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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. 

Sparen voor
uw kind of
kleinkind?

Kom Zilvervloot Sparen
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Mooie bonus als het kind 18 wordt*

 
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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Spelletjes
door Afke Wijngaarden

Al jaren spelen wij op vakantie ’s avonds scrab-
ble. We houden nauwgezet de scores bij en 
vermelden zelfs datum en plaats. Daarom kun-
nen we nog steeds zien waar en wanneer we 
een potje scrabble speelden. 

De laatste jaren werden door onze kinderen 
steeds meer nieuwe spelletjes gekocht. Dat 
gaat zelfs zo ver dat er een speciale App is 
gemaakt om bij te houden wie wat in de kast 
heeft. Onderling wordt er dan ook flink geruild. 
Steeds vaker komen ze bij elkaar om verschil-
lende spelletjes uit te proberen. 

Een paar weken geleden hebben we in de open 
lucht een heuse spelletjes-dag gehouden. Het 
was een bijzondere dag, achter elkaar verschil-
lende spelletjes doen in steeds wisselende 
samenstelling. Wat is het dan leuk dat er dan 
soms al 3 generaties aan tafel zitten. Fanatiek 
wordt er om de winst gespeeld.

Ook via internet en spelcomputers kun je 
prachtige spelletjes spelen. Eén van onze klein-
kinderen is momenteel helemaal weg van 
Farming Simulator. Een simulatiespel met een 
heuse boerderij waarin alle elementen zitten 
als machines, oogsten, weersomstandigheden 
enz. Met een startkapitaal aan euro’s moet je 
beslissen wat je gaat doen en wat de opbreng-
sten kunnen zijn van je producten. Koop je 1 of

2 tractoren? Wat brengt een perceel suikerbie-
ten op? De keuze is reuze. Ook krijg je te ma-
ken met dilemma’s die veel overeenkomsten 
hebben met het ‘echte’ leven.  Zoals zoveel van 
deze spelletjes kun je dit spel op afstand met 
iemand anders spelen. 

Toch blijft het leuker om gezellig bij elkaar te 
zitten. Je hoeft geen gesprek gaande te hou-
den, je zit minder op je telefoon te kijken en de 
tijd vliegt om. 

Spelregels vallen soms mee, maar soms ook te-
gen om ze goed te snappen. Wat ze allemaal 
gemeen hebben is dat er vaak een dosis geluk 
bij zit, maar ook flink wat tactiek. Sommige 
spelletjes moet je een paar keer doen voordat 
je echt een tactiek kunt bedenken.  Wat dat 
laatste betreft kun je dit doortrekken naar ons 
‘echte’ leven. Wij hebben allemaal te maken 
met ‘spelregels’, die in de loop van het leven 
behoorlijk kunnen veranderen. Denk bijvoor-
beeld maar aan de zondagsrust, die de afgelo-
pen decennia voor sommigen een heel andere 
invulling en betekenis heeft gekregen.

1

Dankzij onze kinderen 
spelen we voor het 
eerst naast scrabble 
ook 2 andere favorie-
ten: Azul en Sagani. Ik 
kan het iedereen aan-
raden: speel eens een 
spelletje.
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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  Het Meer 118 tel: 688503
Algemeen  : Pietie Tichelaar  Spinner     25 tel: 688981
Coördinatie  : Aafje Monderman  Ds. Veenweg    55 tel: 06 39296457
Redactie lokaal  : maandag en dinsdag  Ds. Veenweg 10a tel: 688129
Rekeningnummer : NL77 RABO 0306 855 550

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

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

oplage   : ± 650

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

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

verschijningsdata seizoen 2021-2022 inleveren kopij pasen 2022
vrijdag 15 april

Advertentietarieven 2021-2022

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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inhoud

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

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

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

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

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

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

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

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

Veilig en betrouwbaar.
•	 Certificering van het volledige systeem 

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

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

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

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

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

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

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

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

We zijn erg blij met ons nieuw redactielid Aafje Monderman. 
Zij gaat de coördinatie van de bezorging op haar nemen. 

* * * * * * * 

2-wekelijkse Compagnon

Zoals al eerder gemeld heeft de redactie in overleg met de 
sportverenigingen moeten besluiten om na de zomervakantie 
De Compagnon eens per 2 weken te laten verschijnen. 

De laatste jaren hebben we steeds meer moeite om voldoende 
kopij te krijgen. Net als de sportverenigingen is het daarnaast 
ook moeilijker om vrijwilligers te vinden. We vinden het be-
langrijk dat De Compagnon blijft bestaan om iedereen van 
informatie over het wel en wee van het dorp te kunnen voor-
zien. Ook het delen van persoonlijke verhalen stellen wij zeer 
op prijs. We hopen op deze manier het voortbestaan van de 
dorpskrant veilig te stellen.

* * * * * * * 
lezersbijdrage 

In de derde week van september wordt de lezersbijdrage van 
De Compagnon weer bij u aan huis opgehaald. 

Voor het komende seizoen 2020/2021 vragen wij een bijdrage 
van € 10 voor de papieren krant en € 7,50 voor de digitale 
krant.

Door middel van deze verlaging van de lezersbijdrage willen wij 
u compenseren voor het feit dat de dorpskrant als gevolg van 
de lockdowns het afgelopen seizoen niet wekelijks is versche-
nen en het komend seizoen om de twee weken zal worden uit-
gebracht. Daartegenover staat echter dat de kosten voor het 
papier nogal gestegen zijn en onze vaste lasten blijven, van-
daar geen halvering van de lezersbijdrage van voorheen. 

Naast de mogelijkheid om contant te betalen bieden wij dit 
jaar ook de mogelijkheid om de betaling middels het scannen 
van een QR-code via Ideal direct aan de deur te voldoen. 

Wij hopen dat u De Compagnon blijft lezen en steunen.

De redactie
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Belangrijke informatie

•   Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:     112

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

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

•   Groene Kruis uitleenpunt, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen 06-89990730 
     (bij Trinitaskerk). Kersten hulpmiddelen      088 0009488 
      of: uitleen@kerstenhulpmiddelen.nl

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

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

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

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

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

•   Taxi Koopmans        0513-241000 / 0516-461558

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

•   Dierenambulance Heerenveen e.o.     06 20454312

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

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

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

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

•   Plaatselijk Belang, Wolter Diever, e-mail: pbdeknipe@hotmail.com  06 18256125

•   Nieuws uit De Knipe       www.deknipe.frl

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

geen opgave 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 5 september -    Aengwirder Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst
Zondag 12 september - Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst
Zondag 19 september -  Aengwirder Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst
Zondag 26 september - Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
rooster drukken, tellen en bezorgen 13 & 14 september                                          nr. 42-02
Drukken groep 1: maandag  13-09     Robert Bouwmeester & Wolter van het Meer
   groep 2: dinsdag 14-09  Jan Bekhof
   groep 3: dinsdag 14-09  Anne Kramer
Tellen     : dinsdag 14-09  Geesje Zwier (06 46632857)
Bezorging Compagnons Heerenveen:  Jelle Cnossen (06 41438906)

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

dorpsagenda

Wanneer  Tijd  Wat   Waar

5 t/m 11 september   collecte KWF   huis aan huis

   



Weekblad voor de knipede CoMpaGnon

6

 

 
 
 

- 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

Veensluis 18 - Heerenveen  •  Telefoon 0513-688951

• posters

• flyers

• brochures

• verenigingsbladen

• programmaboekjes

 Voor al 
    uw digitale 
          drukwerk!

www.intradamusic.nl

drukkerij  -  copyshop
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Geen allegorische optocht dit jaar in ons dorp….

Knypster Merke

Weekblad voor De Knipe

DE COMPAGNON

secretariaat: 
Roelien Hofsteenge

Meyerweg 114,    688211
decompagnon@gmail.com

KNYPSTER MERKE 2019

ALI EXPRESS

Maandenlang hebben we goede hoop gehad dat 
de optocht dit jaar wel door kon gaan. Helaas heb-
ben we 19 augustus toch moeten beslissen om 
de optocht toch te laten vervallen. De op komst 
zijnde versoepelingen in de maatregelen komen 
wat dat betreft net te laat voor met name de wa-
genbouwers die in de startblokken stonden om te 
beginnen met hun versierde wagens. Het is nog te 
onzeker allemaal. Erg spijtig, maar we hopen dat 
we in 2022 alles weer op de oude vertrouwde ma-
nier kunnen organiseren en een prachtige optocht 
hebben.

Het geplande muziekprogramma in de feesttent 
gaat vooralsnog wél door, net als de autocross 
op zondag. Vanaf 20 september wordt hier meer 
over bekend gemaakt. We houden goede hoop!

Vorig jaar hebben we besloten om geen ledengeld 
te innen. Dat is dit jaar wel gebeurd. Maakt u ge-
bruik van automatische incasso, dan ontvangt u 
uw ledenkaart(en) in september in de bus. 
Betaalt u contant dan komen we nog bij u langs in 
september. 

In de volgende De Compagnon meer nieuws over 
de Knypster Merke! 

Bestuur V.V.V. De Knipe 
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nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

Volleybal
in de knipe

iedere maandagavond in
de barte

Van 20.30 - 21.30 u. mix recreatievolleybal.
Hééééééél veel sportief plezier.

Ooit eens volleybal gespeeld?
Bij een club, tijdens je schoolperiode,
vakanties enz., of misschien helemaal nooit.
Neem dan nu de stap om vrolijk en gezond te bewegen bij ons recreatieteam van OPM.
Je bent van harte welkom om kennis met ons spel te maken en gratis een aantal keren 
mee te spelen. (Ingang: OKC deur achterkant De Barte).

Gewoon een keer doen !!!!!!!!!!
Oant sjen yn De Barte.

de mannen en vrouwen van de
maandaggroep opM.
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Een zomerverhaal, voor kattenlief-
hebbers, met een happy end

Op 4 augustus jl. kwam onze eenogige kater Thijs 
(captain eenoog) niet meer thuis om ons de vol-
gende ochtend wakker te miauwen. Hij is onge-
veer drie jaar en we hebben hem vorig jaar uit een 
dierenopvang gehaald. We zijn heel blij met Thijs, 
hij houdt van dierenfilms op TV en ‘s avonds wil hij 
beslist een rondje om de Houtkampswyk lopen.
Eerst hadden we nog hoop dat hij gewoon weer 
aan zou komen lopen. Na enkele dagen gaven we 
Thijs bij een soort “dieren amber alert¨ op. Ook bij 
bakkerij Boonstra waren ze zo vriendelijk om een 
“vermist poster” op te hangen. Op de wykpraat 
app deden mensen ook hun best.
Nadat we onze hoop Thijs levend terug te vinden 
al bijna opgegeven hadden werden we op 13 au-
gustus door Ellen en Erik uit De Knipe gebeld dat 
ze onze kat gezien hadden. Ze hadden hem gespot 
bij de Learloaier maar hij liet zich niet pakken.
Wij stonden net voor een weekeindje op een cam-
ping, niet al te ver weg en stapten meteen in de 
auto. Na anderhalf uur zoeken zonder resultaat 
gingen we naar huis voor een kopje koffie.
En wat schetste onze verbazing, na een tijdje kwa-
men Ellen en Erik (gepassioneerde kattenliefheb-
bers en wandelaars) met onze kat Thijs in hun kiel-
zog onze oprit oplopen en dat nota bene op de 
verjaardag van Wiebren.
Behalve dat onze toch al te zware kat heel licht 
voelde, was hij verder wel in orde.
Ellen en Erik kenden Thijs al van hun dagelijkse 
wandeling door De Knipe.
Gelukkig hadden we nog een stukje gebak voor de 
kattenvrienden en zo hebben we de verjaardag en 
de terugkomst van Thijs mooi af kunnen sluiten. 
Ellen en Erik, nog een keer van harte bedankt!

Anneliese en Wiebren, Houtkampswyk

kWF kankerbestrijding collecteert 
5 t/m 11 september
doneren kan contant of via Qr-code

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding (5 tot en met 11 september) wordt 
er weer huis-aan-huis gecollecteerd. Mensen die 
iets over hebben voor het goede doel kunnen op 
twee manieren doneren: contant, door munt- of 
briefgeld in de collectebus te doen. of met hun 
telefoon, door een Qr-code te scannen. 

Ook in De Knipe zijn we blij dat er dit jaar weer 
volop gecollecteerd kan worden. Door de corona-
crisis was de landelijke opbrengst vorig jaar onge-
veer een derde lager dan normaal: € 4,2 miljoen 
in plaats van € 5,8 miljoen. 

1 op de 3 krijgt kanker
We hopen dit jaar weer meer geld op te halen 
voor kankeronderzoek en -zorg”. Dat is hard nodig, 
want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders kan-
ker. Bovendien heeft de kankerzorg flink te lijden 
gehad onder de coronacrisis. Veel operaties zijn 
uitgesteld, diagnoses later geconstateerd. Voor al 
die patiënten is het belangrijk dat zorg snel weer 
op volle sterkte komt.

doneren via je mobiel
U kunt tussen 5 en 11 september een collectant 
aan de deur verwachten. Behalve een donatie 
met contant geld kun je ook contactloos via een 
QR-code doneren. Die scan je met je mobiele te-
lefoon. Je betaalt vervolgens veilig, anoniem en 
eenmalig via iDEAL.

Collectanten
Ook dit jaar zijn er weer genoeg collectanten bereid 
gevonden om zoveel mogelijk geld op te halen en 
zal ik de benodigde spullen voor het collecteren 
tijdig rond brengen. 

Héél erg bedankt alvast !!!

namens KWF kankerbestrijding,

Fimke Gerritsma-Postma
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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 
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vervolg op pagina 13

	  
	  
	  
Beste	  leden	  
	  
Deze	  zomer	  zou	  een	  mooie	  zomer	  worden	  en	  werd	  alles	  in	  juni	  vrijgegeven,	  maar	  na	  2	  
weken	  bleek	  dit	  toch	  niet	  goed	  te	  gaan	  en	  liepen	  de	  besmettingen	  in	  rap	  tempo	  weer	  
omhoog	  en	  kwamen	  er	  weer	  beperkingen	  en	  bleef	  de	  1½	  meter	  van	  kracht.	  
Nu	  wordt	  half	  september	  opnieuw	  bekeken	  of	  dit	  per	  20	  september	  eraf	  gaat	  en	  dat	  is	  voor	  
onze	  afdelingsavond	  met	  Modeshow	  op	  21	  september	  natuurlijk	  een	  risico	  en	  is	  in	  overleg	  
met	  Roest	  besloten	  om	  het	  niet	  door	  te	  laten	  gaan	  en	  ook	  de	  Info-‐avond	  van	  7	  september	  
gaat	  niet	  door.	  
	  
Zo	  het	  er	  nu	  naar	  uitziet	  en	  de	  beperkingen	  niet	  veranderen,	  kan	  de	  afdelingsavond	  van	  
oktober	  wel	  doorgaan	  en	  ook	  de	  workshops	  kunnen	  dan	  wel	  doorgaan.	  
Het	  bestuur	  komt	  eind	  september	  weer	  bij	  elkaar	  en	  daarna	  horen	  jullie	  	  meer	  van	  ons.	  
	  
Natuurlijk	  zijn	  nieuwe	  leden	  van	  harte	  welkom	  of	  wil	  je	  eens	  met	  een	  workshop	  meedoen,	  
dat	  kan	  altijd	  en	  nieuwe	  boekjes	  zijn	  bij	  Hiltje	  Brouwer	  verkrijgbaar.	  
	  
Verder	  willen	  we	  nog	  even	  het	  volgende	  onder	  de	  aandacht	  brengen:	  
	  
Feestdag	  90	  jaar	  Vrouwen	  van	  Nu	  
Deze	  wordt	  gehouden	  op	  dinsdag	  12	  oktober	  2021	  in	  Het	  Theater	  Orpheus	  in	  Apeldoorn.	  
Opgave	  via	  link	  provinciale	  en	  landelijke	  website,	  lukt	  dat	  niet,	  neem	  contact	  op	  met	  Mettje	  
Leijenaar,	  tel.	  0513-‐466810.	  Voor	  onze	  Fryske	  leden	  rijdt	  er	  een	  gratis	  bus.	  
Als	  het	  goed	  is	  heeft	  ieder	  lid	  van	  ons	  de	  nieuwsbrief	  van	  augustus	  ontvangen	  en	  daarop	  
staat	  de	  exacte	  informatie.	  
	  
Op	  deze	  nieuwsbrief	  staat	  tevens	  informatie	  over	  de	  Inspiratiemiddag	  van	  Commissie	  
Handwerken	  en	  Textiele	  werkvormen	  Fryslân	  op	  23	  september.	  
Bridgedrive	  en	  de	  onderwerpen	  van	  De	  Akademylêzingen,	  enz.	  
Heb	  je	  vragen	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  één	  van	  de	  bestuursleden.	  
	  
Uitnodiging	  Algemene	  Vergadering	  2021	  
Wanneer:	   Woensdag	  29	  september	  2021	  
Locatie:	   Van	  der	  Valk	  Hotel	  Sneek	  
Tijd:	   	   19.30	  –	  21.30	  uur	  
Zijn	  er	  leden	  die	  belangstelling	  hebben	  om	  deze	  vergadering	  bij	  te	  wonen,	  geef	  je	  dan	  op	  bij	  
het	  bestuur	  voor	  20	  september	  en	  wij	  geven	  het	  door	  aan	  het	  PB.	  
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• Kozijnen - ramen - deuren - trappen

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

G.de Groot
 Timmerbedrijf B.V.

Machinale houtbewerking en onderhoudstimmerwerk
• Verbouw

» Onderhoud

» Reparaties

» Alle merken

0513 - 688143

Hegedyk 38, 8408 GB Langezwaag

» Autoshop

» APK

» Roetmeting

_______________________________________________________________________________________ 
 

Voor de leukste tweedehands spullen ga je naar GoedGuod! 
 

 
Pastoriesingel 42a, Tjalleberd 

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

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

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

 
_______________________________________________________________________________________ 
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Workshop	  Herfststuk	  maken	  
o.l.v.	   	   Gepke	  Kamstra	  
Wanneer:	   Dinsdag	  19	  oktober	  2021	  
Aanvang:	   19.30	  uur	  
Plaats:	  	   Café	  De	  Knyp	  
Kosten:	   nadere	  informatie	  volgt.	  
	  
	  
	  
Workshop	  Dikke	  dames	  schilderen	  	  
o.l.v.	   	   de	  Blije	  Papagaai	  
Wanneer:	   Donderdag	  11	  november2021	  
Aanvang	   13.30	  uur	  
Plaats:	  	   Café	  De	  Knyp	  
Kosten:	   €	  23,50	  all	  in	   	  
Minimaal	  aantal	  deelnemers	  6	  personen	  en	  maximum	  is	  onbeperkt.	  
	  
	  
Fryske	  Akademy	  
Freed	  	   	   19	  novimber	   	   	  2021	  	  
Tiisdei	   	   18	  jannewaris	  	   	  2022	  
Freed	  	   	   11	  maart	   	   	  2022	  
Wanneer	  er	  groen	  licht	  komt,	  of	  het	  door	  kan	  gaan	  dan	  hoef	  je	  pas	  te	  betalen,	  maar	  opgeven	  
kan	  wel.	  
	  
Voor	  bovenstaande	  activiteiten	  kunt	  U	  zich	  opgeven	  bij:	  
Baukje	  Visser	   	   tel.	  688718	  
Email:	   	   baukjevisser@live.nl	  
Jelske	  de	  Vries	  	   tel.	  623702	  
Email:	   	   jelskesiebedevries@gmail.com	  
Annie	  Haanstra	   tel.	  688578	  
Email:	   	   a.haanstra@gmail.com	  
	  

• Ook	  hebben	  we	  nog	  in	  overleg	  met	  de	  dames	  van	  de	  country	  dansgroep	  besloten,	  dat	  
de	  les	  van	  29	  september	  niet	  doorgaat,	  we	  hopen	  in	  oktober	  weer	  van	  start	  te	  gaan.	  

	  
	  
We	  hopen	  dat	  jullie	  allemaal	  gezond	  blijven	  en	  akkoord	  gaan	  met	  bovenstaande	  beslissingen	  
en	  hopen	  jullie	  weer	  snel	  kunnen	  ontmoeten.	  
PS	  	  jullie	  kunnen	  altijd	  contact	  opnemen	  met	  één	  v.d.	  bestuursleden	  
Het	  bestuur	  VvN	  	  De	  Knipe	  
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Woensdag t/m zondag vanaf 10 uur en in de schoolvakanties dagelijks geopend.

Lekker fietsen en dan…    

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

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

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

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 Schilderwerk   
    
 Wandafwerking  
  
 Houtimitatie  
 
 Marmerimitatie     

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

 

 

  
  
 

 

 

    

 

    

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

Lekker fietsen en dan…    

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

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

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

kw
aliteit • duurzaam

schilderwerk • beglazing • behangwerk • decoratietechnieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
Wilt u iets laten maken van glas, of is uw glas-in-lood 
raam of Tiffany lamp kapot?  
Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.   
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Erfrechtspecialist Hilda Dijksma begeleidt mensen met het opstellen van (levens)testamenten 
bij u thuis.  

De praktijk leert dat veel mensen behoefte hebben om een (levens)testament op te laten maken, maar 
het komt er maar steeds niet van; mensen ervaren de drempel naar de notaris te hoog of men denkt een 
akte te gaan ondertekenen waar men weinig van begrijpt.  
Dat kan beter.  
Mensen worden thuis door Hilda Dijksma bezocht en krijgen een kosteloos en vrijblijvend gesprek 
aangeboden, ongeacht de duur. 
“Want het moet voor iedereen duidelijk zijn wat voor effect het (levens)testament heeft en op welke wijze 
er zoveel mogelijk erfbelasting kan worden bespaard. Bovendien kun je met een goed (levens)testament 
ook de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg beïnvloeden, zodat het eigen vermogen zoveel mogelijk 
bij de kinderen blijft. En dit alles in begrijpelijke taal”, aldus Hilda Dijksma. 

De afgelopen decennia hebben veel wetswijzigingen plaatsgevonden, waardoor het voor veel mensen 
onduidelijk is geworden hoe de wettelijke verdeling nu 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 (levens)testament blijft zeer persoonlijk. Denk bijvoorbeeld aan (klein)kinderen met een 
(verstandelijke) beperking, verslaving of andere problematiek. Het (levens)testament biedt vele 
mogelijkheden om hierover iets vast te laten leggen.  
Of iets nalaten voor de kleinkinderen?                           

 
 
En dan hebben we ook nog in toenemende mate met 
samengestelde gezinnen te maken.  
Moeten de stiefkinderen meedelen in de erfenis?  
Of heeft men zelf kinderen die gescheiden ouders zijn? 
Bij eerder overlijden van eigen kind kan men in het 
testament voorkomen dat de bewindvoering over de 
nalatenschap van de kleinkinderen bij de ex-partner van 
het overleden kind terecht komt.  
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.  

 
Daarnaast zorgt een goed levenstestament ervoor, dat bij wilsonbekwaamheid de aangewezen 
gevolmachtigde voor je mag handelen. 
Ook al ben je 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 
dien je alle uitgaven te verantwoorden aan de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt hoeveel geld je 
mag besteden. Een levenstestament is daardoor in veel gevallen een “must”.  
Je koopt er simpelweg vrijheid mee.  
 
Hilda Dijksma werkt al enkele jaren samen met verschillende notarissen in Noord Nederland.  
Dit hele traject naar de notaris (samen met een document in heldere taal), wordt dan ook door haar 
begeleid.  
Het gesprek kan zowel in de Nederlandse als Friese taal worden gevoerd.   
Ondanks het corona-virus zijn de notariskantoren open en zijn gesprekken bij u thuis mogelijk volgens de 
richtlijnen van het RIVM.   
 
U kunt Hilda Dijksma benaderen op haar site: www.testamentrecht.nl , 
haar mailen via info@testamentrecht.nl of  
haar telefonisch benaderen op 06-1590 7115.       
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zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

Kantoorartikelen -Printersupplies voor internetprijzen - Printers en MFP - Meubelen

Gratis bezorging in De Knipe 
Altijd de voordeligste 
Bespaar op printkosten 

Ondernemers uit De Knipe!

Pro Office Heerenveen - Turfschip 19 - Industrieterrein businesspark Friesland West 
0513-623565 - heerenveen@prooffice.nl - www.prooffice.nl

ADVERTEREN?
vraag naar de mogelijkheden?

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: 8.00 - 20.00 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
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Via dewike.frl komen bezoekers vanaf 16 augustus 
op een provinciaal online platform terecht. Hier 
kunnen sportverenigingen hun aanbod kwijt en 
kunnen inwoners zich vanaf 1 september opgeven 
voor de activiteiten waar zij aan mee willen doen. 
Het aanmelden van activiteiten is mogelijk van 16 
t/m 30 augustus.  

‘De Wike’ is een eenmalig initiatief en wordt ge-
financierd vanuit het provinciale Corona nood-
fonds ‘No en Moarn’. De campagne is erop gericht 
om de Friese inwoners (weer meer) in beweging 
te brengen. Het unieke Friese verenigingsleven 
speelt hierin een centrale rol.

Sport Fryslân ‘De Wike’ van sport en bewegen

Van 17 t/m 26 september organiseert Sport Frys-
lân ‘De Wike’ van sport en bewegen, waarbij het 
unieke Friese verenigingsleven centraal staat. Ver-
enigingen kunnen tijdens deze Wike hun deuren 
openzetten voor inwoners uit de buurt. Dit kun-
nen ze doen door sport– en spelactiviteiten te 
organiseren, zoals spelmiddagen, toernooien of 
open trainingen. Vanaf maandag 16 augustus kun-
nen verenigingen hun activiteiten aanmelden via 
dewike.frl. 

Lit Jim Gean! Met die slogan trapt Sport Fryslân de 
campagne voor De Wike af. We mogen weer spor-
ten en bewegen bij sportverenigingen en dat vie-
ren we. Als sportverenigingen door heel Fryslân 
de deuren openen, krijgen we samen veel inwo-
ners in beweging. Het is een prachtige manier om 
inwoners kennis te laten maken met het sportaan-
bod op de club en om hen te laten zien hoe leuk 
het is om samen in beweging te zijn. Daarom wor-
den sportverenigingen nu al opgeroepen om na te 
denken over een activiteit die zij tijdens De Wike 
kunnen organiseren. 
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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

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21
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Email: info@sallyheerenveen.nl
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Uw groente en fruitspecialist
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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


