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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
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Losse advertenties particulieren:
Kleine	advertentie,	maximaal	90x60	mm:	€	2,00
Aanlevering:	 digitaal	met	duidelijke	vermelding	van	de	adresgegevens.
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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.
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Hele	pagina	 €	35,00
Halve	pagina		 €	19,00	
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Betaling:		 adverteerders	ontvangen	een	factuur
*	voor	vaste	adverteerders	is	er	een	speciaal	tarief.	Info	bij	Jan	de	Jong,	tel:	688951

Website: dorpskrantdeknipe.nl
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Belangrijke informatie 

 

•   Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:     112 

 

•   Politie Heerenveen:       0900 8844  

•   Wijkagent De Knipe: Peter van Harten     0900 8844 

    

•   Ziekenhuis Tjongerschans: Thialfweg 44      685685 

•   Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevalllen)   0900 1127112 

     op werkdagen en weekenden van 17.00 - 8.00 uur  

     en op erkende feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur 

     Thialfweg 44 (ingang Spoedplein via Van Maasdijkstraat) 

•   Uitleen hulpmiddelen:uitleen@kerstenhulpmiddelen.nl    088 0009488 

     Comfortzorg, Burg. Kuperusplein 144, Heerenveen   0513-437764 

•   Consultatiebureau, Trambaan 1, 8441 BH  Heerenveen   0900 2541254 

•   Thuiszorg De Friese Wouden, dag en nacht    088 5125550 

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

•   Buurtzorg Heerenveen Noord: 24 uur bereikbaar    06 53640748 

     e-mail: buurtzorgnederland.com 

•  Terminale thuiszorg Heerenveen e.o. dag en nacht 

     - via Zorgcentrum ‘Marijkehiem’      616565 

     - bij geen gehoor        06 51257915 

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

 

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558 

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

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312 

•   Contactpersonen AED: Bram Molenaar namens de EHBO  688146 

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

     Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke 

•   Meitinkers: Ingrid Ahlers        617761 

     e-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl 

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

•   De Barte, Multifunctionele Accommodatie, informatie en verhuur  

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

•   Wijkbeheer:  

     Wijkteamleider Noord - Oost: Hendrik Kromkamp   06-46337907 

     e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl   

 

•   Donderdag activiteitengroep ouderen, De Barte    06 37288371 

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

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl 

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



Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe

geen info ontvangen
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   DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE
 
 

                           

   
 

             

          

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

 
Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

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

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente

Zaterdag 24 december -  Aengwirder tsjerke - 21.30 uur
              ds. Riemer Praamsma
Zondag 25 december  -    Aengwirder tsjerke - 10.00 uur
              ds. Riemer Praamsma
Zaterdag 31 december  - Nij Brongergeatsjerke - 19.30 uur
              ds. Jur Majoor
Zondag 1 januari  -      Nij Brongergeatsjerke - 19.30 uur
              ds. Jaap Overeem
Zondag 8 januari  -      Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
              ds. Yvonne Slik

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd



 

 
 
 

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

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

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

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

Houtsaachmole 13a

8531 WC Lemmer

T 0514 - 533007

E info@meiwurkje.nl

I www.meiwurkje.nl Van Maasdijkstraat 54

8441 CN  Heerenveen

Contactgegevens





 

 

KERSTBOMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom langs bij  

of bel: 06-20177538 / 06-29515787 

Openingstijden van Ma t/m Vrij: 09.00u – 13.30u & 15.00u – 21.00u 

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!  

 





Erfrechtspecialist Hilda Dijksma begeleidt mensen met het opstellen van 
(levens)testamenten bij u thuis.  

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

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

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

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



Straatzang, eerste Kerstdag 2022 

 

Gaat u weer met ons mee ? ‘s Ochtends vroeg lopen we in een groep door het 
dorp en brengen dan Kerstliedjes ten gehore. Dit wordt omlijst door muziek 
van enige muzikanten. 

We verzamelen om 6.45 uur bij het K.C. en beginnen om 7.00 uur. 

Nadien wacht ons een heerlijk Kerstontbijt in het Kerkelijk Centrum 

                  U komt toch ook ? 

                                                         

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

          Wenst  iedereen           
 

                                                              Goede Kerstdagen    
                        en  een                  
 
 
 
 

                            gezond 2023. 
                                Namens het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 
Oliebollenactie v.v. Read Swart! 
 
Voetbalvereniging Read Swart uit De Knipe organiseert wederom de “oliebollenactie”. 
De opbrengst komt ten goede aan de jeugdafdeling van Read Swart. En dat vinden we belangrijk, 
want: de jeugd heeft de toekomst! 
 
Om dit doel te realiseren, organiseren we ook dit jaar weer de oliebollenverkoop in 
samenwerking met onze Knypster bakkerij “By Boonstra”. 
 
Onze junioren komen op zaterdag 17 december bij de deuren langs in de Knipe en omstreken, 
je kunt ze verwachten tussen 10.30 en 12.30u. Je kunt dan de oliebollenbestelling aan hen 
doorgeven door het meegeven van een ingevuld formulier of een formulier aan de deur in te 
vullen. 
 
De jeugd aan de deur gemist? Vul dan dit formulier in en mail het volledig ingevulde formulier 
naar info@read-swart.nl of  lever het in bij 1 van onderstaande adressen op uiterlijk dinsdag 
27 december: 
 

o Peter Laan - Het Meer 116d   
o Mark Woollard  Houtkampswyk 54 
o Jan van der Hoeff - Ds Veenweg 149  
o Roeliena Schotanus - Spinner 13b 
o Martin-Jan Adema – Kwakerswyk 5 

 
De door jouw bestelde oliebollen kunnen op zaterdag  31 december tussen 10.00 en 12.00 
uur worden afgehaald bij de speciale Read Swart stand bij Bakkerij Boonstra in De Knipe. 
 
Voor extra bestelformulieren verwijzen wij u naar de website van Read Swart (www.read-
swart.nl). 
 
Geef Read Swart een extra steuntje in de rug en maak kans op een jaar lang gratis brood! 
Wil je Read Swart extra steunen? Dan kun je dit aangeven op het bestelformulier en maak je 
kans op een jaar lang elke week een gratis brood van By Boonstra (trekking vindt plaats op 31 
december). 
 
 
Alvast bedankt voor je steun aan onze jeugdafdeling! 
 
Met vriendelijke groet, 
v.v. Read Swart 
 
                       
  



                                                  
                

 

10 oliebollen voor 

€ 10.00 

10 krentenbollen voor 

€ 10.00 

10 volkoren krentenbollen voor € 

10.00 

5 appelflappen voor  

€ 8.50 

 
 
SOORT AANTAL BEDRAG PER SET SUBTOTAAL 

10 oliebollen  € 10.00  

10 krentenbollen  € 10.00  

10 volkoren krentenbollen  € 10.00  

5 appelflappen  € 8,50  

Ik steun Read Swart extra en maak 
kans op een jaar lang 1 gratis brood 
per week. 

  
€ 5.00 

 

                                                                                                                   
Totaal 

 

 
Naam: ……………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………  
 
Woonplaats: …………………………………….. 
     

 

MACHTIGING  Incassant: V.V. Read Swart 
 

Kenmerk machtiging: Betaling oliebollenbestelling. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Read Swart om onderstaand 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling voor uw bestelling tijdens de oliebollenactie 
van de jeugd.  
Ter info: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

Rekeninghouder: 
Naam en voorletter(s)  :_______________________________________________ 

Straat    :_______________________________________________ 

Postcode + Woonplaats  :_______________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN)  :_______________________________________________ 

Bedrag    :_______________________________________________ 

Plaats en Datum   : __________________________ 

Handtekening   :_______________________________________ 



IJSCLUB BY JOUN ÚTFOUN 

Ledenbrief december 2022 

11 DECEMBER 2022  
 
 
Geachte clubleden / schaatsliefhebbers, 
 
Ook deze winter hopen wij dat de ijzers weer uit het vet kunnen. Net als vorig jaar zullen we de le-
denkaarten bij elk lid in de brievenbus worden bezorgd.  
 

 
 
De contributie is € 5,- per gezin. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 0340 5288 26 
t.n.v. IJsclub By Joun Útfoun en graag onder vermelding van uw naam en adres.  
 
De smartphonegebruiker kan met bijgaande QR-code, of de code op de kaart, de contributie met een 
paar klikken overmaken. Ook mag u uiteraard contant betalen. Wilt u dan a.u.b. € 5,- in een enve-
loppe met uw naam en adres bij één van de bestuursleden door de bus doen? (zie hieronder voor 
adressen). 
 
Mocht u nog geen lid zijn van onze prachtige IJsclub, Geen Nood!! We hebben wat extra kaarten ge-
drukt. Als u het bedrag overmaakt onder vermelding van uw: Naam en adres en de tekst NIEUW dan 
zorgen wij dat er een ledenkaart bij u in de bus beland! 
 
Wij hopen u binnenkort weer net als vorig jaar te mogen verwelkomen op “ús smûke iisbaan” nabij 
de speeltuin bij De Spinner. 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur IJsclub “By Joun Útfoun” 
 
Henk Allard de Jong     
Houtkampswyk 10  
 
Yme Oostenveld 
Spinner 18 
 
Sybren Gerbens 
Het Meer 253   





• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

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

G.de Groot
 Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw

» Onderhoud

» Reparaties

» Alle merken

0513 - 688143

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag

» Autoshop

» APK

» Roetmeting

_______________________________________________________________________________________ 
 

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod! 
 

 
Pastoriesingel 42a, Tjalleberd 

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

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

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

 
_______________________________________________________________________________________ 





    

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

Lekker fietsen en dan…    

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

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

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

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 Schilderwerk   
    
 Wandafwerking  
  
 Houtimitatie  
 
 Marmerimitatie     

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

 

 

  
  
 

 

 

    

 

    

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

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.   







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

• truck-cleaning Heerenveen

  Tel: 0513 627089  - Fax: 0513 621921
  Email: info@sallyheerenveen.nl
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V.O.F. de Jong

Veensluis 21
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  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
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  8441 EP Heerenveen
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Brant Visser & Zn. - Heerenveen
Transport, op- en overslag

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

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

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

• truck-cleaning Heerenveen

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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

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

zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

Full-Service dienstverlener
in transport & logistiek.

Een logische keuze.



- zode bemesten
- sloopwerkzaamheden - draineren

Vraag vrijblijvend inlichtingen: DS. Veenweg 219 Tel. 0513-541325 bgg 06-22638820

- bomen en stobben rooien

- bestrating - verzorging maisteelt
- mini rupskraan - kalk strooien
- levering zwarte grond en zand - graslandverbetering

Hoekstra Heerenveen
Ongedierte en Houtwormbestrijding

  Houtbaas 4

tel: 0513 - 623054

8448 GV Heerenveen

  8456 HX De Knipe

  Tel. 0513 688815

De opslach 1

Ds. Veenweg 193, 8456 HN De Knipe, tel. 0513 688753

  Mienstra
ONDERHOUDSBEDRIJF

v.o.f.    v.d. MEER     Bontebok
Het juiste adres voor al uw loonwerk o.a.

  - Binnenbetimmering, dakkapellen, deuren
    ramen, kozijnen, en al uw metselwerk

- grondverzet

  - Plaatsen van keukens
  - Leggen van vloeren,tegels en laminaat

- kuilen met ladewagen

 Mobiel: 06 - 53160701

Internet: www.willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

Willy Dijkmeijer Uitvaartzorg

KAP- EN SNOEIWERK

     DE WYNGAERD

de   Parel
 E-mail: wyngaerd@planet.nl

 Lytse Wyngaerden 20   8408 BM Langezwaag
 Tel: 0513 - 689087
 Fax: 0513 - 689187

Een allergie?
  Bioresonantie-therapie is een computerondersteunde energetische methode voor zowel testmeting als
  behandeling. Deze therapie werkt met de ultrafijne energie van de patiënt en met ultrafijne energie van

Bioresonantie- therapie Mulder
Het Meer 5  8448 GA Heerenveen  tel.: 0513-625422

Wettertoer 20      8442 PC Heerenveen      Tel. 0513 - 620325

J  U  W  E  L  I  E  R

TUINONTWERP
AANLEG EN ONDERHOUD
BESTRATINGEN

Jister 40

8404 GZ Langezwaag

Telefoon : 06 50819786

Email: info@willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

  materie. Bioresonantie is voornamelijk bekend en succesvol geworden door het behandelen van allergieën.
  Bioresonantie kan ook bij andere aandoeningen ingezet worden, omdat energetische gezien alle aandoeningen
  door pathologische elektromagnetische trillingen opgewekt worden. Deze therapie wordt ondersteund door
  plusminus 30 jaar ervaring en heeft zich bewezen in de behandeling van chronische aandoeningen, waarbij
  allergieën het meest centraal staan.

Tel. 06-51072922
E-mail: GB691@hotmail.com

De rijschool voor Heerenveen 
& omstreken

Autorijschool Bakker
ds. Veenweg 62
De Knipe

VERKOOP | SERVICE | REPARATIE | ONDERHOUD

Wettertoer 2 | 8442 PC | Heerenveen

(0513) 620 402
info@betaware.nl
www.betaware.nl

ADVERTEREN?

vraag naar de 
mogelijkheden
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Survivalrun	Dinxperlo	18	december	2022	

	
Survivalrun	Dinxperlo	2022.	📆 	Een	run	met	mooie,	pittige	hindernissen	in	een	prachtig	wit	

winters	❄landschap.	Met	temperaturen	van	-7°C	🥶 	vanochtend	aan	de	start	en	een	
voorzichtig	zonnetje	⛅ 	leek	het	parcours	haast	magisch.		De	organisatie	had	alles	uit	de	kast	
gehaald	om	dit	sfeerplaatje	compleet	te	maken	door	bij	elke	hindernis	een	🔥 	vuurkorf	neer	
te	zetten	en	de	hindernisjury	te	voorzien	van	een	kerstmuts	🎅 	
Vandaag	werd	hier	gestreden	voor	het	Open	NK	& 	op	de	KSR.	Aletta	Roode	behaalde	in	
deze	categorie	een	9e	plaats.	Bij	de	jeugd	zijn	er	twee	top	10	noteringen.	Hylke	Jonker	
behaalde	in	de	oudste	jeugd	wedstrijdcategorie	een	8e	plek	en	Lieke	Hoogsteen	ging	als	een	
speer	🚀 	en	eindigde	als	5e	in	de	jongste	jeugd	wedstrijdcategorie.	👊 	
Echter	iedereen	die	de	kou	vandaag	trotseerde	krijgt	een	dik	applaus!!!	👏 
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Trainen	in	de	kerstvakantie	

	
Voor	de	mini’s	en	de	jeugd	zijn	er	geen	reguliere	trainingen	in	de	kerstvakantie.	Er	is	alleen	
de	Oliebollentraining	voor	de	jeugd	(10-17	jr)	op	donderdag	29	december.	Zie	ook	hieronder.		
De	trainingen	voor	de	mini’s	en	de	jeugd	beginnen	weer	in	de	week	van	maandag	9	januari	
2023.		
	
Voor	de	Senioren	gaan	de	trainingen	volgens	regulier	schema	door.	Echter	de	training	op	
beide	Kerstdagen	en	Nieuwjaarsdag	komen	te	vervallen.		
	

Oliebollentraining	

	

	
	

Opgave	voor	de	Oliebollentraining	kan	in	de	verschillende	app-groepen.		
Dit	in	verband	met	de	inkopen.	Graag	maar	1	opgave	per	persoon.	

	

Jaarplanning	

	
Opgave	voor	de	verschillende	activiteiten	op	de	jaarplanning	is	nog	steeds	mogelijk	via	de	
separaat	verstuurd	link	in	de	mail.	Degene	die	hun	hulp	hebben	aangeboden	voor	de	
Oliebollentrainingen	krijgen	binnenkort	bericht	hierover.	
	



Familieberichten
Sa! staat graag dichtbij haar lezers.

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

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

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

nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl



Ook voor uw parfumerie artikelen

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

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

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

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

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

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

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

Nu ook in Heerenveen! (0513) 241 000

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

Met ons moderne wagenpark staan wij garant voor ouderwetse kwaliteit !

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

Ook voor uw parfumerie artikelen

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

  Lang'ein 6
lid provoet  8404 BN Langezwaag

  tel. 0513 -688453/ 06-15606247

Telefoon 0513 - 688244

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

Luxwoude    

* * * SRV - EXTRA * * * 

Winkel aan Huis
• Melk- en zuivelproducten •

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

• Dagelijkse boodschappen •

Overtoom 4 • 8401 JD Gorredijk • 0513-688404

Johan Nuwolt
Schoterlandseweg 145 Oudehorne

Telefoon 0513 - 541021

SIEBENGA'S KAPSALON

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

kinderwoud.nl

Ook in De Knipe en omstreken!
 
•  Dagopvang, peuteropvang 

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

•  Gastouderopvang
Diverse locaties

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

ADVERTEREN?

vraag naar de mogelijkheden
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DE KINEAAN 

 Jaargang 63   nummer 20  20 december 2022 

PRAKTISCH 

Volgende editie 10 januari 2023 

Inleveren verslag en kopij zondag 8 januari 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 bij alweer de 25e editie van de Flusterfamkes! Ditmaal 
hebben we Sigrid Woudstra geïnterviewd. Daarnaast verlossen we 
jullie met het antwoord op de vorige ‘’Wie is het?’’ en hebben we 
een nieuwe! Ook staat er weer een nieuw Kinea moment voor 
jullie klaar. Wie heeft ook een leuk Kinea moment vast kunnen 
leggen? Stuur ze in! Als allerlaatst hebben we nog een aanwijzing 
en een ietwat minder leuk weetje.  
 
Wie weet dat we elkaar nog zien, anders alvast hele fijne 
feestdagen en een sportief en gezellig 2023! 
 
Voor nu, veel leesplezier! 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Versier de kerstboom voor het ultieme balgevoel!         

 

 

Langs de zijlijn met: Sigrid Woudstra 

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Sigrid Woudstra en ik speel in het 3e van Kinea. 
 
Vraag 2: Hoe lang ben je al lid bij Kinea? 
Ik ben al lid van Kinea sinds mijn 6e geloof ik. Van mijn 17e tot 19e ben ik even gestopt in verband met mijn 
werk. Maar met het 3e kan ik het nu mooi combineren met mijn werk! 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Gezelligheid, sport, feestjes en soms een beetje fanatiek zijn;) 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
De themafeestjes en de nieuwjaarsborrels zijn altijd leuk. Verder kijk ik met veel plezier terug 
op de kampioenschappen van vroeger. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Ik blijf gezellig in het 3e spelen en kijk af en toe bij een wedstrijd van de selectie. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben jij het meest trots en waarom? 
De Flusterfamkes natuurlijk, die altijd leuke rubriekjes in de Kineaan zetten wat altijd gezellig is om te lezen. 
 
Vraag 7: Stel je voor je mag een spelregel toevoegen binnen de korfbal sport, wat voor regel zou dit zijn? 
Strafworpen bij een gelijkspel zodat er toch een club wint. 
 
Vraag 8: Had/heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? (voorbeeld: een geluksonderbroek.) 
Nee eigenlijk niet 
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Vraag 9: Zou je een foto willen toevoegen van iets of iemand wat je aan Kinea doet denken? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wie is het?  

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

 
Deze jongeman mag dan nog niet een van de oudsten zijn, maar korfballen kan ‘ie zeker! Zaterdagen 

zitten bomvol voor hem waardoor hij soms niet eens de tijd heeft om zijn boterham op te eten      .  
 
 
Antwoord vorige editie: Rutmer Pratley 
 

 

 

Wist je dat: 
De Flúster Famkes regelmatig mailtjes sturen naar leden voor vulling van de rubrieken maar geen reactie 
ontvangen? We zouden het erg op prijs stellen als jullie op ons zouden reageren, zonder jullie wordt het erg 

lastig en kunnen we niet meer rubrieken schrijven.        
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Kinea Moment :      

 

 
 Iris, Rhona en Henno zijn bij Maike langs geweest op Sint 
Maarten. Jullie krijgen de groetjes van Maike! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea? 
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
zie je het verschijnen in een van de volgende edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 

Aanwijzing Flúster Famkes: 

 

 

 

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

                                           XOXO 

 
  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Nieuwe penningmeester Kinea  
 

Geachte lezers en lezeressen, 

 

Hierbij laat ik u weten dat ik, Marleen Beugeling, de nieuwe penningmeester van Kinea word. Na een 

rumoerige en enerverende stemming tijdens de ledenvergadering heeft de meerderheid van de 

aanwezigen besloten om mij te benoemen tot nieuwe penningmeester. Veel keuze was er ook niet, maar 

dat mag de pret niet drukken. Veel leden waren er overigens ook niet, maar dat terzijde. 

 

Voor wie mij niet kent, leek het mij handig om mijzelf even kort te introduceren. Ik ben dus Marleen 

Beugeling, 22 jaar en geboren en getogen in Heerenveen. Ik zit op dit moment in mijn laatste jaar van de 

HBO- opleiding accountancy en werk ondertussen al 2,5 jaar bij accountantskantoor Bentacera. Sinds 

ongeveer mijn zevende heb ik altijd bij Kinea gekorfbald en op mijn 19e ben ik gestopt. Tegenwoordig val ik 

soms nog eens in bij de Midweek, maar ben ik voornamelijk te vinden in de sportschool. Lekker hipster 

fitnessen. Helemaal bij de tijd. In mijn vrije tijd zou ik willen dat ik lees, maar kijk ik in werkelijkheid veel te 

veel series op Netflix. Wat wel een serieuze hobby van mij is, is skiën. Verder speel ik graag spelletjes en 

houd ik niet van verliezen. Dit brengt mij trouwens bij mijn favoriete band ‘ABBA’, met onder andere de hit 

‘the winner takes it all’. 

 

Goed, ik dwaal af, nou even serieus. ‘Penningmeester’ is wat mij betreft een beetje een achterhaalde term. 

Dit om twee hoofdredenen; ten eerste houden wij geen penningen meer, maar gewoon giraal en chartaal 

geld en ten tweede is een meester wel erg mannelijk als je het mij vraagt. Om in te gaan op dat laatste; 

voor zover mij bekend, is er de afgelopen jaren niet eerder een vrouwelijke penningmeester geweest bij 

Kinea. Ik verneem overigens graag of ik dit mis heb. Als je mij tegenkomt op de club zeg je maar gewoon 

‘mevrouw de penningmeester zoekende naar een nieuwe term Beugeling’. Geintje. Zeg maar gewoon 

Marleen, niet te moeilijk en lekker persoonlijk. Suggesties zijn overigens welkom.  

 

Dan nu even zakelijk nog. Om Kinea en privé enigszins gescheiden te houden is er een nieuw mailadres 

geherintroduceerd die je kunt gebruiken als je mij nodig hebt (voor bijvoorbeeld declaraties): 

penningmeester@kinea.nl. Mocht het voorkomen dat je mij graag persoonlijk even wilt spreken of appen 

dan kan dit op: 06-48238640.  

 

Tot slot; ik kijk uit naar een leuke een leerzame tijd als penningmeester en hoop dit een aantal jaar met veel 

plezier te mogen doen voor de club. Tot snel!  

 

 

Marleen 

  

mailto:penningmeester@kinea.nl
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Nieuwjaarsreceptie  
 

 

Graag willen wij alle leden, donateurs, 

sponsoren en iedereen die Kinea 

een warm hart toedraagt, 

uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie. 

 

Op 1 januari 2023 vanaf 16:00 uur 

bent u van harte welkom. 

 

Na (zeer geslaagde) online edities zal het deze 

keer weer plaatsvinden in onze kantine. 

 

 
 

 

 

 

Kerstbomenverkoop  
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Extra incasso energietoeslag  
 
Beste leden, ik ben net vers begonnen als penningmeester en heb meteen als taak om een minder prettige 
mededeling te doen. De energiekosten zijn voor Noppes en met betrekking tot de kosten van de zaalhuur 
dusdanig gestegen dat wij als bestuur genoodzaakt zijn een tijdelijk energietoeslag toe te passen voor alle 
spelende leden binnen de club.  
 
In de door ons uitgestuurde vragenlijst hebben we al gevraagd naar draagvlak en draagkracht voor een 
dergelijke toeslag. Veruit het grootste deel van de respondenten is hiermee akkoord. Daarom is tijdens de 
ledenvergadering besloten dat we het ‘gat’ door hoge energiekosten met z’n allen gaan opvangen. Dit 
houdt in dat wij voor 1/3 interen op ons vermogen en 2/3 door tennis en korfballeden samen. 
 
Ik hoor jullie denken; let’s talk about numbers. De energietoeslag voor de spelende korfballeden komt neer 
op €5,- per kwartaal. Omdat de eerste twee kwartalen al verstreken zijn hebben wij besloten om op 
dinsdag 27 december de €10,- energietoeslag van afgelopen kwartalen alsnog te incasseren. Per volgende 
reguliere incasso komt er per spelend lid €5,- bij zolang dit nodig is. Dit laatste is van groot belang, wij 
willen benadrukken dat dit een tijdelijk karakter heeft. De verhoging is natuurlijk mede afhankelijk van de 
ontwikkeling van de energieprijzen en ons verbruik. 
 
We zien dat de maatregelen die ons ‘energiegroepje’ bedacht hebben al deels zijn vruchten afwerpen. Ook 
de energieprijzen hebben een dalende lijn laten zien, maar beide staan niet in verhouding tot de kosten van 
eerdere jaren.  
 
Afgesproken is dat we dit voorjaar opnieuw de balans opmaken waar we staan qua verbruik, tarieven en 
begroting en dan hopelijk de extra toeslag weer kunnen schrappen. 
 
Dank aan allen die input hebben gegeven op de vragenlijst en aanwezigheid bij de ALV waarin we 
gezamenlijk dit besluit hebben genomen. 
 
 
Bestuur Kinea  
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende drie weken 
Hieronder staan de wedstrijden voor de komende drie weken. Er kunnen nog wijzigingen optreden. Het 

meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 

 
  

Thuisteam Uitteam Locatie 

Zaterdag 7 januari 
 

12:00 LDODK/Rinsma Modeplein D3 Kinea D1 Kortezwaag 

 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Woensdag 7 december 

 Kinea C2 - Udiros C1 4 - 0 

Zaterdag 10 december 

 Kinea A2 - Lemmer A1 14 - 9 

 Joure 1 - Kinea 1 23 - 22 

 Joure 2 - Kinea 2 13 - 17 

 Kinea C2 - Lemmer C1 3 - 6 

 SCO/Leonidas A1 - Kinea A1 16 - 12 

 Kinea D1 - SIOS/Jumbo Wolvega D1 8 - 11 

 Mid-Fryslân/ReduRisk E1 - Kinea E2 6 - 8 (0 - 3) 

 DOS '46 E2 - Kinea E1 10 - 3 (3 - 3) 

Zondag 11 december 

 De Hoeve 3 - Kinea 3 11 - 11 

Zaterdag 17 december 

 Kinea 1 - DTS (S) 1 21 - 24 

 Kinea 2 - DTS (S) 2 18 - 13 

 Harich C2 - Kinea C2 1 - 3 

 Kinea E2 - SIOS/Jumbo Wolvega E3 3 - 6 (3 - 1) 

 Kinea E1 - Drachten/Van der Wiel E2 0 - 17 (3 - 8) 

 Kinea A1 - Wêz Handich/DOW/TFS A1 27 - 7 

 Wordt Kwiek A1 - Kinea A2 19 - 10 

 Kinea F1 - Heerenveen F2 25 - 1 (4 - 2) 

Zondag 18 december 

 Kinea 3 - Wêz Warber en Fluch 2 9 - 10 

 

 

http://www.kinea.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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosteloos inloopspreekuur 
iedere donderdag van 10.00-12.00u 

 
Notariskantoor Savenije 

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

info@notarissavenije.nl 
www.notarissavenije.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLBEDA FLOWERFARM ‘t MEER 75
tel. 0513 640674

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

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

    Eigen bezorgdienst in Heerenveen

Let op de weekaanbieding!

VOLBEDA  FLOWERFARM  ’t MEER 75
tel. 0513 - 640674

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

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

Eigen bezorgdienst in Heereenveen e.o.

Let op de weekaanbieding!

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

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

CATEGORIEËN

Bloemstukken

Boeketten

Cadeausets

Planten

Rouwbloemen

Tulpen

Tulpencadeausets

EIGEN PAGINA'S

Info Remco Volbeda Flowerfarm

Info Remco Volbeda Stationswinkel

EuroFlorist/versturen van bloemen

Foto toont kleine variant

Klik op de foto voor een detailweergave

Bounty boeket kopen

Stap 1 van 2 - kies grootte

€ 20,00  Klein

€ 27,50  Middel

€ 37,50  Groot

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

GA TERUG  NU KOPEN

Exclusief € 7,95 servicekosten

© 2014 EUROFLORIST SITEMAP PRIVACY VOORWAARDEN COOKIES BEHEER

STARTPAGINA OVER ONS BLOEMEN BESTELLEN HELP CONTACT

MANDJE | 0  ITEM(S): €  0,00

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

S. de Jager

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

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

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

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

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

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

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

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

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

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

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



Uw mogelijkheden weten? 
Vraag vrijblijvend meer 

informatie aan

Ds Veenweg 219
8415 AJ Bontebok

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

E. h.b.vandermeer@chello.nl

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

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

• Sloopwerkzaamheden 
• Grondverzet

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

• Draineren
• Buitenbakken

• Bestrating
• In- en verkoop van maïs en kuil

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

Dat kan zeker!

Jaarlijks tot  
wel € 500,-

besparen op je 
verzekeringen? Ga direct naar

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

 
  Voor een heldere blik! 

 

 

 

 Persoonlijke coaching 

 Relatie-coaching 

 

 Workshops & cursussen 

 Voetreflexmassage 

 

 

Esther Peeks 
 Coaching, training en advies 
 

 

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

www.estherpeeks.nl 
 



KHerenkapsalon

DÉ nipper
Sinds 2002

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

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

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

De ontmoetingsplek 
van De Knipe! 

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

en heerlijk snacken. 

Ook geschikt voor feestje 
of vergaderingen. 

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

S. de Jager

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

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

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

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

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

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

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

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

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

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

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



 

 

Elke dag bezorgdag  (geen bezorgkosten)

Trekschuit 14 8447 CJ Heerenveen tel. 0513 - 682266

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

DEKAS kantoorservice

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

S. de Jager

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

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 


