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

Zestienroeden 17 ♦  8448 GR Heerenveen

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

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

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

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

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

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

oplage   : ± 650

Coördinatie
Abonnees en bezorging : Aafje Monderman  Ds. Veenweg 55 tel: 06 39296457   
Bezorging buitengebied : Anneke van der Meer   Skipper  13 tel: 688638
Drukken  : Jan de Jong   Veensluis 18 tel: 688951
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Verschijningsdata seizoen 2022-2023

Advertentietarieven 2022-2023

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

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

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

Website: dorpskrantdeknipe.nl
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Belangrijke informatie 

 

•   Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:     112 

 

•   Politie Heerenveen:       0900 8844  

•   Wijkagent De Knipe: Peter van Harten     0900 8844 

    

•   Ziekenhuis Tjongerschans: Thialfweg 44      685685 

•   Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevalllen)   0900 1127112 

     op werkdagen en weekenden van 17.00 - 8.00 uur  

     en op erkende feestdagen van 8.00 tot 8.00 uur 

     Thialfweg 44 (ingang Spoedplein via Van Maasdijkstraat) 

•   Uitleen hulpmiddelen:uitleen@kerstenhulpmiddelen.nl    088 0009488 

     Comfortzorg, Burg. Kuperusplein 144, Heerenveen   0513-437764 

•   Consultatiebureau, Trambaan 1, 8441 BH  Heerenveen   0900 2541254 

•   Thuiszorg De Friese Wouden, dag en nacht    088 5125550 

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

•   Buurtzorg Heerenveen Noord: 24 uur bereikbaar    06 53640748 

     e-mail: buurtzorgnederland.com 

•  Terminale thuiszorg Heerenveen e.o. dag en nacht 

     - via Zorgcentrum ‘Marijkehiem’      616565 

     - bij geen gehoor        06 51257915 

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

 

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558 

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

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312 

•   Contactpersonen AED: Bram Molenaar namens de EHBO  688146 

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

     Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke 

•   Meitinkers: Ingrid Ahlers        617761 

     e-mail: woonservicezone2@heerenveen.nl 

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

•   De Barte, Multifunctionele Accommodatie, informatie en verhuur  

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

•   Wijkbeheer:  

     Wijkteamleider Noord - Oost: Hendrik Kromkamp   06-46337907 

     e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl   

 

•   Donderdag activiteitengroep ouderen, De Barte    06 37288371 

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

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl 

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



Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe

geen info ontvangen

26-04-14 18:27Homepage
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   DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE
 
 

                           

   
 

             

          

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

 
Welkom bij de doopsgezinde gemeente De Knipe

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

Kerkdiensten

Protestantse Gemeente

Zondag 8 januari  - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
        ds. Yvonne Slik
Zondag 15 januari  - Nij Brongergeatsjerke - 9.30 uur
   ds. Jaap Overeem
Zondag 22 januari  - Aengwirder tsjerke - 9.30 uur
   ds. Riemer Praamsma
Zondag 29 januari  - Nij Brongergeatsjerke - 9.30 uur
   ds. Riemer Praamsma

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd



 

 
 
 

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

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

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

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

Houtsaachmole 13a

8531 WC Lemmer

T 0514 - 533007

E info@meiwurkje.nl

I www.meiwurkje.nl Van Maasdijkstraat 54

8441 CN  Heerenveen

Contactgegevens



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

  
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van januari 2023. 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: 
Rieneke Keuning 
- Welk instrument  
bespeel je:  
Bugel 
- Hoe lang ben je al lid: 
Op jonge leeftijd ben ik  
begonnen met spelen op de  
altsaxofoon in  
het jeugdcorps van Crescendo 
en later doorgestroomd naar  
het “grote” corps. Op een gegeven moment gestopt en 
sinds 2005 herintreder. Vanaf 2008 ben ik bestuurslid en 
sinds 2018 voorzitter van de vereniging. 
- Wat vind je leuk aan samen muziek maken: 
Met elkaar muziek maken en een muzieknummer 
uiteindelijk tot een muzikaal geheel te maken.  
- Welke muziek heeft je voorkeur: 
Goed in gehoor liggende vlotte nummers maar ook 
muziek met mooie gedragen melodielijnen. 
- Wat is je mooiste optreden: 
Elk optreden is leuk om te doen maar de Kerst-inn vind ik 
altijd weer een sfeervol optreden met mooie herkenbare 
kerstmuziek. 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo: 
Ik hoop dat we op deze manier, met elkaar muziek maken 
en een gezellige actieve verenging te zijn, door te kunnen 
gaan. Nieuwe leden zijn altijd welkom. We hopen 
binnenkort weer te kunnen starten met een nieuwe 
opleidingsgroep. 
- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom? Joke, mijn buurvrouw in het corps en 
medebestuurslid. Is vanuit Gorredijk elke week van de 
partij! 
 
 

 

NIEUWS: 
 

Crescendo heeft in de laatste maand van 2022 
bepaald niet stilgezeten, zoals in de onderstaande 
activiteiten is te lezen!                        
*Sfeervolle Kerst-inn Crescendo 
Na 2 jaar gedwongen wachten, konden we zondag 
18 december eindelijk weer optreden op onze 
traditionele Kerst-inn! 
We hadden de Doopsgezinde Kerk weer “smûk” en 
sfeervol ingericht, en we werden niet teleurgesteld, 
want de kerk liep tjokvol met publiek, dat kon 
genieten van onze Kerstmuziek met daarnaast de 
traditionele traktaties, zoals warme chocolademelk, 
glühwein en kerstkoekjes. 
Natuurlijk werden alle Kerst-klassiekers weer 
gespeeld, en daarnaast zorgden de populaire 
Kerstsongs voor een vrolijk geheel.  
*Kerstbezoek aan De Knipe Actief 
Op donderdag 22 december brachten we met een 
groep Crescendo-leden traditiegetrouw een 
muzikaal bezoekje aan de koffieochtend van De 
Knipe Actief in de Barte. Onze Kerstmuziek werd 
ook nu weer bijzonder gewaardeerd! 
*Straatzang en –muziek 
In de vroege ochtend van zondag 25 december   
(1e Kerstdag) was er opnieuw een groepje 
muzikanten van Crescendo op pad, ter 
ondersteuning van de Straatzang, die weer op 
verschillende plekken in De Knipe was te 
beluisteren! 
*Sint Thomas-wandeltocht 
Tenslotte op vrijdag 30 december zorgden we met 
een grote groep muzikanten voor een muzikaal 
intermezzo voor de wandelaars, die de 25 km. van 
de Sint Thomas-wandeltocht liepen, en daarvoor in 
Noppes een stempelpost hadden!                                
*Crescendo begint met werven nieuwe 
muzikanten 
Na de succesvolle wervingsactie in 2016, willen we 
in februari dit jaar opnieuw starten met een groep 
volwassenen, die graag een instrument willen leren 
bespelen óf dat ooit al eerder hebben gedaan!  
Onder leiding van Marjan van der Zwaag, 
muziekdocente en woonachtig in De Knipe wordt 
belangstellenden daarvoor eerst 10 lessen 
GRATIS aangeboden 
Met Marjan hebben we een professionele docente 
gevonden, die met enthousiasme en humor de 
eerste kneepjes zal bijbrengen. Een flyer met 
meer nieuws hierover staat elders in deze 
Compagnon! 

 

 

23.1 

AGENDA: 
 

• Dinsdag 7 februari 2023 om  
19.30 uur 1ste les voor nieuwe leerlingen. 

• Zaterdag 18 feb. 2023 van  
15.30-16.00 uur optreden tijdens het 
Cultuurfestival in de Rinkelbom in Heerenveen. 

• Zaterdag 1 april 2023 jaarlijks muziekavond in  
Café de Knyp om 20:00 uur.  

• Donderdag 4 mei 2023 medewerking aan de 
dodenherdenking 

• Donderdag 22 juni 2023 om 20.00 uur 
Zomeravondconcert op het plein van cafe de Knyp. 



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



Crescendo is op zoek
naar nieuw talent

Crescendo biedt 10 gratis groepslessen aan inclusief

koperblaasinstrument en lesmateriaal. 

Voor iedere volwassene die interesse heeft in het

bespelen van een muziekinstrument.

De lessen worden gegeven door Marjan van der Zwaag,

ervaren en enthousiaste muziekdocente uit De Knipe!

MUZIEKVERENIGING
CRESCENDO IS OP
ZOEK NAAR JOU!

Altijd al trompet, bas, saxofoon, schuiftrombone

willen spelen of drummer willen zijn? 

Grijp dan nu je kans!

De lessen worden gegeven op dinsdagavond vanaf

 7 februari 2023 van 19:30-20:30 uur in de 

Doopsgezinde kerk, Ds. Veenweg 61, De Knipe

Aanmelden/informatie kan voor zaterdag 28 januari

2023 via crescendodeknipe@outlook.com of via

Sjoerd van der Meer (0620752011).



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 
 





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 



 

 

 



• 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. 

 
_______________________________________________________________________________________ 







 



    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Uitnodiging afdelingsbijeenkomst op dinsdag 17 januari  2023, 
aanvang 20.00 uur in café “De Knyp,” Meyerweg 117, De Knipe. 
 
Agenda: 
 

1. Opening door voorzitter Griet Kramer 
  
2. Verslag vorige afdelingsbijeenkomst 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
 

4.     

            
                              

                                                            

 

    

                                                                        
                         

            Fron Sierdsma, bij velen onder ons wel bekend,woont in De Knipe, president Zonta Club Friesland, 
vertelt over wat Zonta doet. Ze zamelen geld in door activiteiten te organiseren en deze gelden worden 
beschikbaar gesteld aan b.v. Grannie2Grannies, de voorzitter hiervan vertelt ons  deze avond ook 
hierover. Ze zetten zich in voor grootmoeders in Oeganda, die de zorg hebben voor gemiddeld 6 
kleinkinderen. De Friese Grannies proberen geld bij elkaar te brengen, zodat er fatsoenlijke huisjes 
gebouwd kunnen worden. 
                                                                                 
                                                                                                                                                   

5. Rondvraag               
 

6. Sluiting.  
 

 Koffiegeld € 6,00 indien mogelijk.  graag met gepast geld betalen.  
 

Let op:  Ook niet leden zijn hartelijk welkom, maar moeten wel koffiegeld betalen. 
                                                   

 
Het bestuur 



 
Mededelingen 
 
Het jaar 2023 is nog maar 10 dagen jong, maar het bestuur denkt alweer vooruit naar de 
jaarvergadering van  donderdag 23 februari. We willen de contact en commissieleden en ook 
leden vragen of jullie nog een verslag willen maken van de activiteiten van het afgelopen jaar voor 
het jaarverslag. Er werd natuurlijk nog niet zoveel georganiseerd, want we zijn in maart pas weer 
begonnen. 
We denken dan aan de fietstocht, workshops, Fryske Akademie en verdere activiteiten. Graag 
inleveren voor 1 februari bij Griet Kramer, indien mogelijk graag per mail:     
kramer93@kpnplanet.nl 
 

Avond met Contact en commissieleden 
Op dinsdag 7 februari, ‘s avonds 19.30 uur in café De Knyp. 
Wij willen alle contactvrouwen vragen: willen jullie weer een koffiemorgen/middag met jullie 
dames organiseren? Na 3 jaar is het wel belangrijk dat we weer wat nieuwe ideeën binnen krijgen. 
Ook vragen we aandacht voor het volgende: de dorpskrant stopt na dit seizoen en sturen wij jullie 
de nieuwsbrief per mail en wie geen mail heeft, wordt op papier bezorgd. 
Verder: 
In het magazine hebben jullie kunnen lezen dat het vijf voor twaalf is voor Vrouwen van Nu. 
Hoe gaan we ons bewegen richting de toekomst. De gemiddelde leeftijd van de leden is 74.9 jaar 
en het ledental loopt terug en dat heeft grote  financiële gevolgen. Er zijn 2 scenario’s bedacht: 
Door:   Op dezelfde voet met 3 bestuurslagen en een servicebureau. 
Lokaal: Vrouwen van Nu heeft lokale afdelingen(zoals De Knipe) die worden ondersteund
  door een klein Landelijk servicebureau. 
Dit houdt in dat Provinciaal er tussenuit gaat. Bespreek dit eens met jullie groepje, want ook de 
leden hebben inspraak. 
Op 14 februari a.s. wordt er op een extra ledenraadvergadering een besluit genomen,waarop 
ingezet zal worden en waar het nieuwe Meerjaren beleidsplan op zal worden gebaseerd.   
 

Workshops 
U kunt zich opgeven voor onderstaande workshop: 
Creatieve middag 
o.lv. Trienie en Hiltje 
Wanneer: dinsdag 21 februari 2023 
Aanvang: 13.30 uur 
Plaats:  café D Knyp. 
Hier kunnen nog wel een paar vrouwen bij. 
Voor bovenstaande workshop 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 Broodmaaltijd 
Op dinsdag 20 december hebben we weer een Kerstbroodmaaltijd gehouden met ruim 50 leden. 
We konden genieten van een lekkere kop soep en verschillende soorten brood, zoals een Deens 
broodje, kerstbrood, suikerbrood en wit en bruinbrood, verder werden we verwend met een 
croquet, dit alles werd keurig verzorgd door het café. Clara vertelde deze avond twee mooie 
verhalen. Al met al een gezellige en  geslaagde avond. 



UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN 

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

2022/2023 

 
Locatie:  Café de Knijp 

Datum:  Donderdag 26 januari 2023 

Inloop:  19.45 

Aanvang:  20.00 

 

 

I. Opening 

II. Vaststelling agenda 

III. Mededelingen 

IV. Ingekomen stukken 

V. Notulen laatste ALV 

VI. Jaarverslag 2022 

VII. Financiën 

VIII. Kascontrole 

IX. Bestuur 

X. Rondvraag 

XI. Sluiting 

 

Per aanwezig lid wordt een gratis consumptie aangeboden. Na 

afloop brengen we traditiegetrouw winterse sfeerbeelden op 

een groot scherm. Ditmaal is de 14e elfstedentocht van 1986 

aan de beurt.  

 

I J s c l u b  B y  J o u n  U t f o u n  





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
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   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.



 
 
 
 
 
	
	
Voorzitter:	 Johan	de	Ruiter
Secretariaat: Lenneke	van	der	Heide
Penningmeester: René	Hiemstra
PR	&	Ledenadministratie Mareen	Hennen
Algemeen: info@svpauwenburg.nl 	
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Survivalrun	Beltrum	08-01-2023	

	
De	laatste	run	van	2022	was	er	eentje	in	de	witte	wereld	met	temperaturen	ruim	onder	het	
vriespunt.	Dit	leverde	een	prachtig	decor	op.	Zo	was	het	ook	tijdens	de	eerste	run	van	2023.	
Niet	vanwege	de	mooie	witte	wereld,	maar	door	de	winterse	zonnige	omstandigheden	
waarin	deze	run	plaatsvond.		
	
“Je	kunt	het	nieuwe	jaar	maar	beter	meteen	goed	beginnen”,	zo	moeten	Aletta	Roode	en	
Hylke	Jonker	gedacht	hebben	toen	zij	aan	de	start	van	de	run	in	Beltrum	stonden.	Beide	
behaalden	namelijk	de	hoogste	positie	op	het	podium.	Aletta	bedwong	dit	prachtig	resultaat	
in	de	Lange	Survivalrun	die	23km!	lang	was.	Voor	Hylke	was	deze	prijs	weggelegd	in	de	
middellange	afstand	(12km)	bij	de	jeugd.	Beide	van	harte	gefeliciteerd!!	
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Wedstrijdkalender	2023	

	
Hieronder	een	overzicht	van	alle	wedstrijden	die	voor	de	rest	van	het	jaar	2023	nog	op	de	
wedstrijdkalender	staan.	Met	de	diverse	categorieen	(wedstrijd	of	recreatief),	afstanden,	
leeftijden	en	of	de	inschrijving	al	open	is.		
	

	
	

	
	
	



- 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



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 64   nummer 1  10 januari 2023 

PRAKTISCH 

Volgende editie 24 januari 2023 

Inleveren verslag en kopij zondag 22 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. 



 De Kineaan 2 

Flúster Famkes  
 

Beste lezers, 

 

Welkom terug! Om te beginnen willen we iedereen 

een heel gezond, sportief, gezellig en een goed nieuw 

jaar wensen! Misschien dat we elkaar al getroffen 

hebben op de nieuwjaarsreceptie, want wat was het 

weer een feest! Om het nieuwe jaar in te luiden, 

hebben we Mette Steffens geïnterviewd. Ook staat 

er weer een “Wie is het?” klaar en hebben we weer 

een gouden tip voor jullie in petto. Mis de aanwijzing 

van deze week niet! Veel leesplezier. 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

         Tip: Laat die oliebollen en appelbeignets achter in 2022 en begin  

het nieuwe jaar gezond! Houd als standaard aan om 2 liter 

water op een dag te drinken! Doe je met ons mee? 

 

 

Langs de zijlijn met:  

 

Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Mette Steffens, ik ben 15 jaar, ik speel bij A2 en train de kangoeroes. 
  
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Ik speel al sinds de kangoeroes bij kinea. 
  
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Ik vind kinea een leuke club vol met gezelligheid en waar ik lekker kan sporten. 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Er zijn veel hoogtepunten. De kampioenschappen samen met je team, de barbecues maar ook alle 
activiteiten van het JAC zijn gezellig. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
Dat het altijd een leuke en gezellige club mag blijven. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Op alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat we kunnen korfballen bij kinea schoonmaak, 
trainers, kantinedienst en bestuur. 
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Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Dat zou ik even niet kunnen bedenken. 
  
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? ( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  

Ik heb niet echt een vast ritueel. 
 
 

 

 

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.  

 
Gender: Vrouw 
Team: Selectie 
 
Deze jongedame is terug van weggeweest! We kunnen haar goed gebruiken bij de selectie. Grote kans dat 
ze meer spierballen heeft dan jij, want ook is ze te vinden in de sportschool. You go girl! 

 
 
Antwoord vorige editie: Ties Lok 
 
 
 

Wist je dat: 

Kinea lid Maike, die nu al een paar maande voor haar studie op het eiland Sint 

Maarten zit, afgelopen week haar (familie) bezoek heeft uitgezwaaid? Haar 

zusje Jenda en haar ouders hebben haar met oud & nieuw vergezeld, hoe gezellig! 

 

 
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. 
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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 

 

 

 

 

 

Penningmeester aan het woord  
 

Op mijn vorige bericht in de Kineaan heb ik diverse reacties gehad, maar de meesten hadden toch wel te 
maken met het feit dat ik suggereerde de eerste vrouwelijke penningmeester te zijn. Dit bleek echter niet 
zo te zijn en bij deze dank voor de oplettende lezer om mij hierop te attenderen. Zover mij bekend is 
geworden, zijn er in ieder geval twee vrouwen mij voor geweest. Zo, dat is eruit. De lucht is weer geklaard.  
 
Voor de mensen die denken; gaan we nou elke week een stukje van de penningmeester in de Kineaan 
krijgen? Nee hoor, ik laat het hier wel even bij, de volgende stukken zijn enkel praktisch van aard. Denk ik. 
Probeer ik. Mocht er behoefte zijn, dan wil ik uiteraard wekelijks iets schrijven over de financiën en het 
vakgebied. Zou wel een hoop duidelijkheid geven alvast voor de eerstvolgende ALV. Maar goed dit hoeft 
geen financieel dagblad te worden en papier is duur. Ik laat het hierbij. Tot de volgende incasso! 
 
Marleen.   

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Sponsoren in het zonnetje  

Op zaterdag 21 januari speelt de selectie van Kinea weer een thuiswedstrijd in de Hoekstra hal. De 

wedstrijd en bal worden mede mogelijk gemaakt door Kooiker Logistiek en Juwelier Wiebe Woudstra. 

Onderstaand wat meer over deze sponsoren.  

 

Kooiker Logistiek   
Transport, opslag & distributie zijn een essentieel onderdeel van uw bedrijf. Logistieke opdrachten vragen 

om kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Denk aan uw planning, optimalisatie van voorraad, beheersing 

van kosten, wet- en regelgeving, planning en organisatie. 

Bij Kooiker Logistiek weten we dat maar al te goed. Ons team van specialisten hebben door de jaren heen 
aangetoond deskundigheid en ervaring in huis te hebben. Als bedrijf hebben we, naast transport, ons 
gespecialiseerd als een full service dienstverlener in logistiek, opslag & distributie. 

Met bijna 100 jaar ervaring staan bij Kooiker Logistiek de klantvraag en -behoefte altijd centraal. En vanaf 
het begin is het persoonlijk contact met de klant behouden. Persoonlijk contact levert een belangrijke 
bijdrage aan duidelijkheid, samenwerken en het overtreffen van verwachtingen. 

Niet voor niets is onze slogan ‘Daar kunt u op rekenen’. Wij prikkelen onszelf om onze ambities waar te 
maken. En naast het leveren van maatwerk, deskundigheid en ervaring heerst er een heuse hands on 
mentaliteit. 

Kooiker Logistiek 
De Finnen 3 
9001 XW Grou 
0566 - 62 97 00 (Grou) 
info@kooikerlogistiek.nl 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Juwelier Wiebe Woudstra  
Juwelier Wiebe Woudstra is gevestigd in het prachtige Gorredijk. De specialist van de regio als het gaat om 

horloges en sieraden. Ook van trouwringen bieden ze een veelzijdig assortiment. Door hun intensieve 

samenwerking met merken bieden ze altijd de nieuwste modellen en de beste service. Met onafhankelijk 

advies voorzien ze u graag van het accessoire dat bij u past. Bezoek hun mooie winkel en ze nemen u graag 

mee in de schitterende wereld van het persoonlijke sieraad. 

 

Juwelier Wiebe Woudstra 

Hoofdstraat 45  

8401 BW Gorredijk  

T: 0513- 461626 

E: wiebewoudstra@hotmail.com 

  

mailto:info@kooikerlogistiek.nl
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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 

Zaterdag 14 januari 
 

9:00 SIOS/Jumbo Wolvega E2 Kinea E1 De Steense 
 12:10 SIOS/Jumbo Wolvega A1 Kinea A1 De Steense 
 13:30 Kinea D1 WWMD D1 Hoekstra hal 
 14:20 Emmeloord 2 Kinea 2 Bosbadhal 
 14:35 Kinea C1 Oerterp C1 Hoekstra hal 
 15:00 Leonidas F1 Kinea F1 De Duker 
 15:35 Emmeloord 1 Kinea 1 Bosbadhal 
 15:40 Kinea A2 Drachten/Van der Wiel A3 Hoekstra hal 

Zaterdag 21 januari 
 

9:00 LDODK/Rinsma Modeplein F1 Kinea F1 Kortezwaag 
 9:00 Joure E1 Kinea E2 Sportfun 
 9:15 SCO/European Aerosols E2 Kinea E1 De Steense 
 10:00 Heerenveen D2 Kinea D1 Hoekstra hal 
 

12:20 Kinea C2 
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 
C1 Hoekstra hal 

 13:25 Kinea C1 Mid-Fryslân/ReduRisk C2 Hoekstra hal 
 14:30 Kinea A2 SCO/Leonidas A2 Hoekstra hal 
 15:45 Kinea 2 DTG 2 Hoekstra hal 
 17:00 Kinea 1 DTG 1 Hoekstra hal 
 21:20 Kinea A1 Mid-Fryslân/ReduRisk A2 Hoekstra hal 

Zondag 22 januari 
 

13:00 Kinea 3 Vitesse (Be) 4 Hoekstra hal 

 

Uitslagen 
 Wedstrijd Uitslag 

Zaterdag 7 januari 

 LDODK/Rinsma Modeplein D3 - Kinea D1 3 - 5 

 

 

http://www.kinea.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
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