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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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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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Concerto in Memoriam 
door Afke Wijngaarden

Op	heel	veel	verschillende	manieren	worden	wereldwijd	in	de	
maand	november	de	dierbaren	herdacht.	In	Mexico	maken	ze	
er	twee	feestelijke	dagen	van,	maar	in	ons	land	doen	we	dat	
meer	ingetogen,	zoals	ook	op	vrijdagavond	5	november		in	de	
Nij	Brongergea	Tsjerke	in	De	Knipe.	
Bij	binnenkomst	krijgt	iedereen	de	gelegenheid	om	een	kaars-
je	 aan	 te	 steken.	 Een	 ritueel	 dat	 iedereen	 aanspreekt.	 Het	
Concerto	 in	Memoriam	heeft	 in	De	 Knipe	 al	 jaren	 dezelfde	
vorm:	muziek,	gedichten,	een	verhaal	en	stilte.	Deze	keer	met	
allemaal	(oud)	Knypsters.
Jelmer	Tichelaar	speelde	betoverende	muziek	op	de	marim-
ba.	Hij	wist	met	4	stokken	prachtige	klanken	en	melodieën	uit	
dit	instrument	te	halen.	Muziek	van	Bach	wordt	in	dit	gebouw	
meestal	op	het	orgel	gespeeld,	maar	op	een	marimba	krijgt	
het	een	magische	component	erbij.	
De	 gedichten	 werden	 gesproken	 en	 geschreven	 door	 Freja	
van	 der	 Zee-Dijkstra	 en	 Benny	 Holtrop.	 Eigen	 geschreven	
werk,	dat	misschien	daardoor	mij	erg	aansprak.
Christine	Schlette	vertelde	een	zeer	persoonlijk	verhaal	over	
haar	jeugdvriendin	die	in	september	jongstleden	is	overleden.	
Hoe	je	daardoor	een	nieuw	soort	eenzaamheid	gaat	ervaren.	
Een	eenzaamheid	die	bekend	is	bij	vele	ouderen	onder	ons.	
Naar	mate	je	ouder	wordt	verlies	je	steeds	meer	mensen,	die	
jou	bij	de	voornaam	noemen.	Dierbaren,	die	je	je	hele	leven	
hebt	gekend,	waar	je	veel	herinneringen	niet	meer	mee	kunt	
delen.	Een	 ’nieuw’	 	soort	eenzaamheid	vind	 ik	dan	ook	een	
mooie	omschrijving.	
Na	afloop	kon	 iedereen	nog	een	kop	koffie	of	 thee	krijgen.	
Wat	is	het	toch	bijzonder	dat	we	dit	in	De	Knipe	mogen	mee-
maken:	gedenken	met	ware	woord-	en	muziekkunstenaars.

Jelmer Tichelaar, marimba
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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
 
 

                           

   
 

             

          

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	14	november	-	Aengwirder	Tsjerke	9.30	uur
	 	 	 		ds.	Yvonne	Slik
Zondag	21	november	-	Nij	Brongergea	Tsjerke	9.30	uur
	 	 	 	ds.	Riemer	Praamsma
Zondag	28	november	-	Aengwirder	Tsjerke	9.30	uur
	 	 	 	ds.	Yvonne	Slik
Zondag	5	december	-			Nij	Brongergea	Tsjerke	9.30	uur
	 	 	 	ds.	Riemer	Praamsma

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
rooster drukken, tellen en bezorgen 22 & 23 november                                           nr. 42-07
Drukken	groep	1:	maandag		 22-11	 				 Robert	Bouwmeester
	 		groep	2:	dinsdag	 23-11	 	 Jan	Bekhof
	 		groep	3:	dinsdag	 23-11	 	 Sjoerd	&	Anneke	van	der	Meer
Tellen	 	 			:	dinsdag	 23-11	 	 Anneke	van	der	Meer	(0610233397)
Bezorging	Compagnons	Heerenveen:		 Heine	Bosma	(0623473900)

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

Wanneer  Tijd  Wat   Waar

op	dit	moment	zijn	er	geen	activiteiten

	 	 	

09-01-17 08:33Klok En Agenda Stock Illustratie - Afbeelding: 45670120
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Nederlands E-mail ons of  Gebruikersna… Wachtwoord Aanmelden

Stockvideo Stock Audio Gratis afbeeldingen van Ontwerpers het gebied van Medewerkers

Hulpmiddelen Foto atlas Blogs!

Stockafbeeldingen Prijzen en download pakketten

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

Voorwerpen Zaken
 Alle inhoud ZoekenZoeken

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

 Geavanceerd onderzoek

Zaken Voorwerpen

DE FOTOGRAFIECATEGORIEËN: TREFWOORDEN

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

ONLANGS BEKEKEN BEELDEN

MR: NO PR: NO 0 138 0

Wijzerplaat en agendapagina.

Deel

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

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

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

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

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

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

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

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

min 13 sec)

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

LikeLike

 

DownloadDownloadZet in lichtboxWij keuren alle belangrijke creditcards van
Nederland.

MEER GELIJKSOORTIGE VOORRAADBEELDEN VAN `KLOK EN AGENDA` More images

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

Hulp nodig?
Neem contact met ons op

Dreamstime
Stockfoto's

Internationaal
PortuguêsEnglish

Gemeenschap
Fotografen App

Hulpmiddelen
Bedrijfsaccounts

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

 
16,523,455 gebruikers

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

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

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

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

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

 
 
 
 
 
 
 
 

In een gezellige sfeer fitter 
worden? 

Start nu met 

Goed bezig uurtje fit! 

 
Elke dinsdag van 15:00 tot 16:00  

In de sporthal MFA de Spil 
Schoterplein 49, Skoatterwâld Heerenveen 

Bel of App 06-44702939 Gratis 1
e
 proefles  

www.goed-bezig.com 
Ter introductie gratis kopje koffie na de training bij Grand cafetaria het Veen 
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Bericht van een “Koersbal” Knypster
Jeu	 de	 boules,	 er	 zijn	 inmiddels	 al	 boekdelen	
over	 geschreven,	 wie	 deden	 het	 en	 sinds	 wan-
neer.	 Voetbal,	 korfbal,	 kaasbal,	 volleybal	 en	 nog	
een	paar	sporten	die	met	ballen	worden	gedaan	
heten	 strik	 genomen	 allemaal	 op	 z’n	 Frans	 “jeu	
de	 boules”,	 letterlijk	 ”spel	 met	 ballen”.	 Wat	 we	
in	De	Knipe	doen	aan	het	eind	van	de	Houtbaas	
is	 	 preciezer	 gezegd	 ”Pétanque”	wat	weer	 komt	
van	 ”Pied-Tanqué”	 een	 woord	 in	 het	 Occitaans	
of	langue	d’Oc	of	gewoon	een	Provençaalse	Zuid-
Franse	 eigen	 streektaal,	 ja	 zoals	 het	 Fries	 een	
Noord-Nederlandse	streektaal	 is.	 (bedoel	dit	po-
sitief	en	hoop	niet	dat	er	nu	een	aantal	“taalpuri-
teinen”	over	me	heen	rollen)	”Pied-Tanqué”	is	vrij	
vertaald	 ”met	de	 voeten	 samen”.	Oorspronkelijk	
leek	het	min	of	meer	op	 kaatsen,	 er	moest	 een	
aanloop	worden	genomen	voor	het	werpen	 van	
de	bal.	Maar	omdat	een	”sterspeler”	in	die	dagen	
last	had	van	 reuma	en	dus	enkel	vanuit	 staande	
positie	kon	gooien,	volgens	de	legende	ene	Jules	
Le	Noir,	 zijn	de	spelregels	aangepast	en	werd	er	
vanuit	staande	positie	vanuit	een	kleine	cirkel	ge-
gooid.	
Voor	de	oudere	mens	is	er	nu	ook	”Koersbal”,	 in	
Engeland	 vanwaar	 het	 is	 overgewaaid	 heet	 het	
”Lawn-Bowls”.	Volgens	publicaties	een	spel/sport	
wat	 hoofdzakelijk	 door	 60-plussers	 wordt	 ge-
speeld.	Om	het	wat	oneerbiedig	te	zeggen:	”knik-
keren	voor	ouwe	mensen”.	Het	 lijkt	heel	veel	op	
”Pétanque”	maar	wordt	echter	niet	buiten	maar	
binnen	gespeeld.	Ook	over	”Koersbal”	wordt	veel	
beweerd,	 bijvoorbeeld	 dat	 de	 oude	 Grieken	 en	
Egyptenaren	 het	 ook	 al	 speelden,	 maar	 ja	 wat	
speelden	die	nou	niet	dus	 laat	 ik	dat	maar	voor	
wat	het	is.	We	spelen	het	in	De	Barte	op	donder-
dagmiddag	van	14.00	tot	16.00	uur.	Er	wordt	een	

mat	uitgerold	van	8	meter	lang	bij	2	meter	breed.
Er	zijn	vier	bruine	ballen	en	vier	gele	ballen	 (die	
een	beetje	aan	een	Edammer	kaasje	doen	denken	
maar	zijn	het	niet!)	Je	speelt	het	met	twee	perso-
nen.	Net	als	bij	”Pétanque”	wordt	een	kleiner	bal-
letje	gegooid	naar	het	eind	van	de	mat	en	nu	maar	
zien	dat	je	ballen	zo	dicht	mogelijk	bij	het	“buutje”	
komen	te	liggen.
Maar,	en	nu	komt	het	:	de	ballen	zijn	geen	gewo-
ne	ballen	maar	met	een	aan	één	kant	ingebouwd	
gewichtje.	De	”techniek	 is	om	met	een	bocht	 te	
gooien,	 beter	 gezegd	 te	 rollen,	 voorwaar	 geen	
eenvoudig	knikkerspelletje!	Wanneer	je	de	ballen	
recht	 vooruit	 zou	 gooien/rollen	 zullen	 de	 ballen	
vrijwel	meteen	van	de	mat	rollen	en	dus	worden	
er	geen	punten	gescoord	en	dáár	gaat	het	uitein-
delijk	wel	om.	Het	lijkt	allemaal	ingewikkeld	maar	
na	 een	 paar	 worpen	 krijg	 je	 al	 gauw	 door	 hoe	
het	werkt	met	die	ballen/gewichten/bochten	en	
scoor	je	punten!
Veel	 belangrijker	 is	 het	 sociale	 effect	 van	 het	
”Koersbal	toernooi”	en	dat	is	de	gemoedelijkheid	
en	gezelligheid,	er	wordt	geen	geld	gevraagd,	en-
kel	 één	 of,	 jawel	 twee	 kopjes	 koffie	 kosten	 een	
gulden..eh..	sorry	een	Euro.	Verder	wordt	er	heel	
wat	afgepraat	en	gekletst	en	 leer	 je	elkaar	weer	
beter	kennen.	Het	spel	vereist	geen	zware	inspan-
ning	en	kan	tot	op	hoge	leeftijd	worden	gespeeld.	
Het	is	een	leuk	tijdverdrijf	en	meteen	een	compe-
titieve	 sport,	 kortom:	 kom	eens	op	 een	donder-
dagmiddag	vrijblijvend	een	kijkje	nemen	en	merk	
dat	het	een	plezierige	boel	is	in	De	Barte.	Er	staan	
stoelen	genoeg!	
Tot	dan.

Carel	Akemann

Website voor deze afbeelding
Koersbal | oost-online.amsterdam
oost-online.nl

Volledige grootte
640 × 427 (Zelfde grootte)

Meer formaten

Vergelijkbare afbeeldingen

Type: JPG

Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk
beschermd zijn.

Afbeeldingen

Google Afbeeldingen resultaat voor https://oost-online.nl/wp-content/uploads/2017/08/sportgid... https://www.google.com/imgres?imgurl=https://oost-online.nl/wp-content/uploads/2017/08/spor...

1 van 1 08-11-21 09:21
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nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

Met alle ellende misschien humor?
door Hans H.

Al	kennis	gemaakt	met	Asterix?	Anders	deze	QR	
scannen.

Verder	 een	 gewone	 foto	 van	 de	 gefrustreerde	
landbouwers.	Met	die	stikstof	toestanden,	met	die	
nieuwe	(inmiddels	weer	ingetrokken)	omgevings-
rapport	regels	van	de	provincie	kunnen	ze	het	nat-
te	weer	er	niet	bij	hebben.	Helaas	foto	met	tegen-
licht	genomen,	maar	de	inhoud	spreekt	voor	zich.
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Workshop Veilig online bankieren  
 
Internetcriminelen vallen elke dag mensen lastig met bijvoorbeeld valse e-mails en marktplaatsfraude. En dat 
wordt alleen maar meer. Want steeds meer geldzaken worden online geregeld. Wij willen u graag helpen om 
dit voor te zijn. Hoe? U hoort het tijdens onze gratis workshop Veilig online bankieren. U bent van harte 
uitgenodigd op: 
 
Dinsdag 23 November  19.30uur Café De Knyp (De Knipe)   
Woensdag 24 November  15.00uur Doarpshûs Skoatterhûs (Oudeschoot) 
Woensdag 24 November  19.30uur Doarpshûs Skoatterhûs (Oudeschoot) 
Donderdag 25 November  19.30uur Kantoor Siebe de Vries (Heerenveen) 
 
 
Tijdens de gratis workshop leren we u graag hoe u veilig online bankiert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
leert u: 

• Hoe u internetcriminaliteit herkent. 
• Welke vormen van internetcriminaliteit er zijn. 
• In welke situaties u uw gegevens niet moet delen. 
• Wanneer u een website of e-mail kunt vertrouwen.  

Voor wie is de workshop? Voor iedereen! 
Het maakt niet uit of u klant bent bij RegioBank. De workshop is geschikt voor jong en oud. Voor iedereen 
zitten er herkenbare voorbeelden bij en geven we tips hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Er is ook 
genoeg ruimte voor al uw vragen. 
 
Meld u nu aan 
We vinden het fijn om te weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. Meld u daarom aan. Geef uw 
deelname door voor 21-11-2021. Loop langs, bel of e-mail ons.  
 
Graag tot ziens op één van bovenstaande dagen! 
*We moeten ons houden aan de op dat moment geldende Corona maatregelen.  
 
Met vriendelijke groet, 

Assurantiekantoor Siebe de Vries 
Amelandlaan 183 
8443 CA Heerenveen 
T 0513-628677 
E info@siebedevries.nl 
I www.siebedevries.nl  
 
 
 
 



Weekblad voor de knipede CoMpaGnon

10

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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Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

 
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van november 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:  
Wim Uijterlinde 
- Welk instrument  
bespeel je:  
Bes Bas 
- Hoe lang ben je al lid:  
Dat is een moeilijke.  
Vanaf ongeveer een  
jaar nadat we in  
de Knipe kwamen wonen. Toen destijds Henk Minkema 
kwam vragen of we donateur wilden worden en hij hoorde 
dat ik voorheen  bij een harmonie gezeten had , heeft hij mij 
overgehaald om bij Crescendo te komen.  Dus het zal nu 29 
jaar zijn. In de harmonie speelde ik schuiftrombone, maar 
daar waren er op dat moment 4 van bij Crescendo , maar er 
was geen Es-bas dus ben ik dat gaan spelen. 
- Wat vind je leuk aan samen  muziek maken:   
het sociale aspect ervan. Je bent actief bezig, moet naar 
elkaar luisteren en iedereen is even hard nodig. Als er 2 
leden uit een bepaalde sectie niet zijn klinkt het direct een 
stuk minder. Het leuke van mijn plekje als Bas blazer is dat 
ik achteraan zit en alles mooi kan bekijken zonder  zelf 
bekeken te worden. En natuurlijk twee fijne maten naast me 
- Welke muziek heeft je voorkeur:  
Vlotte muziek. Ik vind persoonlijk Egerlander muziek en 
mars muziek mooi 
- Wat is je mooiste optreden:  
Jaren geleden in Anna Schotanus  tegen de Sinterklaastijd. 
We speelden  daar Sinterklaasliedjes , en een leuker 
publiek kun je niet hebben dan. 
Een mooie tweede is het optreden in Talant Beetsterzwaag 
een paar jaar geleden. Dit was ook heel leuk alleen toen 
met Nederlandse liedjes 
- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:   
Niet echt. Het bestuur heeft van Crescendo  een leuke 
vereniging gemaakt waar het verloop van de  leden heel 
weinig is, en dus nog jaren vooruit kan. Marcheren is 
moeilijk, niets voor ons maar in de openlucht blazen vind ik 
iets extra’s hebben en we laten ons dan aan het dorp horen 
of ze het leuk vinden of niet. Misschien een optreden op het 
plein bij De Knyp???? 
Bij de Harmonie waar ik van de lagere school tot mijn 
verhuizing naar Friesland heb geblazen gingen we 
regelmatig de straat op. Lopen en blazen was bij mij niet 
echt een succes, maar het was wel leuk om te doen. 
En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom?   
Jan Marten: Herintreder, toen Riekend Keuning hem vroeg 
om zijn plaats in te nemen zodat hij met “pensioen’ kon, 
heeft hij ja gezegd. Hartstikke fijn. 
   
 
 
 

NIEUWS: 
 

Zaterdag 18 december Kerst-inn Crescendo!!! 
 
De andere gebruikers op donderdagavond van 
sportcomplex it Paradyske in Langezwaag weten 
het al een tijdje …… Crescendo is al druk aan het 
oefenen met Kerstmuziek! 
Zou het dit jaar dan toch weer door kunnen gaan, 
de traditionele Kerst-inn?                                                              
Jammer genoeg lukt dit niet in de Doopsgezinde 
Kerk, waar we al vele jaren een mooie Kerst-inn 
hebben georganiseerd. Met de huidige corona-
maatregelen kunnen we daar (met het vele 
publiek) nog niet terecht. 
Maar we hebben een prachtig alternatief bedacht: 
 

Zaterdagmiddag 18 december,                 
aanvang 15.30 uur 

op het plein voor café De Knyp houden we 
onze Kerst-inn! 

 
In prettige samenwerking met cafébaas Arjen 
Popma, maken we er een sfeervol Kerstplein van 
met kerstboom, vuurkorven en uiteraard wordt het 
publiek weer getrakteerd op glühwein en warme 
chocolademelk.  
Nadere details hierover zijn uiteraard te lezen in 
de volgende Nootnieuws, maar de Kerst-inn (of 
moeten we nu zeggen Kerst-out?) gaat in ieder 
geval weer door! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BESTUURSWISSELING: 
 

In onze algemene ledenvergadering  
op 21 oktober j.l., hebben we  
afscheid genomen van onze 
penningmeester/bestuurslid  
Hennie Woudstra. Hennie  
was vanaf 2007 bestuurslid  
en in 2008 heeft ze de taak  
van penningmeester op zich  
genomen. Dit heeft ze altijd  
met veel accuraatheid en  
precisie gedaan. Al is Hennie  
afgetreden als bestuurslid maar wat voor ons als 
vereniging erg mooi is dat ze de kas blijft 
beheren. Hennie was altijd een zeer actief 
bestuurslid van regelen, organiseren, creatieve 
ideeën en de uitvoering ervan tot digitale 
ondersteuning. Tijdens de ledenvergadering werd 
Hennie bedankt voor al haar inzet! 

 

21.11 
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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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De Knipe Actief in oktober
door Marjan Steenstra

donderdag	weer	kunnen	ontmoeten	in	De	Barte.		
Op	 14	 oktober	 hebben	 we	 met	 elkaar	 gekeken	
naar	een	dorpsfilm	van	De	Knipe	uit	1956	op	You-
Tube.	Voor	velen	kwamen	er	een	hoop	bekende	
gezichten	voorbij	en	wat	was	het	modebeeld	toch	
anders,	genoeg	stof	tot	napraten	dus!
Op	21	oktober	hadden	we	een	“ouderwets”	gezel-
lige	 ochtend,	 de	 knikkerbak	 en	 sjoelbak	werden	
weer	goed	gebruikt.
Op	28	oktober	droeg	Annie	Lei	een	prachtig	zelf-
geschreven	 gedicht	 voor	 en	 keken	we	 naar	 een	
filmpje	over	de	activiteiten	in	De	Knipe	in	de	jaren	
80.	Ook	hadden	we	na	het	koffiedrinken	voor	het	
eerst	een	gezellige	lunch.	Elske	en	Jannie	van	der	
Tuin	zorgden	voor	een	heerlijke	pan	soep	en	ver-
der	werd	er	gesmuld	van	de	krintepofkes,	sûker-
bôle	en	verse	boterhammen	van	onze	bakker.	Wat	
eet	het	toch	gezellig	met	een	mooie	groep	van	17	
mensen	om	de	tafel.	Het	smaakt	zeker	naar	meer.	
We	organiseren	dit	nu	eerst	iedere	maand.

We	zijn	inmiddels	al	weer	een	aantal	
weken	onderweg	met	De	Knipe	Actief	
en	het	voelt	al	weer	heel	vertrouwd.	
Ontzettend	fijn	dat	we	elkaar	iedere	

Wilt	u	ook	een	keer	een	kopje	koffie	komen	drin-
ken?	U	bent	donderdags	 van	half	 10	 tot	half	 12	
van	harte	welkom	in	De	Barte!	Aanmelden	is	niet	
nodig,	maar	denkt	u	wel	even	aan	de	QR-code	en	
een	euro	voor	de	koffie.
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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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reisverslag peru, Chili en bolivia
door Peter de Jong 

Donderdag	4	november	hadden	we	
2	 gastsprekers	 uitgenodigd,	 te	 we-
ten	Gosse	en	Geesje.	Ze	maken	met	
enige	regelmaat	een	verre	reis	welke	
deze	keer	3	landen	in	Zuid-Amerika	
betrof;	Peru,	Chili	en	Bolivia	gelegen
aan	de	Grote	Oceaan.	Aan	de	hand	van	prachtige	
foto’s	vertelden	ze	over	deze	rondreis	van	3	we-
ken	 die	 begon	 in	 Lima,	 de	 hoofdstad	 van	 Peru.	
Naast	moderne	hoogbouw	verraden	de	vele	nog	
grotendeels	authentieke	gebouwen	door	hun	stijl	
en	kleuren	de	invloed	van	de	Spaanse	kolonisten	
van	destijds.	Na	een	paar	dagen	verruilden	ze	de	
drukte	van	deze	miljoenenstad	voor	de	 rust	 van	
het	 hooggebergte	 om	 daar	 te	 genieten	 van	 de	
indrukwekkende	 vlucht	 van	 de	 condor,	 werelds	
grootste	adelaarssoort	met	een	vleugelspanwijdte
van	meer	dan	drie	meter!	Na	het	bezoeken	 van	
wat	dorpen	ging	de	reis	per	luxe	touringcar	verder	
richting	de	Atacama	woestijn	in	Chili;	één	van	de	
droogste	regionen	op	aarde.	Het	regent	er	soms	
in	jaren	niet!	Dit	komt	doordat	deze	woestijn	in-
geklemd	ligt	tussen	het	Andesgebergte	en	de	oce-
aan.	De	hoge	bergen	keren	alle	 regenwolken	en	
de	 lucht	 boven	de	oceaan	 is	 aan	de	 koude	 kant	
door	de	Humboldtstroom,	afkomstig	van	de	Zuid-
pool	en	dus	ook	vrij	droog.	Desondanks	is	er	wel	
degelijk	leven	in	deze	woestijn	door	slim	gebruik	
te	maken	 van	de	 vaak	optredende	ochtendmist.	
Als	voorbeeld	de	niet	te	missen	metershoge	cac-
tussen.	
En	weer	verder	ging	de	reis;	op	naar	Bolivia.	Wat	
een	 letterlijk	 oogverblindend	 landschap!	 Zout-
meer	na	zoutmeer	in	de	meest	schitterende	kleur-
nuances	 tengevolge	 van	 de	 uitgekristalliseerde	
mineralen	en	hier	en	daar	bevolkt	door	honder-
den	 felroze	 flamingo’s.	 Wist	 u	 trouwens	 dat	 ze	
hun	kleur	te	danken	hebben	aan	hun	belangrijkste	
voedselbron;	rode	zoutminnende	algen.	Nog	een	
leuk	weetje;	grote	kans	dat	het	lithium	voor	uw	e-
bike	accu	ook	hier	wordt	gewonnen……

Wat	uiteraard	op	deze	reis	niet	mocht	ontbreken	
waren	DE	toeristische	trekpleisters	van	Peru;	het	
Titicaca	meer	en	Machu	Pichu.	Om	met	de	eerste	
te	beginnen;	dit	is	het	hoogst	gelegen	nog	bevaar-
bare	meer	 ter	wereld,	bekend	om	zijn	uit	 lokaal	
geteeld	riet	opgebouwde	drijvende	eilanden.	De	
bewoners	 zijn	 uiterst	 kleurrijk	 uitgedost	 waarbij	
de	 vrouwen	 een	 zwarte	 bolhoed	 dragen….of	 ze	
dit	van	de	Engelsen	hebben	afgekeken	of	omge-
keerd	blijft	onbekend.	Hoe	dan	ook,	maar	dat	ze	
wat	 aan	 al	 die	 rijke	 toeristen	 kunnen	 verdienen	
weten	ze	bliksemsgoed.	Zo	goed	zelfs	dat	er	een	
bootje	voor	de	toeristen	uitvaart	om	de	eilandjes	
aan	 te	wijzen	 die	 aan	 beurt	 zijn	 om	hun	 souve-
nirs	 te	koop	aan	 te	bieden.	Over	commercie	ge-
sproken……Geesje	vertelde	erbij	dat	ze	de	indruk	
hadden	 dat	 de	 zogenaamde	 bewoners	 er	 alleen	
overdag	waren	en	dus	helemaal	niet	permanent!
Dan	Machu	Pichu,	de	verborgen	oude	Inca	stad	en	
pas	herontdekt	 in	 1911.	Dit	mag	 je	niet	missen.	
Vroeg	uit	de	veren	om	de	grote	stroom	dagelijkse	
toeristen	 vóór	 te	 zijn.	Wat	een	ontzagwekkende	
bouw	met	 stenen	 die	 zo	 exact	 op	maat	 zijn	 ge-
maakt	dat	ze	naadloos	in	elkaar	passen	zonder	de	
noodzaak	van	cement.	En	daardoor	ook	nog	eens	
aardbevingsbestendig.	Een	grootse	prestatie.
Al	met	al	hebben	we	als	bezoekers	van	de	koffie-
ochtend	hier	 erg	 van	genoten	en	daarom	willen	
we	Gosse	en	Geesje	nogmaals	hartelijk	bedanken!

Website voor deze afbeelding
Flamingo's - Wikipedia
nl.wikipedia.org

Volledige grootte
266 × 177 (Zelfde grootte)

Meer formaten

Vergelijkbare afbeeldingen

Type: JPG

Afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk
beschermd zijn.

Afbeeldingen
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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: 8.30 - 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
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Uitnodiging	  afdelingsbijeenkomst	  op	  dinsdag	  23	  november	  	  2021,	  
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.     Lezing	  met	  dia’s                 
                              

                                                            

 
                    door                                             

 

                              Mevrouw  Abbink    
      
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5. Rondvraag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

6. Sluiting. 	  
	  
	  
	  
	  
Gasten	  zijn	  welkom	  
	  
	  	  Koffiegeld	  €	  5,00	  p.p.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Het	  bestuur	  
	  

	  



Mededelingen	  
	  
Wij	  hebben	  te	  maken	  met	  de	  regels	  die	  momenteel	  gelden.	  Deze	  worden	  opgelegd	  door	  de	  RIVM.	  
Alleen	  toegang	  op	  vertoon	  van	  een	  geldige	  QR-‐code	  ,	  test	  of	  herstelbewijs.	  
Dit	  is	  natuurlijk	  ook	  verplicht	  bij	  workshops	  of	  andere	  activiteiten	  van	  onze	  afdeling	  in	  het	  café.	  
	  
Oproep:	  
De	  drie	  dames,	  die	  voor	  ons	  de	  workshops	  verzorgen,	  hebben	  aangegeven,	  dat	  ze	  volgend	  seizoen	  
willen	  stoppen.	  
Nu	  zijn	  we	  opzoek	  naar	  nieuwe	  leden,	  die	  belangstelling	  hebben,	  om	  dit	  van	  hun	  over	  te	  nemen.	  
Jelske,	  Baukje	  en	  Annie	  verzorgen	  het	  nieuwe	  programma	  nog	  met	  jullie.	  
Heb	  je	  interesse	  of	  wil	  je	  nadere	  informatie,	  meld	  je	  dan	  aan	  bij	  één	  van	  de	  bestuursleden.	  	  
	  
Jubileum	  
Mei	  2022	  vieren	  we	  ons	  100	  jarig	  bestaan	  en	  nu	  stelt	  het	  bestuur	  onderstaande	  vragen:	  

• Wie	  heeft	  een	  leuke	  suggestie	  voor	  de	  invulling	  van	  dit	  jubileum	  
• Wie	  is	  bereid	  om	  het	  bestuur	  te	  helpen.	  

Heb	  je	  interesse	  of	  suggesties,	  meld	  je	  aan	  bij	  het	  bestuur.	  
	  
TOP-‐DAG	  2021	  
Wanneer:	   Donderdag	  2	  december	  2021	  
Aanvang:	   10.00	  uur	  tot	  16.30	  uur	  
Plaats:	  	   Woudagemaal	  Lemmer	  
Kosten:	   €	  35.00	  
Na	  ontvangst	  met	  koffie	  +cake	  is	  er	  een	  rondleiding	  in	  groepjes.	  
Lunch	  is	  in	  de	  Beachclub,	  waar	  we	  worden	  verrast	  met	  een	  buffet,soep	  en	  diverse	  broodjes,thee	  
en	  koffie.	  
Na	  de	  lunch	  een	  rondleiding	  door	  Lemmer	  en	  daarna	  weer	  even	  napraten	  met	  koffie/thee	  in	  de	  
Beachclub.	  
Voor	  deze	  dag	  kunnen	  zich	  60	  dames	  opgeven	  
Opgave	  met	  naam	  en	  afdeling+lidmaatschapsnummer	  bij:	  (iedereen	  persoonlijk)	  
Vvnf.servicepunt@gmail.com	  
Kosten	  voor	  donderdag	  25	  november	  overmaken	  op	  rekeningnummer:	  
NL	  56	  RABO	  0370	  6424	  49	  tnv	  BvPF	  Vrouwen	  van	  Nu	  o.v.v.	  TOP21	  
Afdeling,naam	  en	  lidmaatschapnummer.	  Betalen	  is	  tevens	  opgave.	  
	  
Nadere	  informatie	  op	  de	  nieuwsbrief	  die	  jullie	  hebben	  ontvangen	  per	  mail.	  
	  

Kerststuk	  maken	  o.l.v.	  Gepke	  Kamstra	  
Wanneer:	   Woensdag	  8	  december2021	  
Aanvang	   13.30	  uur	  
Plaats:	  	   Café	  De	  Knyp	  
Kosten:	   nog	  niet	  bekend	   	  
Op	  de	  afdelingsavond	  is	  een	  voorbeeld	  aanwezig.	  
.	  
Onderzetters	  maken	  o.l.v.	  Geralda	  Jansen	  
Wanneer:	   Woensdag	  12	  januari	  2022	  
Aanvang:	   13.30	  uur	  en/of	  19.30	  uur	  
Plaats:	  	   Houtkampswijk	  37	  
Kosten:	   nog	  niet	  bekend	  
	   	   Maximaal	  7	  personen	  per	  keer	  
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Opgave	  en	  informatie	  bij	  onderstaande	  contactpersonen	  voor	  de	  workshops:	  	  
Jelske	  de	  Vries	  ,	   	  tel.	  623702	   e	  mail:	  jelskesiebedevries@gmail.com	  
Baukje	  Visser,	  	   	  tel.	  688781,	   e	  mail:	  baukjevisser@live.nl	  
Annie	  Haanstra,	   	  tel.	  688578,	   e	  mail:	  a.haanstra@gmail.com	  
	  

	  
Verslag	  afdelingsbijeenkomst	  21	  oktober	  2021	  
Door	  Janke	  Kooyman	  
	  
De	  heren	  Gerard	  Veltman	  en	  Titus	  Sinnema	  geven	  een	  reisverslag	  over	  hun	  
14	  daagse	  vakantie	  naar	  Noord	  Korea	  in	  September	  2017.	  
Eerst	  met	  het	  vliegtuig	  naar	  China	  en	  daarna	  met	  de	  trein	  naar	  Noord	  Korea.	  
Waarom	  deze	  reis?	  
Ze	  waren	  nieuwsgierig	  hoe	  het	  leven	  daar	  was	  en	  hadden	  allemaal	  vragen.	  
Noord	  Korea	  is	  4	  keer	  zo	  groot	  als	  Nederland	  en	  heeft	  25	  miljoen	  inwoners.	  
Er	  zijn	  2	  grote	  leiders	  hun	  beelden	  staan	  op	  alle	  pleinen	  en	  gebouwen	  in	  de	  grote	  steden.	  
Oprichter:	  	  Kim	  Il	  Song	  	  	  de	  eeuwige	  president.	  
Opvolger:	  	  zijn	  zoon	  	  Kim	  Jong	  Il	  	  
Huidige:	  	  	  	  kleinzoon	  	  Kim	  Jong-‐	  Un	  
Ze	  worden	  aanbeden	  door	  de	  hele	  bevolking	  en	  iedereen	  draagt	  een	  speldje	  met	  de	  rode	  ster.	  
Voor	  de	  toeristen	  gelden	  onderstaande	  regels:	  

1. Respecteer	  de	  leider,	  dit	  gebeurt	  op	  allerlei	  manieren	  tijdens	  de	  reis.	  
2. Maak	  geen	  foto’s	  zonder	  eerst	  toestemming	  te	  vragen.	  
3. Zonder	  gidsen	  mag	  je	  nergens	  heen	  

Er	  zijn	  grote	  contrasten	  in	  dit	  land.	  
Het	  doet	  je	  denken	  aan	  een	  grote	  welvaart	  maar	  schijn	  bedriegt.	  
Door	  het	  aanzicht	  	  van	  hoge	  appartementen	  en	  gebouwen	  willen	  ze	  laten	  zien	  hoe	  goed	  ze	  het	  
hebben.	  
Ze	  hebben	  zelfs	  De	  Arc	  de	  Triomf	  uit	  Parijs	  nagebouwd.	  
Er	  zijn	  hele	  grote	  wegen	  maar	  bijna	  geen	  auto	  te	  zien.	  
Ook	  het	  openbaar	  vervoer	  en	  de	  treinen	  zijn	  gammel.	  
De	  mensen	  moeten	  alles	  met	  de	  handen	  maken	  moderne	  
techniek	  ontbreekt.	  
Ook	  grote	  rijst	  en	  maïs	  velden	  werden	  met	  de	  hand	  
geoogst.	  
Er	  zijn	  geen	  koeien	  wel	  paar	  geiten	  en	  schapen.	  
Alle	  huizen	  zijn	  oud	  en	  vies	  mensen	  zijn	  ook	  arm.	  
Hun	  voeding	  is	  ook	  niet	  goed	  maar	  ze	  kunnen	  niet	  
anders.	  
Alles	  is	  zo	  gedisciplineerd	  	  het	  doet	  onwerkelijk	  aan.	  
En	  met	  5000	  jongeren	  op	  een	  groot	  plein	  dansen	  is	  ook	  
onwerkelijk.	  
Dit	  alles	  werkte	  soms	  beklemmend	  bij	  Gerard	  en	  Titus.	  
Ze	  vertelden	  ook	  nog:	  Ze	  werden	  met	  een	  bus	  van	  A	  naar	  
B	  vervoerd,	  maar	  met	  de	  chauffeur	  hebben	  ze	  nooit	  een	  
woord	  gewisseld,	  dat	  mag	  gewoon	  niet.	  
Conclusie:	  
Geen	  tweede	  keer	  weer	  naar	  	  Noord	  Korea.	  
	  
	  
	  
 

19

Weekblad voor de knipede CoMpaGnon



 
Orange the World:  

Iedereen kan helpen geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen 
 
Internationale campagne Orange the World 
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een groot maatschappelijk probleem. 
Het komt overal voor, in alle lagen van de bevolking. Wereldwijd krijgt één 
op de drie vrouwen met geweld te maken in haar leven.  
 

Vanaf 25 november, de Internationale Dag 
tegen Geweld tegen Vrouwen, wordt 16 dagen 
lang wereldwijd actiegevoerd om daarmee een 
statement te maken dat geweld tegen 
vrouwen onacceptabel is. Wereldwijd zullen op 
25 november gebouwen oranje uitgelicht 
worden. De kleur oranje staat symbool voor 
een stralende, optimistische toekomst vrij van 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 

 
Dit jaar is het thema van de campagne 
preventie: meer inzetten op het voorkómen 
van geweld. Daar kan iedereen aan bijdragen. 
Belangrijk is om niet alleen vrouwen en 
meisjes, maar ook mannen en jongens als 

medestanders te betrekken. Als iedereen zich bewust is van de bijdrage 
die hij of zij kan leveren, kan de voedingsbodem voor geweld worden 
weggenomen, en kunnen vrouwen en meisjes zich veiliger voelen.  
 
 
In Friesland wordt de campagne georganiseerd door Zonta Friesland, de 
vier Soroptimistclubs in Friesland en de Friese gemeenten. De Friese 
gemeenten vragen in deze periode extra aandacht voor het Centrum 
Seksueel Geweld.  
 
In Heerenveen vindt de Friese start van de campagne plaats bij het 
gemeentehuis in Heerenveen. Veel gebouwen zullen oranje uitgelicht 
worden, ook het Abe Lenstra stadion en het ijsstadion Thialf. Het thema 
preventie zal op verschillende manieren aandacht krijgen. 
 
In Tjalleberd zal de Protestantse gemeente de kerk in de actieperiode  
’s avonds van binnenuit oranje verlichten.  
 
In De Knipe én in Tjalleberd zal bij de kerk de Orange the World vlag 
uithangen en kerkdiensten krijgen “oranje elementen“ in de actieperiode.  
 
Samen maken we het verschil, dus: 

• Kleur je Facebook en/of twitterprofiel oranje 
• Bespreek het onderwerp met mensen om je heen 
• Kom naar de kerkdiensten met “oranje elementen” 
• Teken de #medestander pledge 

https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-
pledge/  

• Doneer via de QR-code: houd de camera van je telefoon voor de 
code en je komt op de website 

 
Ingrid Drijfhout, Soroptimist en Fron Sierdsma, Zontian 
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