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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. 
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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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   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 19 september -  Aengwirder Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst
Zondag 26 september - Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst
Zondag 3 oktober -      Aengwirder Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst
Zondag 10 oktober -      Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
      Onlinedienst

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd



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

 

 
 
 

- 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 

 

 



 

Afronding herinrichting Meyerweg 
 
 

De gemeente heeft de Meyerweg opnieuw 

ingericht. Het Kenniscentrum Shared 

Space heeft een evaluatie gemaakt van 

de herinrichting. Hiervoor is onder andere 

een vragenlijst uitgezet. Uit de evaluatie 

zijn een aantal aanbevelingen gekomen 

die binnenkort uitgevoerd worden.  
 

Tien aanbevelingen  

De evaluatie geeft tien aanbevelingen, deze 

zijn met Plaatselijk Belang afgestemd en gaan 

we bijna allemaal uitvoeren. Een aantal 

aanbevelingen pakt Plaatselijk Belang op, het 

andere deel voert de gemeente uit. 

Hieronder leest u om welke maatregelen het 

gaat. 

 

- Plaatselijk belang organiseert binnenkort 

een scholing binnen het dorp om het 

Shared Space-principe te verduidelijken. 

Dit doen ze met voorlichting op de 

basisschool en bijvoorbeeld een lasergun-

actie. 

 

- Bij de fietsoversteek op de kruising 

Meyerweg/Woudsterweg verduidelijkt  

gemeente Heerenveen de 

voorrangssituatie met haaientandtegels. 

De bebording wordt geminimaliseerd en 

waar mogelijk samengevoegd. 

 

- Bij de kruising Meyerweg/Hellingbaas 

wordt ‘pianomarkering’ aangebracht om 

de gelijkwaardige kruising te 

verduidelijken. Ook komen er haagvakken 

met beukenhaag.  

 

 

 

- Op het plein bij Café De Knyp komen twee 

verplaatsbare bloembakken. Hierop komt 

extra reflectiemateriaal. De bloembakken 

zijn hetzelfde als elders in het dorp. 

 

- Op het rechte deel van de rijweg komen 

bij wijze van proef nog twee 

bloembakken. Ook deze bakken zijn 

verplaatsbaar zodat ervaren kan worden 

welke plek het beste werkt. 

 

- In de bochten van de kruising It 

Slúske/Tramweg staan regelmatig auto’s 

geparkeerd. Dit zorgt ervoor dat de 

kruising onnodig onoverzichtelijk wordt. 

Wij vragen parkeerders uitdrukkelijk 

ergens anders te parkeren. 

 

Impressie van de haagvakken 

Op een aantal plekken komen haagvakken 

met beuk. Deze krijgen een maximale 

hoogte van 75 cm. Doordat de weg optisch 

smaller lijkt neemt de snelheid van het 

verkeer af. 

 

De aanwonenden van de Meyerweg worden 

geïnformeerd over de exacte locaties van de 

haagvakken. 

 

Start werkzaamheden 

De laatste werkzaamheden starten in 

oktober. Het najaar is een gunstige tijd voor 

het aanplanten van hagen. Wethouder Jaap 

van Veen: “Met de uitvoering van deze 

laatste maatregelen ronden we het project 

“Herinrichting Meyerweg” definitief af. In 

samenspraak met de inwoners hebben we 

een mooi resultaat weten te bereiken. 
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zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl



 
Rabo ClubSupport foar De Preamsjongers 
 

 
 
 
Ús koar docht dit jier wer mei oan de RABO CLUB SUPPORT aksje. Foarig jier hat dit foar ús 
fertúten dien. De corona hat dêr emosjoniel flink ynbotst. Wy koenen oardel jier net sjonge. 
Oansteande wênsdei 6 oktober sille wy wer út ein. Omdat der yn dizze periode guon leden 
útfallen binne, gean wy wer op syk nei nije leden. It is leuk om mei menoar te sjongen en… it 
klinkt ek nog hiel leuk. Meld jim derom oan! 
 
Efkes werom nei de aksje. Wol  eltsenien dy’t ús koar in waarm hert tadraagt fan 4 oktober 
ôf har of syn stim útbringe fia de webside rabobank.nl/clubsupport?  
 
Der dogge mear clubs út De Knipe mei oan dizze aksje fan de Rabobank. Mar leave minsken 
stim dan ek op DE PREAMSJONGERS! 
 
Út namme fan it bestjûr, 
Jeltsje de Groot 
 
 
 
 





     

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  
OP WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 OM 19.30 UUR  
IN CAFÉ DE KNYP TE DE KNIPE 

 

 

 

 

1.  Opening 

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 april 2019 

4.  Jaarverslag 2019 en 2020 

5.  Financieel verslag 2019 en 2020 van de penningmeester 

6. Vaststellen ledenkorting/contributie        
 Het bestuur stelt voor de contributie met 2 euro te verhogen, conform het advies van de actuaris. 

7.  Vaststellen verzorging uitvaarten 

8.  Verslag kascommissie  

9.  Benoeming kascommissie 

10.  Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: Hinke Minkema  (2020) en Tjitske Koopman (2021) 
Het bestuur heeft Gonnie van der Hoeff en Jannie Timmenga bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. 
Andere kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur. 
 

11.  Rondvraag 

12.  Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 



WE GAAN WEER VAN START !
Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, heeft het bestuur van DKA besloten 
de koffieochtend weer op te starten en wel op:

donderdag 7 oktober ‘21
Vanaf half 10 bent U weer van harte welkom in de Barte, waar onder het genot van 
een kopje koffie en wat lekkers, na lange tijd weer gezellig kan worden bijgepraat.

De eindtijd voor deze eerste feestelijke koffieochtend is ongeveer 12 uur.

We vertrouwen er op dat de bezoekers 2x gevaccineerd zijn en daardoor veilig kunnen 
deelnemen aan de koffieochtend.
Uiteraard is deelname op eigen verantwoording en blijft de regel: 
bij klachten thuis blijven!

We hopen U allen 7 oktober weer te kunnen begroeten in De Barte !

                                                                                                 Het bestuur DKA



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

 
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van september 2021. 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 
28 enthousiaste leden hebben! Zo is Crescendo voor iedereen een 
prachtige vereniging. 

 

www.crescendodeknipe.nl 

SHOWBIZZNISS INTERVIEWS: 
 
- Wie ben je:  
Hiltsje Brouwer en ben getrouwd 
met Jelle. Ik woon in het Meer. 
- Welk instrument  
bespeel je: 
Alt Hoorn. 
- Hoe lang ben je al lid: 
Volgens mij 5 jaar, waarvan de  
eerste 2 jaar les was. 
- Wat vind je leuk aan samen muziek maken: 
Het samen muziek maken, alleen jammer dat ik niet 
veel eerder ben begonnen. 
- Welke muziek heeft je voorkeur: 
Ik vind bijna elke muziek mooi, maar countryvind ik 
het mooist. 
- Wat is je mooiste optreden: 
Het country optreden in café de Knyp. Maar het 
optreden in de Rinkelbom is qua geluid het mooist. 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:  
Tips heb ik niet. Ik vind het alweer leuk om samen 
te spelen, al is het in kleine groepjes. 
 
 
 
 
- Wie ben je:  
Ik ben Jeenke de Roos 
- Welk instrument bespeel je:  
Ik speel alt 
- Hoe lang ben je al lid:  
ik ben lid sinds 2013 
- Wat vind je leuk aan samen   
muziek maken:  
samen muziek maken is leuk en  
geeft een saamhorigheidsgevoel  
waar ik nieuwe energie van krijg. 
- Welke muziek heeft je voorkeur:  
muziek die lekker in het gehoor ligt heeft mijn 
voorkeur. 
- Wat is je mooiste optreden:  
kerst Inn en uitvoering met countrymuziek zijn mijn 
mooiste optredens. 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:  
hopen dat we na de zomer weer starten met 
oefenen met enthousiasme door kunnen gaan. 
- En wie mogen we de volgende keer 
interviewen? 
De volgende keer mag je Wim interviewen omdat hij 
zich altijd inzet voor Crescendo. 
 

 
 

21.09 

NIEUWS: 
 

Ook Crescendo is al weer een tijdje LOS !!! 

Tijdens de gezellige gezamenlijke afsluiting op 8 

juli, bleek er bij diverse leden de behoefte te 

bestaan om al tijdens de zomervakantie te beginnen 

met elkaar muziek te maken. En omdat ook dirigent 

Rinze Hogeterp stond te popelen om weer te 

starten, werd er al in augustus begonnen met kleine 

groepen (ca. 10 tot 12) muzikanten in de 

Doopsgezinde Kerk. 

De eerste oefenavond voor de volledige groep was 

op donderdag 2 september, voorlopig nog in het 

Paradyske in Langezwaag. En aan de reacties kun 

je merken, dat iedereen blij is dat we weer “los” zijn. 

Het speelplezier spat er vanaf! 

Helaas staan er nog niet veel optredens in de 

agenda, maar zeker is wel dat Crescendo muzikaal 

aanwezig zal zijn bij de opening van de Knypster 

Merke op vrijdag 8 oktober! Jammer genoeg is er 

voorlopig een streep gezet door het 

Federatieconcert in de Rinkelbom, maar we streven 

nog wel naar een optreden in De Knipe, met 

mogelijk ook weer een Kerst-inn in december(?) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Crescendo doet mee aan Rabo 
Clubsupport!!! 

 

Met Rabo Clubsupport investeert de Rabobank een 
deel van de winst in lokale clubs en verenigingen.                                      
Je kunt daarom van 4 t/m 25 oktober je stem 
uitbrengen op Crescendo De Knipe. Hoe meer 
stemmen, hoe hoger de bijdrage! Er is één 
voorwaarde: je moet klant én lid zijn van de 
Rabobank. Dat laatste kun je tegelijk (gratis!) 
regelen.  
          
Stem op Crescendo via de Rabo-app of via 
www.rabobank.nl/clubsupport. 

 









De feestversiering en Knypster vlag 
We zouden het heel erg feestelijk vinden wanneer de buurten de feestverlichting in het 
dorp weer zouden willen plaatsen. En natuurlijk mag er gevlagd worden van vrijdag t/m 
zondag! Knypster vlaggen zijn te koop bij Wooncentrum De Knipe. 

Tentenbouwers…………..
we hebben jullie dit jaar weer nodig! Het wordt niet zo’n grote tent als jullie gewend zijn 
om te bouwen maar toch zijn extra handjes welkom. Donderdag 7 oktober vanaf 8.00 uur 
beginnen we op het plein bij café De Knyp. Mooi vlakbij de koffie met oranjekoek en de 
gehaktbal om 12.00 uur. Voorwaarde is wel dat jullie pas weer weg mogen wanneer de 
tent helemaal staat! Wij rekenen weer op de vaste ploeg bouwers!

Programma Café De Knyp
De zaterdagmiddag- en avond organiseren we samen met Arjen en Ids van café De Knyp. 
Maar ook op vrijdag- 8 en zondagavond 10 oktober is het café natuurlijk open met live 
muziek! Meer hierover lees je de komende weken op hun facebookpagina “Café De Knyp”

De regels………..

Voor de georganiseerde activiteiten hebben we te maken met de regels die momenteel 
gelden. Deze worden ons opgelegd door de RIVM en wij zijn verplicht om ons daaraan te 
houden. Dit betekent voor de zaterdagmiddag, zaterdagavond en de autocross op zondag: 

• Alleen toegang op vertoon van een geldige QR-code in de CoronaCheck-app, test of 
herstelbewijs en je ID kaart. 
N.B.: deze regels gelden niet bij de kinderdisco en de kermis.

• Het evenemententerrein (café, tent en terras) is zaterdag open van 15.00 tot 0.00 uur. 
Verlaat je het terrein dan kun je later ook weer toegang krijgen. Maar let wel; we kunnen 
een maximaal aantal bezoekers toelaten. Vol = vol. 

• Zaterdagmiddag en zaterdagavond is alleen voor leden van V.V.V. De Knipe. Twee weken 
geleden zijn we begonnen met het rondbrengen van de kaarten. Mocht je ze nog niet 
hebben; ze zijn onderweg. Vanaf 16 jaar ben je betalend lid. Ben je als inwoner van De 
Knipe (daarbij rekenen wij ook het Meer, Veensluis, Zestienroeden en de Woudsterweg) 
nog niet lid, maar wil je wel lid worden, dan kun je dit nog regelen voor 9 oktober. Stuur 
een appje naar 06-50483569 (Jolanda) of een mail naar info@knypstermerke.nl. Je krijgt 
dan een formulier voor automatische incasso toegestuurd. Dit kun je ingevuld samen met 
€ 5,-- (gepast contant) inleveren op donderdag 30 september of 7 oktober tussen 19.30 
en 20.00 uur bij het bestuur in café De Knyp. Jouw lidmaatschap gaat dan direct in en je 
krijgt dan de V.V.V. ledenkaart 2021. Op 9 oktober heb je dan met je persoonlijke 
ledenkaart toegang tot het feest. 



Vrijdag 8 oktober
vanaf 19.00 live muziek & DJ 

 
 

Zaterdag 9 oktober 

vanaf 15.00 Kleintje Knypstermerke  
in samenwerking met V.V.V. de Knipe

 
 

Zondag 10 oktober 
vanaf 20.00 Sipke de Boer

 
 

Maandag 11 oktober
vanaf 16.00 schuttersfeest

Programma 
Kleintje Knypstermerke

Graag tot dan! 











nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl




