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

Zestienroeden 17 ♦  8448 GR Heerenveen

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

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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   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 12 december - Aengwirder Tsjerke 9.30 uur
     ds. Riemer Praamsma
Zondag 19 december -  Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
     ds. Riemer Praamsma
Vrijdag 24 december -  Nij Brongergea Tsjerke 21.30 uur
     Kerstnachtdienst - ds. Riemer Praamsma
Zaterdag 25 december-Nij Brongergea Tsjerke 10.00 uur
     1e Kerstdag- ds. Riemer Praamsma
Zondag 25 december -  Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
     ds. Vijko Top

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 

 

 









Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

S. de Jager

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

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

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

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

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

Wire-O systeem.
Opmaak en ontwerpen:

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

over medewerkers met grote kennis en ruime ervaring

Dankzij onze nieuwe afwerkstraat kunnen wij programma-

Tsjerkeleane 11 Langezwaag   tel. 06-51177056

Artiesten  -  Evenementen
Orkesten  Management

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

Schildersbedrijf

afspraak te maken.

Kopieerpapier
Bij ons vindt u een ruimassortiment aan kopieerpapier

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









nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

 

 

 

 

            De wereld van fietsen 

 
 

Winterbeurt actie   
“Geef uw fiets de aandacht die hij verdient’’ 

 
 
 

 
 

Stadsfiets      Elektrische fiets  Race & ATB 
 

 € 49,95 

 

 

 

 € 59,95 € 69,95 

Voor meer informatie bel: 0513-844868 of mail info@2wielercentrumheerenveen.nl. U bent ook altijd 
welkom in onze winkel. Gratis haal & brengservice! 





Inzameling voor kerstpakketten voor 
het Aanloophuis. 

De diaconie van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe  
wil dit jaar weer haar medewerking verlenen aan het samenstellen  

van kerstpakketten voor het Aanloophuis.  
 

En daar hebben wij weer uw hulp bij nodig! 
 

 

Wat kunt u doen? 
 

Verzamel houdbare artikelen, zoals: 

 Pasta 

 Rijst 

 Vlees in blik 

 Vis in blik of pot 

 Groente conserven  

 Koffie, thee en suiker 

 Kerstkoekjes, kransjes of chocolaatjes 

 Pindakaas, hagelslag en jam 

 Limonadesiroop.  

 Enz enz  
 

Dit kunt u tot 17 december inleveren bij: 
  

Alize Kroodsma Aengwirderweg 65      Terband 
Marlon Lenstra De Finne 30      Tjalleberd 
Alette Algra  Zestienroeden 29    Heerenveen 
Geesje Loer  Spinner 19   De Knipe  
Willem Boersma Skipper 20   De Knipe 
 

Of bij één van onze beide kerken. 
 

Alvast dank voor uw hulp! 
 



Ledenbrief december 2021 

IJSCLUB BY JOUN ÚTFOUN 
 
1 December 2021  
 
 
Geachte clubleden / schaatsliefhebbers, 
 
Piet voorspelt weer een strenge winter, dus de ijzers kunnen ook deze winter weer uit het vet. Wij 
zijn er in elk geval weer klaar voor. Net als vorig jaar zullen we de ledenkaarten bij elk lid in de brie-
venbus worden bezorgd.  
 

 
 
De contributie is € 5,- per gezin. U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 0340 5288 26 
t.n.v. IJsclub By joun útfoun en graag onder vermelding van uw naam en adres.  
 
De smartphonegebruiker kan met bijgaande QR-code, of de code op de kaart, de contributie met een 
paar klikken overmaken. Ook mag u uiteraard contant betalen. Wilt u dan a.u.b. € 5,- in een envelop-
pe met uw naam en adres bij één van de bestuursleden door de bus doen? (zie hieronder voor adres-
sen). 
 
Mocht u geen lid zijn van deze prachtige IJsclub, Geen Nood!! We hebben wat extra kaarten gedrukt. 
Als u het bedrag overmaakt onder vermelding van uw: Naam en adres en de tekst NIEUW dan zorgen 
wij dat er een ledenkaart bij u in de bus beland! 
 
Wij hopen u binnenkort weer net als vorig jaar te mogen verwelkomen op “ús smûke iisbaan”. 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur IJsclub “By joun útfoun” 
 
Henk Allard de Jong   Sybren Gerbens     
Houtkampswyk 10   Het Meer 253  
 
Remco van der Weide   Yme Oostenveld 
Learloaier 6    Spinner 18 
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Te koop aan de MEYERWEG 153 

KERSTBOMEN € 10,- PER STUK 
 

ABIES FRASERI € 20,- PER STUK 

- familie van de bekende Nordmann spar 

- zachte naalden      

- naaldvast!!!     

- fris groene kleur   

           

           

Tot ziens bij Leffert en Nynke aan de Meyerweg 153 de Knipe 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crescendo’s Nootnieuws  
 

 

 
Hierbij het Crescendo’s Nootnieuws van december 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:  
Jan Marten Cnossen 
 

- Welk instrument 
bespeel je:  
Bariton 
 

- Hoe lang ben je al lid:  
In totaal zo’n 25 jaar denk  
ik. Eerst als jeugdlid 
begonnen op de trompet  
daarna op de euphonium. 
Na de geboorte van onze  
oudste ben ik er ongeveer  
10 jaar tussenuit geweest. Eind 2019 ben ik (na gelobby 
van een zeer gewaardeerde collega medespeler) weer 
begonnen. Dus ja een herintreder.  
 

- Wat vind je leuk aan samen  muziek maken:   
Het leuke aan samen muziek maken is dat je met z’n allen 
iets presteert en het niet uit maakt wie of wat je bent. 
 

- Welke muziek heeft je voorkeur:  
Om zelf te spelen gaat mijn voorkeur naar vlotte en 
makkelijk in het gehoor liggende muziek. Om naar te 
luisteren is het meestal toch iets meer met gitaren. 
 

- Wat is je mooiste optreden:  
De uitvoeringen in café De Knyp en de Kerst Inn zijn wel de 
hoogtepunten van het jaar. 
 

- Heb je nog tips of ideeën voor Crescendo:   
Als we weer compleet los mogen dan maar weer eens een 
mars op de lessenaar. 
 

- En wie mogen we de volgende keer interviewen? En 
waarom?   
De volgende keer Nynke. Dan hawwe we de Cnossens mar 
wer hân.   
 
 
 

 
 

NIEUWS: 
 
Helaas, helaas…. Toch weer géén Kerst-inn. 
 

In de vorige Nootnieuws 
waren nog zo positief 
gestemd over onze 
alternatieve Kerst-inn 
op 18 december. 
Helaas hebben we, 
na de nieuwe corona- 
maatregelen, 
moeten besluiten dat 
het wederom niet door 
kan gaan! 
De repetitieavonden zijn 
ook noodgedwongen 
weer stilgelegd, 
voorlopig tot 1 januari 2022. Erg jammer allemaal, 
want we waren al behoorlijk ver gevorderd met de 
kerstmuziek. Zo ook met de voorbereidingen van 
de Kerst-inn, in prettige samenwerking met Arjen 
van café De Knyp. 
 
Zodra het verantwoord is gaan we weer los en we 
hopen ons dan ook weer eens in De Knipe te 
kunnen laten horen! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Truuske Pala overleden 
 
Verdrietig nieuws is het overlijden van onze 
bugelspeelster Truuske Pala. Een paar jaar terug 
was Truuske overgekomen van het opgeheven 
muziekcorps Excelsior uit Jubbega. 

Ondanks dat ze toen al ziek was, kwam ze toch 
zoveel mogelijk naar de repetities en de 
optredens, altijd enthousiast en positief gestemd. 
De laatste maanden ging het echter snel achteruit 
met haar gezondheid. Op 20 november is 
Truuske overleden. Op verzoek van Truuske 
hebben we op donderdag 25 november, tijdens 
haar begrafenis op de Natuur-begraafplaats in 
Nieuwehorne, met een grote groep      
Crescendo-leden toepasselijke muziek gespeeld 
en afscheid van Truuske genomen. 
 

 

21.12 

Prima opbrengst RABO Clubsupport-actie 
 
Er is gelukkig ook nog prettig nieuws te melden, want        
De Knipe heeft massaal op ons gestemd, zodat de 
Rabobank een bedrag van maar liefst € 1109,90 kon 
uitkeren aan Crescendo! Heel hartelijk dank aan iedereen 
die op ons heeft gestemd! 

 

Crescendo wenst iedereen een fijne en vooral gezonde december maand toe! 

 



 
 

Beste leden 
 
Nadat we in oktober weer een afdelingsbijeenkomst konden houden, waren we positief 
gestemd, maar helaas gooit Covid-19 weer voor het 2de seizoen roet in het eten. 
De avond van 23 november kon ook al niet doorgaan, omdat de horeca om 20.00 uur dicht 
moest, maar nu zijn de regels verder aangescherpt, na het als maar oplopende aantal 
besmettingen en hebben we een avond lock-down en gaat heel veel al om 17.00 uur dicht. 
We wensen jullie ondanks deze vervelende situatie, toch FIJNE DAGEN en komen in januari 
bij jullie terug, hoe we verder kunnen en mogen gaan. BLIJF GEZOND. 
 

Onderstaande activiteiten gaan jammer genoeg niet door 
 

Kerststuk maken o.l.v. Gepke Kamstra 
Wanneer: Woensdag 8 december2021 
Aanvang 13.30 uur 
Plaats:  Café De Knyp 
Door niet genoeg deelname 
 
 

Kerstavond   
 

Maandag 20 december 2021 
Aanvang 17.00 uur 
 
Broodmaaltijd 
 
 
 
PS  Of onderstaande workshop door kan gaan, hierover ontvangen jullie over 2 
weken nadere informatie. 
 
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 
 
                                                                                     Het Bestuur 
 





TIENER KRIJGT 5 JAAR 
JEUGDGEVANGENIS   

MIKITA ZALATAROU
(BELARUS)
Omstander

Nog maar kort geleden was Mikita Zalatarou een gewone tiener. 
Hij speelde graag Minecraft en luisterde naar rap. Maar in 
augustus 2020 nam zijn leven een dramatische wending. Mikita 
stond op een vriend te wachten op het centrale plein van de 
stad Homel in het zuidoosten van Belarus. In de buurt hielden 
mensen een vreedzame demonstratie tegen de uitslag van 
de presidentsverkiezingen. Plotseling verscheen de politie en 
begonnen mensen weg te rennen. Mikita’s vader vertelde Amnesty 
dat iemand tegen Mikita zei dat hij ook moest maken dat hij 
wegkwam. Dus dat deed hij.

OPGESLOTEN NA ONEERLIJK PROCES
De volgende dag werd Mikita thuis gearresteerd door de politie.  
Ze sloegen hem en zeiden dat hij de avond ervoor molotovcocktails 

naar de politie had gegooid. In gevangenschap werd hij geslagen 
met een knuppel die elektrische schokken afgeeft. Mikita heeft 
epilepsie, waardoor dat extra gevaarlijk is. Tijdens het verhoor was 
er geen advocaat aanwezig. Mikita zat 6 maanden vast voor zijn 
zaak voor de rechtbank kwam. 

VEROORDEELD ZONDER BEWIJS
Mikita werd veroordeeld wegens ‘massale verstoring van de 
openbare orde’ en het ‘gebruik van illegale explosieven’, hoewel 
videobewijs niet laat zien dat hij geweld pleegde. Ook maakten 
de media geen melding van massale ongeregeldheden. Toch werd 
Mikita veroordeeld tot 5 jaar in een jeugdgevangenkamp.





 

Inwoners kunnen onderwerpen aanleveren voor 

StemWijzer van de gemeente Heerenveen 
 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om de inwoners te 

helpen bij hun keuze bij het stemmen, ontwikkelt de gemeente Heerenveen 

samen met ProDemos een StemWijzer.  

De StemWijzer is de bekendste en meest gebruikte stemhulp van Nederland. De site laat 

zien welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen en hoe de politieke partijen 

hierover denken. Op de website kunnen kiezers hun antwoorden vergelijken met die van 

de partijen. Zo zien ze met welke partij de meeste overeenkomst bestaat.  

 

Ontwikkelen van StemWijzer 

Om deze StemWijzer te kunnen samenstellen is er een speciale bijeenkomst met alle 

politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als 

achtergrondinformatie zijn alle verkiezingsprogramma’s beschikbaar. Daarbij is het ook 

goed te weten welke onderwerpen er volgens de inwoners van de gemeente een plek 

moeten krijgen in de StemWijzer: wat vinden zij belangrijk? Via het forum 

https://verkiezingenheerenveen.stemwijzer.nl/  kunnen inwoners tot 22 december 

onderwerpen aandragen.  

 

Hoe wordt de StemWijzer gemaakt?  

Met al deze informatie wordt een lijst van stellingen gemaakt. De politieke partijen geven 

per stelling aan of ze het eens of oneens zijn, of een neutrale positie innemen. Vooral 

stellingen waarover partijen duidelijk van mening verschillen komen in de StemWijzer. 

Onderwerpen waarover alle partijen het eens zijn vallen af.  

Doordat inwoners ook zelf onderwerpen kunnen aanleveren, wordt de site nog eigener. 

Vanaf half februari 2022 staat de StemWijzer voor de gemeente Heerenveen online. 

 

Waarom een StemWijzer?  

Via deze site kunnen inwoners achtergrondinformatie vinden over de standpunten van de 

partijen. Ook kunnen ze in de tool makkelijk de partijen met elkaar vergelijken op 

onderwerpen die voor hen extra belangrijk zijn. Zo helpt de StemWijzer de inwoners aan 

kennis over gemeentelijke onderwerpen, partijen en standpunten. Juist die informatie is 

voor veel mensen een reden om wel te gaan stemmen.  

 

Wie maakt de StemWijzer?  

De StemWijzer wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Dit 

is een stichting met als doel om mensen te informeren over en te betrekken bij de 

democratische rechtsstaat. ProDemos ontwikkelt o.a. educatieve programma’s in Den 

Haag, op gemeente- en provinciehuizen, op rechtbanken en op scholen.  
 
 
Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het team Communicatie 

Telefoonnummer (0513) 61 74 80. E-mailadres: communicatie@heerenveen.nl. 

Datum 

30 november 2021 

Nummer 

2175_RS  


