75
tel. 0513 640674

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

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

    Eigen bezorgdienst in Heerenveen

Let op de weekaanbieding!

VOLBEDA  FLOWERFARM  ’t MEER 75
tel. 0513 - 640674

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

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

Eigen bezorgdienst in Heereenveen e.o.

Let op de weekaanbieding!

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

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

CATEGORIEËN

Bloemstukken

Boeketten

Cadeausets

Planten

Rouwbloemen

Tulpen

Tulpencadeausets

EIGEN PAGINA'S

Info Remco Volbeda Flowerfarm

Info Remco Volbeda Stationswinkel

EuroFlorist/versturen van bloemen

Foto toont kleine variant

Klik op de foto voor een detailweergave

Bounty boeket kopen

Stap 1 van 2 - kies grootte

€ 20,00  Klein

€ 27,50  Middel

€ 37,50  Groot

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

GA TERUG  NU KOPEN

Exclusief € 7,95 servicekosten

© 2014 EUROFLORIST SITEMAP PRIVACY VOORWAARDEN COOKIES BEHEER

STARTPAGINA OVER ONS BLOEMEN BESTELLEN HELP CONTACT

MANDJE | 0  ITEM(S): €  0,00

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

S. de Jager

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

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

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

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

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

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

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

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

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

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

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

 

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

 

www.crescendodeknipe.nl 

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS: 
 
- Wie ben je: 
Hennie Woudstra 
- Welk instrument  
bespeel je:  
Trompet 
- Hoe lang ben je al lid: 
Ik denk dat ik al zo'n 30  
jaar lid van Crescendo ben.  
- Wat vind je leuk aan  
samen muziek maken: 
Het leuke aan samen muziek  
maken vind ik dat het in het begin vaak een kakofonie aan  
geluid is wat uiteindelijk een mooi samengevoegd geheel 
wordt. 
- Welke muziek heeft je voorkeur: 
Lichte bekendere nummers hebben mijn voorkeur maar 
vind de kerstperiode ook altijd een mooie periode qua 
muziek. 
- Wat is je mooiste optreden: 
Mijn mooiste optreden was het meewerken aan ABE in het 
voetbalstadion van Heerenveen. Is al heel wat jaartjes 
geleden. Van tevoren moesten we een aantal keren 
repeteren om het goed neer te zetten. Hierdoor bouw je 
een band op met de muzikanten welke meewerkten. Ik 
vond dit zeer indrukwekkend. 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo: 
Vooral zo door blijven gaan. In de afgelopen jaren zijn veel 
verenigingen leden kwijtgeraakt, dit is bij Crescendo niet 
het geval. Dit komt omdat het een hele gezellige 
vereniging is. (vind ik in ieder geval)😊😊 
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom? Rieneke, een zeer actieve voorzitster van 
Crescendo en jarenlang mijn collega bestuurslid. 

 
 

 

NIEUWS: 
 

*Feestelijke intocht Sinterklaas m.m.v. Crescendo: 
 

Zaterdag 19 november was er dan eindelijk de 
komst van Sinterklaas in De Knipe. En voor het 
eerst sinds jaren gelukkig weer waar het hoort, nl. 
op het plein bij café De Knyp!                                                                                                         
Met Sinterklaas óp het podium, de kinderen en de 
ouders ervóór en Crescendo erbij voor de muzikale 
ondersteuning, was het een vrolijk en kleurrijk 
geheel! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.12 

AGENDA: 
 

• Zondag 18 dec. (16.00 uur):  
de traditionele Kerst-inn van  
Crescendo in de Doopsgezinde Kerk 
in de Knipe. Zie voor meer info op onze fraaie flyer in 
deze Compagnon! 

• Donderdag 22 dec. brengt een groep Crescendo-
leden ’s ochtends traditiegetrouw een muzikaal 
bezoekje aan De Knipe Actief in De Barte. 

• Vrijdag 30 dec. vanaf 10.30 uur is Crescendo present 
in stempelpost Noppes, waar de deelnemers aan de 
Sint Thomas-wandeltocht even kunnen bijkomen, en 
daarbij genieten van een muzikaal intermezzo! 

AANKONDIGING: 
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Dinsdag	  20	  december	  2022	  
 

Aanvang	  17.00	  uur	  
 

Programma	  
 

Opening	  door	  voorzitter	  Griet	  Kramer	  
 

Breatafel	  
ondertussen	  

 

Clara	  Stelwagen	                                                 

                                               met	  	  
 

Korte	  verhalen	  
 

Sluiting	  	  
 
 

	  

Kosten:	  €	  15,00	  
	  
Opgave:	  tot	  10	  december	  bij	  het	  bestuur.	  
Wie	  na	  10	  december	  afzegt,	  moet	  wel	  voor	  de	  kosten	  staan.	  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

	  
Mededelingen	  
	  
Workshops	  
U	  kunt	  zich	  opgeven	  voor	  onderstaande	  workshops:.	  
	  
Kerststuk	  maken	  o.l.v.	  Gepke	  Kamstra	  
PS:	  Dinsdag	  13	  december,	  aanvang	  20.00	  uur	  in	  café	  de	  Knyp	  
Kosten:	  eigen	  standaard	  €	  33.50	  en	  anders	  €	  38.50,	  dit	  is	  incl.	  koffie/thee	  en	  zaalhuur	  
Opgave	  tot	  1	  week	  van	  tevoren.	  
	  
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.	  
Deze	  workshop	  is	  vol.	  
	  
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	  
	  

Verslag	  afdelingsbijeenkomst	  22	  november	  2022	  	  
	  

	  Met	  fietsavonturier	  Marica	  van	  der	  Meer	  	  uit	  Workum	  over	  ‘’Een	  vrouw	  op	  de	  fiets	  alleen	  de	  wereld	  rond”	  .	  	  	  
Griet	  heet	  iedereen	  welkom,	  in	  het	  bijzonder	  Marica	  en	  een	  x	  aantal	  gasten.	  	  
8	  november	  is	  er	  	  een	  High	  Tea	  	  georganiseerd.	  Het	  was	  een	  geslaagde	  middag	  door	  Brownies	  en	  Downies	  
verzorgd.	  Was	  voor	  tachtig	  jaar	  en	  ouder.	  
De	  cursus	  dikke	  dames	  schilderen	  is	  ook	  al	  een	  keer	  geweest.	  Deelname	  17	  personen.	  
13	  december	  is	  er	  kerststukjes	  maken,	  er	  kunnen	  nog	  wat	  personen	  bij	  .	  Daarna	  was	  er	  koffie	  en	  thee	  en	  het	  
woord	  aan	  Marica.	  
	  

Marica	  groeide	  op	  in	  Workum	  en	  heeft	  geturnd	  bij	  Wik	  FTC	  in	  Heerenveen.	  Ze	  studeerde	  in	  	  Utrecht	  de	  
toeristische	  opleiding	  	  waarna	  ze	  vertrok	  naar	  het	  buitenland.	  Na	  verschillende	  baantjes	  in	  diverse	  landen	  
werd	  ze	  zeven	  	  zomers	  reisleidster	  in	  de	  V.S.	  
In	  2002	  stapte	  ze	  in	  Vuurland	  het	  meest	  zuidelijke	  puntje	  van	  Zuid	  _	  Amerika	  op	  de	  fiets	  om	  na	  18	  maanden	  
en	  27000	  km	  in	  Alaska	  aan	  te	  komen.	  Hier	  schreef	  ze	  een	  boek	  over	  Van	  Vuur	  naar	  IJs	  .	  Ondertussen	  heeft	  ze	  
ook	  het	  fotograferen	  onder	  de	  knie	  gekregen.	  In	  2008	  richt	  ze	  haar	  eigen	  reisorganisatie	  op.	  	  Ze	  organiseert	  
groepsreizen	  naar	  Zuid	  _	  Amerika,	  Afrika	  en	  Azië	  .	  In	  2013	  stapt	  ze	  op	  de	  fiets	  om	  naar	  een	  
verjaardagsfeestje	  te	  gaan	  van	  haar	  vriendin	  in	  Australie.	  Na	  15	  maanden	  en	  28000	  km	  komt	  ze	  precies	  op	  
de	  dag	  van	  de	  verjaardag	  aan.	  Van	  dit	  avontuur	  schrijft	  ze	  het	  boek	  Weg	  van	  de	  Wereld	  .	  Vervolgens	  schrijft	  
ze	  verschillende	  reisgidsen	  waarvoor	  ze	  de	  fotografie	  verzorgd.	  	  
Marica	  geeft	  lezingen	  over	  de	  verschillende	  reizen.	  	  
In	  januari	  2019	  vierde	  Marica	  haar	  50ste	  verjaardag	  .	  Ze	  geeft	  een	  feestje	  en	  besluit	  vanaf	  haar	  feestje	  de	  
verkeerde	  kant	  om	  naar	  huis	  te	  fietsen.	  De	  wereld	  is	  rond	  en	  als	  je	  maar	  lang	  genoeg	  de	  verkeerde	  kant	  op	  
fietst	  ,kom	  je	  ook	  ooit	  weer	  thuis	  .	  
We	  hebben	  genoten	  van	  haar	  bijzonder	  interessante	  lezing	  en	  mooie	  dia’	  s	  ,	  waarvoor	  veel	  belangstelling	  
was	  .	  
Griet	  bedankte	  Marica	  voor	  de	  mooie	  en	  interessante	  avond.	  Verder	  werden	  de	  gastvrouwen,	  gasten	  en	  
leden	  bedankt	  en	  wenste	  iedereen	  een	  wel	  thuis	  toe	  en	  tot	  20	  december	  op	  de	  kerstavond.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Janny	  Kramer	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Swopkje	  van	  der	  Tuin	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
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• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

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

G.de Groot
 Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw

» Onderhoud

» Reparaties

» Alle merken

0513 - 688143

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag

» Autoshop

» APK

» Roetmeting

_______________________________________________________________________________________ 
 

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod! 
 

 
Pastoriesingel 42a, Tjalleberd 

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

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

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

 
_______________________________________________________________________________________ 



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

 
 
 
 
 
	
	
Voorzitter:	 Johan	de	Ruiter
Secretariaat: Lenneke	van	der	Heide
Penningmeester: René	Hiemstra
PR	&	Ledenadministratie Mareen	Hennen
Algemeen: info@svpauwenburg.nl 	
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Pietentraining	Mini’s	

	
De	Pieten	training	van	de	mini’s	was	afgelopen	week	een	groot	succes!	👍👍Door	het	
uitvoeren	van	verschillende	opdrachten	konden	ze	hun	Pietendiploma	📜📜 	behalen.	Zo	
moesten	ze	o.a.	over	daken	springen,	pakjes	🎁🎁 	in	de	schoorsteen	gooien,	over	de	nok	
🤸🤸balanceren,	pakjes	doorgeven	en	door	de	schoorsteen	wringen.	Tussendoor	werden	de	
Pietjes	sxgetrakteerd	op	wat	
lekkers	🍬🍬🥜🥜 	en	na	afloop	ging	
iedereen	met	het	diploma	op	zak	
naar	huis!	👏👏 
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Jaarplanning	

	
In	het	vorig	PauwerNewz	hebben	we	een	oproep	gedaan	voor	vrijwilligers	die	ons	willen	
helpen	bij	de	diverse	activiteiten	die	we	graag	weer	willen	oppakken.	Een	aantal	leden	(ook	
jeugd	👍👍!)	en	ouders	van	jeugdleden	hebben	hier	al	gehoor	aan	gegeven,	helemaal	top!	
Zo	hebben	we	voor	de	Oliebollentraining	voor	de	jeugd	op	29	december	al	4	vrijwilligers.	
Voor	de	Oliebollentraining	voor	de	Senioren	op	27	december	één	vrijwilliger.	Het	zou	mooi	
zijn	als	hierbij	nog	iemand	zou	kunnen	helpen.			
	
Ook	voor	de	andere	activiteiten	zoeken	we	nog	vrijwilligers.	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.	
	
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
Dinsdag	27	december	2022 19:30-21:00u Oliebollentraining	Senioren

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	



Ook voor uw parfumerie artikelen

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

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

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

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

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

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

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

Nu ook in Heerenveen! (0513) 241 000

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

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit !

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

Ook voor uw parfumerie artikelen

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

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

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

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

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

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

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

kinderwoud.nl

Ook in De Knipe en omstreken!
 
•  Dagopvang, peuteropvang 

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

•  Gastouderopvang
Diverse locaties

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTEREN?

vraag naar de mogelijkheden



8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21     Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

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

v.o.f. Sally
Uw groente en fruitspecialist

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

VOEGBEDRIJF

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

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

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

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

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

zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

Full-Service dienstverlener
in transport & logistiek.

Een logische keuze.
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JISTERNIJS 

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

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

Week 49 Woensdag 7 december 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! 
 
Voor vragen kun je terecht bij Mark Woollard 
  
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  
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PROGRAMMA VAN DEZE WEEK 
 
 
Woensdag 7 december 2022   
Read Swart JO10-1  - Jubbega JO10-1 Aanvang: 18:15 uur 
Leiders: Geert Bosscher (06-31755339) Martin Jan Adema (06-41208823) Scheidsrechter: Oostenbrug, J.T. 
   
Zaterdag 10 december 2022   
Read Swart JO8-1  - Oudehaske JO8-1 Aanvang: 09:00 uur 
Leiders: Melle van der Wal (06-51118793) Jan Harm Nutters (06-27021576) Locatie: DE KNIPE 
   
Gorredijk JO10-1  - Read Swart JO10-1 Aanvang: 10:15 uur 
Leiders: Geert Bosscher (06-31755339) Martin Jan Adema (06-41208823)  
   
GAVC JO11-2JM  - Read Swart JO11-1 Aanvang: 08:30 uur 
Leiders: Sander v Driesten (06-26040935) Berend Sietse d Jong (06-12222658) 
   
ST Read Swart/Mildam JO13-1JM  - Wolvega FC JO13-3 Aanvang: 09:30 uur 
Leiders: Jelmer Popma (06-46031067) Edwin Boeve (06-30386253)  
   
Heerenveen JO17-2  - Read Swart JO17-1JM Aanvang: 11:45 uur 
Leiders: Meintje Jongsma (06-55910239) Piet de Vries (06-23656951)  
   
Jubbega JO19-1  - Read Swart JO19-1 Aanvang: 14:00 uur 
Leiders: Erik Schotanus (06-12993583) Klaas de Vries (06-12502462  
   
ONB VR1  - Read Swart VR1 Aanvang: 11:00 uur 
Leiders: Richard (06-40751742)  Scheidsrechter: Al Sayed, M.  
   
Terschelling 2  - Read Swart 2 Aanvang: 18:30 uur 
Leiders: Jappie brandenburg (06-55848016)  
   
Zondag 11 december   
Steenwijker Boys 1  - Read Swart 1 Aanvang: 14:00 uur 
Leiders: Hanny Durkstra (06-51162785) Scheidsrechter: P (Peter) Lemmen 
   
Read Swart 3  - Langweer 2 Aanvang: 10:00 uur 
Leiders: Dennis Keuning (06-52087379) Geert Bosscher (06-31755339)  
   
Read Swart 4  - FFS 3 Aanvang: 10:00 uur 

Leiders: Popke Oosterhof (06-30067107) 
Scheidsrechter: Oosterhof, P. 
(Popke) 
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PROGRAMMA VOLGENDE WEEK 
 
Zaterdag 17 december 2022   
Read Swart VR1  - Oldeholtpade VR1  14:30 uur 

 
UITSLAGEN 

 
Mildam 45+1  - Read Swart 45+1  0 - 2 
Read Swart 45+1  - Udiros 45+1  0 - 2 
Heerenveen 45+1  - Read Swart 45+1  0 - 3 
Nieuweschoot 35+2  - Read Swart 35+1  0 - 3 
Read Swart 35+1  - Joure SC 35+3  1 - 1 
Irnsum 35+1  - Read Swart 35+1  0 - 2 
Read Swart JO11-1  - Gorredijk JO11-1  2 - 1 
Read Swart JO19-1  - Mildam JO19-1  1 - 2 
Read Swart VR1  - Waskemeer VR1  2 - 7 

Oldeholtpade JO13-1 
 - ST Read Swart/Mildam JO13-
1JM  1 - 7 

Read Swart 1  - Dwingeloo 1  0 - 0 
Mildam 4  - Read Swart 3  2 - 3 

 
WEDSTRIJDVERSLAGEN 

 
Mildam JO8-1 vs Read Swart JO8-1 (0-8) 
 
Vandaag verzamelden we om 8.15 uur bij de Knyp. Voordat we op reis konden moesten we nog snel 
ballen halen en ook een speler moest nog even de tas halen die hij vergeten was. 
Het werd een ommelandse reis omdat het kruispunt bij read Swart eruit lag. Via Bontebok toch 
uitgekomen in Mildam. Tijd om de derby te gaan spelen. 
In de warming up zagen we een team met behoorlijk veel spelers, maar liefst 10! Er liepen een aantal 
grote spelers rond. We waren gewaarschuwd! De wedstrijd begon en de strijd zat er gelijk goed in. Het 
was wat wennen in het begin. Het was wat rommelig. Na 10 minuten waren we gewend aan de 
temperatuur en aan de tegenstand. De laatste weken maken de jongens mooie stappen. We strijden en 
vechten samen goed in het veld. We gingen de rust in met een 3-0 voorsprong dankzij Sten, Ferre en 
Hessel. 
Na de rust knalden we gelijk goed door. Er werd goed overgespeeld. Uitgespeelde kansen, standaard 
situaties en mooie voorzetten. De ballen gingen er mooi in. 
We hadden zelfs nog wel veel meer kunnen scoren alleen ging het 1 op 1 met de keeper een paar keer 
mis. 
Ondanks dat gingen de jongens door en lieten ze de koppies niet hangen. We sloten de derby af met een 
0-8 overwinning. In de tweede helft scoorden Sten, Ferre, Niek en Stan nog. Alle jongens hebben 
gescoord vandaag. Merijn keepte goed en was alert als er eens een bal kwam. Top gedaan! Speciale 
vermelding voor Larse. Hij was ziek maar was als supporter toch aanwezig! Wat een teamplayer! De rest 
van de trouwe aanhang bedankt voor jullie support. 
Volgende week spelen we onze laatste thuiswedstrijd tegen Oudehaske. We kunnen dan kampioen 
worden. 
Tot dusver zijn we ongeslagen in de tweede fase. We hopen op veel publiek. 
 
Jan Harm 
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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 
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 4 December 2022 

          
Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 
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 

 

 
 
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 4 December 
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Datum Tijd Thuisteam Uitteam   

5-2-2023 14:00 Read Swart 1 Oranje Zwart 1 Wesley Achttein & Hidde Schepers 

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 
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- 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



    

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

Lekker fietsen en dan…    

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

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

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

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 Schilderwerk   
    
 Wandafwerking  
  
 Houtimitatie  
 
 Marmerimitatie     

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

 

 

  
  
 

 

 

    

 

    

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aafje’s Glêswurk 
Tiffany, glas-in-lood en restauraties 
Parkstraat 10B 
9001 AT  Grou 
t. 06 39296457 
www.aafjesgleswurk.frl 
www.facebook.com/aafjesgleswurk 

 
Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood 
raam of Tiffany lamp kapot?  
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.   
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PRAKTISCH 
Volgende editie 20 december 2022 
Inleveren verslag en kopij zondag 18 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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Flúster Famkes  
 
Beste lezer, 
 
Welkom terug! We zijn er weer met genoeg leuke nieuwe dingen! 
Zo hebben we Marrit Boonstra geïnterviewd. Ook kunnen jullie 
weer raden welk Kinea lid is omschreven in de nieuwe ‘’Wie is 
het?’’. Daarnaast hebben we weer een gouden tip en een Kinea 
moment. Ook willen we de tijd nemen om een oproepje te doen 
aan alle lezers. Wij, als Fluster Famkes, hebben helaas niet 
oneindig veel inspiratie. We kunnen jullie hulp daarom goed 
gebruiken zodat we nieuwe, leuke stukken kunnen maken. Onze 
oproep is dan ook; stuur Kinea gerelateerde foto’s of verhaaltjes 
in!!!  

 
 
 

Tip van de Flúster Famkes: 
Het nieuwe zaalseizoen is begonnen! Heb jij je zaalschoenen al langer dan 3 jaar? Dan adviseren de Flúster 

Famkes je om nieuwe zaalschoenen te kopen!  
 
 

Langs de zijlijn met:  
 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Marrit Boonstra, speel in de A1 en train/coach samen met Febe de E2. Ik woon in De Knipe en ik ben 
17 jaar. 
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Iets meer dan 10 jaar denk ik en nog steeds vind ik het even leuk! Het zit natuurlijk ook in de familie dus ik 
ben ermee opgegroeid. 
 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Als je KINEA hoort, denk je toch gelijk aan gezelligheid. En dan niet alleen op de feestjes, maar ook bij 
wedstrijden en trainingen. En wat ik al zei, het zit in de familie en het is altijd leuk om hen dan ook op de 
tribune te zien supporteren. 
 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Dan denk ik toch wel de kampioenschappen en dat zijn er best wel veel. Als ik er dan 1 moet kiezen, dan is 
het het kampioenschap vorig jaar op het veld met de “oude A’s.  
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
In de zaal in ieder geval hoger eindigen dan het eerste deel van het veldseizoen (we hebben precies 
dezelfde tegenstanders in beide competities) en gewoon lekker meespelen met de selectie. Later hoop ik 
zelf in het eerste te spelen 😉😉 
 
  



 De Kineaan 3 

Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Heel cliché, maar iedereen wel natuurlijk! Niet alleen leden maar ook de supporters. Ook ben ik heel trots 
op de A’s en onze E2. Ook ben ik trots op Remco. Hij is sinds een paar seizoenen onze trainer/coach en ik 
ben daar erg blij mee.  
 
 
Vraag 7:Als je een nieuwe spelregel mocht toevoegen aan het korfbalspel, welke zou dat zijn? 
Aaah ja ik heb wel iets! Dit zag ik bij het 1-tegen-1 toernooi met Remco. Als er een overtreding wordt 
gemaakt maar er wordt nog gescoord (voordat er gefloten is) telt het doelpunt + de strafworp (of vrije bal) 
mag nog genomen worden. Enige nadeel is wel dat er dan soms wel heel snel weer van vak geruild moet 
worden, omdat je dan 2 doelpunten vlak na elkaar kunt maken. 
 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  
ALTIJD een lekker muziekje op tijdens het inschieten en ik heb een standaard volgorde met de warming-up. 
Nu ik aanvoerder ben, probeer ik vaak even een babbel met de scheids te maken (om een beetje te 
slijmen;)) 
 
Vraag 9: Voeg een foto toe die voor jou veel betekent als je aan Kinea denkt! 
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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: Selectie  
Geslacht: Man 
 
Deze jongeman is, met veel succes, gescout door Kinea      . Hij draait alweer een tijdje mee in de selectie. 
Desondanks dat hij niet bepaald om de hoek woont, doet hij er alles aan om bij trainingen en feestjes 
aanwezig te zijn. Zelfs als hij in de auto moet slapen. 
 
Antwoord vorige editie: Remco Nawijn 
 
 
Kinea Moment :     
Maike Vermeulen is al een tijdje niet meer op en naast het korfbalveld te zien, ze zit namelijk op het eiland 
Sint Maarten voor haar studie. Wij vroegen hoe het met haar ging, hopelijk tot snel lieve Maike! 
 
Update Maike Vermeulen 
Hoi Kineanen! Afgelopen week kreeg ik een lief berichtje van de Flúster Famkes met het verzoek 
een kleine update te schrijven vanaf St. Maarten. Ik ben nu officieel over de helft van mijn verblijf 
hier. Voor mijn gevoel vliegt de tijd! Volgende week krijg ik heel leuk bezoek  van Iris, Rhona en 
Henno en aan het einde van de maand December komen mijn ouders en Jenda ook nog langs! Al 
veel leuke mensen ontmoet (ik woon in een stagehuis met nog 16 andere studenten), maar het is 
fantastisch om bekende gezichten op bezoek te krijgen hier. Kan niet wachten om aan hun de 
mooiste plekjes van het eiland te laten zien. 
 
Heb het erg naar mijn zin op stage, maar vooral ook daarbuiten. De weekenden voelen als kleine 
vakanties en aan afleiding van de heimwee ontbreekt het hier niet, er is altijd wel iets te doen. Een 
paar hoogtepunten tot nu toe zijn: het meedoen aan een relay race rondom het eiland op 11 
november (St. Maarten Day) en het beklimmen van Mount Scenery op Saba (het hoogste punt op 
Nederlands grondgebied). Op dit moment kijk ik buiten het bezoek nog uit naar het behalen van 
mijn duikbrevet. Dit staat gepland in de weken tussen het bezoek door en hier ben ik druk voor 
aan het leren. Het weer is geweldig en op dat gebied kijk ik niet zo uit naar mijn terugkomst in NL, 
heb het hier nu namelijk al koud bij 25 ºC. Andere dingen mis ik natuurlijk wel en bij het zien van 
foto’s en filmpjes van de oefenwedstrijden tijdens de voorbereiding begint het te kriebelen. 
 
Gelukkig is er vlak bij mijn huis een paar keer per week een crossfittraining in de buitenlucht dus ik 
kom hopelijk fit genoeg terug om meteen weer mee te kunnen doen! Ik hoop dat het met jullie 
allemaal ook goed gaat en dat er tijdens de competitie veel leuke momenten beleefd zullen 
worden binnen en buiten het veld. Tot snel! 
 
Groetjes, Maike. 
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Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea? 
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
zie je het verschijnen in een van de volgende edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 
 

Aanwijzing Flúster Famkes: 
 

 
 
 

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

                                                XOXO 
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Teamuitje E2  
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 17 december speelt de selectie van Kinea een thuiswedstrijd in de zaal tegen DTS. De wedstrijd 
en bal worden mede mogelijk gemaakt door Cafe ’t Houtsje en Thijs Grond & Groen.  
Onderstaand wat meer over deze sponsoren.  
 
Cafe ’t Houtsje  
Cafe It Houtsje is sinds 1990 een begrip in Heerenveen, Fryslân, Nederland en ver over onze landgrenzen! 
Ooit begonnen als klein gezellig bruin schaats cafe aan de Oude Koemarkt, maar helaas na 19 jaar, in 2009, 
tot de grond toe afgebrand. In november 2010 was het groot feest met de opening van ons compleet 
nieuwe cafe bedrijf , nu bestaande uit 3 verdiepingen met als extra een prachtig dakterras! Dit zijn de 
mooiste locaties voor het vieren van al uw (privé) feesten, partijen, vergaderingen, bruiloften etc. 
Op de begane grond ademt het café de gezellige bruine sfeer uit zoals u al 20 jaar van ons gewend was. Alle 
schaatskampioenen van Thialf hangen aan de wand en vele andere schaatspronkstukken zijn hier te 
bewonderen. De tweede verdieping is in Engelse stijl ingericht en is de Sportzaal genoemd. Hier hangen 
foto’s van sportcoryfeeën, sportverenigingen etc. uit de rijke sport historie van Heerenveen en omstreken. 
Van skûtsjesilen tot waterpolo van voetbal tot ijshockey. De derde verdieping bestaat uit een prachtige 
vide, met stijlvolle zithoeken, dartborden , open haard en aansluitend ons prachtig dakterras! 
 
Cafe ’t Houtsje  
Oude Koemarkt 6 
8441 VE Heerenveen 
0513 610283 
Houtsje@planet.nl  
www.it-houtsje.nl 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Thijs Grond & Groen 
Sinds 2008 is Thijs van Zwieten actief als ZZP-er met zijn gelijknamig genoemde bedrijf "Thijs 
Grond&Groen". Vanuit zijn agrarische achtergrond, de opgedane ervaring bij geotechnische 
onderzoeksbedrijven en veldwerkbureaus en daarnaast het hobbymatig aanleggen van tuinen bij 
particulieren was destijds de stap naar kleine zelfstandige voor de hand liggend.  
De "Grond-tak" betreft het geotechnisch & milieukundig boren. Geotechnisch boren gebeurt zowel 
handmatig als machinaal en de boorbeschrijvingen zijn hierbij van groot belang voor de onderzoeken.  De 
"Groen-tak" betreft het aanleggen en/of renoveren van tuinen ofwel de zgn. "CO2-ruimten". Thijs 
Grond&Groen gaat met u in overleg en werkt samen met u naar een prachtig eindresultaat. Als dealer van 
Suslight brengen wij ook verlichting aan en met onze verse graszoden kunnen wij de puntjes op de i zetten 
en heeft u in 1 dag een prachtig gazon! 
Ook kunt u tuinproducten zoals tuinhout, stenen/tegels, zand, grond, bemesting, graszaad etc. bestellen 
en/of machines inhuren. 
 

Thijs Grond & Groen 
Het meer 213 
8448 GG Heerenveen 
0629515787 – 0620177538 
Info@thijsgrondengroen.nl 
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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 
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 Woensdag 7 december  19:00 Kinea C2 Udiros C1 Sporthal Nieuwehorne Zaterdag 10 december  9:00 DOS '46 E2 Kinea E1 De Eendracht  11:00 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 Kinea E2 De Twine  13:15 Kinea D1 SIOS/Jumbo Wolvega D1 Hoekstra hal  14:20 SCO/Leonidas A1 Kinea A1 De Steense  14:20 Kinea C2 Lemmer C1 Hoekstra hal  15:00 Joure 2 Kinea 2 Doniahal  16:10 Joure 1 Kinea 1 Doniahal  17:45 Kinea A2 Lemmer A1 Hoekstra hal Zondag 11 december  15:30 De Hoeve 3 Kinea 3 De Duker Zaterdag 17 december  9:30 Kinea F1 Heerenveen F2 Sporthal Nieuwehorne  10:00 Wordt Kwiek A1 Kinea A2 MFC De Kompenije  10:00 Kinea A1 Wêz Handich/DOW/TFS A1 Hoekstra hal  10:30 Kinea E1 Drachten/Van der Wiel E2 Sporthal Nieuwehorne  10:30 Kinea E2 SIOS/Jumbo Wolvega E3 Sporthal Nieuwehorne  11:10 Harich C2 Kinea C2 De Trime  11:15 Kinea 2 DTS (S) 2 Hoekstra hal  12:30 Kinea 1 DTS (S) 1 Hoekstra hal Zondag 18 december  13:00 Kinea 3 Wêz Warber en Fluch 2 Hoekstra hal  
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
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 
Woensdag 7 december  

19:00 Kinea C2 Udiros C1 Sporthal Nieuwehorne 
Zaterdag 10 december  

9:00 DOS '46 E2 Kinea E1 De Eendracht 
 11:00 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 Kinea E2 De Twine 
 13:15 Kinea D1 SIOS/Jumbo Wolvega D1 Hoekstra hal 
 14:20 SCO/Leonidas A1 Kinea A1 De Steense 
 14:20 Kinea C2 Lemmer C1 Hoekstra hal 
 15:00 Joure 2 Kinea 2 Doniahal 
 16:10 Joure 1 Kinea 1 Doniahal 
 17:45 Kinea A2 Lemmer A1 Hoekstra hal 
Zondag 11 december  

15:30 De Hoeve 3 Kinea 3 De Duker 
Zaterdag 17 december  

9:30 Kinea F1 Heerenveen F2 Sporthal Nieuwehorne 
 10:00 Wordt Kwiek A1 Kinea A2 MFC De Kompenije 
 10:00 Kinea A1 Wêz Handich/DOW/TFS A1 Hoekstra hal 
 10:30 Kinea E1 Drachten/Van der Wiel E2 Sporthal Nieuwehorne 
 10:30 Kinea E2 SIOS/Jumbo Wolvega E3 Sporthal Nieuwehorne 
 11:10 Harich C2 Kinea C2 De Trime 
 11:15 Kinea 2 DTS (S) 2 Hoekstra hal 
 12:30 Kinea 1 DTS (S) 1 Hoekstra hal 
Zondag 18 december  

13:00 Kinea 3 Wêz Warber en Fluch 2 Hoekstra hal 
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Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 
Zaterdag 3 december 

 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 - Kinea A1 10 - 16 
 De Hoeve/Forward A2 - Kinea A2 10 - 12 
 Lintjo C2 - Kinea C2 1 - 5 
 Kinea 1 - Sparta (Ze) 1 22 - 22 
 SCO/European Aerosols C2 - Kinea C1 5 - 2 
 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 - Kinea D1 7 - 5 
 Kinea 2 - Sparta (Ze) 2 13 - 12 
 WWC E1 - Kinea E2 5 - 7 (2 - 1) 

Zondag 27 november 
 Wêz Handich/DOW/TFS 6 - Kinea 3 9 - 10 

Zaterdag 26 november 
 Elburg 1 - Kinea 1 37 - 16 
 Elburg 2 - Kinea 2 18 - 14 
 Kinea A1 - Flamingo's A1 16 - 12 
 Kinea C1 - SIOS/Jumbo Wolvega C1 8 - 9 
 Kinea E1 - Noveas E3 10 - 4 (2 - 6) 
 Kinea E2 - SCO/European Aerosols E3 4 - 16 (4 - 5) 
 Kinea F1 - Spannum F1 8 - 7 (2 - 0) 

 
 
 

Kerstbomenverkoop  
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Wedstrijdverslag  
 

26-11-2022 Kinea F1 - Spannum F1 8 - 7 (2 - 0) 
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26-11-2022 Kinea F2  

 
 

 
 

26-11-2022 Kinea E1 - Noveas E3 10 - 4 (2 - 6) 
 
We hebben onze eerste thuiswedstrijd in de zaal in Tjalleberd gespeeld. 
In de eerste paar minuten werd er al gescoord door ons. Daarna kwamen we 1-2 achter. 
Daarna hebben we heel veel achter elkaar gescoord, we hebben de wedstrijd met 10-4 gewonnen tegen 
Noveas. 
De eerste keer weer in de zaal. 
 
Groetjes Lieke 
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03-12-2022 WWC E1 - Kinea E2 5 - 7 (2 - 1) 
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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
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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 


