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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
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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
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verschijningsdata seizoen 2021-2022 inleveren kopij pasen 2022
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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
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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 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

Vrijdag 24 december -    Nij Brongergea Tsjerke 21.30 uur
       Kerstnachtdienst - online dienst
Zaterdag 25 december - Nij Brongergea Tsjerke 10.00 uur
       1e Kerstdag - online dienst
Zondag 25 december -    Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
       ds. Vijko Top - online dienst
Vrijdag 31 december -    Aengwirder Tsjerke 19.30 uur
       ds. Jaap Overeem - online dienst
Zondag 2 januari -           Nij Brongergea Tsjerke 9.30 uur
       ds. Jaap Overeem - online dienst

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd



 

 
 
 

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

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

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

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

 
 
 
 
 
 
 
 

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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ook maar een mens
door Benny Holtrop

-Je zeurt, Niklas. Je weet best wel dat het tijd wordt om je klaar te maken. Binnenkort verwachten de 
mensen weer dat je langs komt, dat je hen komt verrassen. Waarom ga je niet aan het werk? Vorig jaar 
liep je ook al zo te hannesen. 
Niklas zucht diep. -Ik hannes niet. Ik heb gezegd dat ik niet ga en daar blijf ik bij, ik heb er geen zin meer 
in. 
-Dan maak je maar zin. Je kunt het de wereld niet aan doen door er niet te zijn. De mensen rekenen op 
je. Besef je eigenlijk nog wel wat het betekent om Kerstman te zijn? 
Niklas hijst zich uit zijn stoel.
 -Het zijn mijn benen, zucht hij, ze willen niet meer. 
-Dat zeg je nu! Was dan eerder naar de neuroloog gegaan!
-Je weet best dat ik dat niet wil. Als er in onze kruidentuin niet iets is wat helpt dan houdt het op. Trou-
wens, mijn kleren passen me ook niet meer.
-Ik wil je er niet meer over horen, zegt Aisha, je denkt toch zeker niet dat ik ondertussen voor niks zit te 
werken?
-Ik zou niet weten wat je aan het doen bent, het interesseert me ook niet trouwens. 
-Mondkapjes, roept Aisha, ik maak mondkapjes! Je hebt er nog al wat nodig eerstdaags.
-Mondkapjes? Hoezo mondkapjes. Waar zijn die nou weer goed voor?
Aisha staat resoluut op, grijpt Niklas bij zijn schouder en duwt hem naar de deur. 
-Weet je wat jíj moet doen? Ga maar eens praten met Rudolf. 

In de schuur op zijn stal, ligt Rudolf in een royale hoop stro. 
-Schuif eens wat op Rudolf, zegt Niklas, wij moeten eens gaan praten samen. Aisha begrijpt mij niet 
meer. Ze heeft me eruit gestuurd, en ik heb alleen maar wat aandacht gevraagd voor wat mij dwars zit. 
Ik heb zere benen. Daar moet je samen toch over kunnen praten? Nee hoor, moet je net denken, ze 
heeft geen tijd, zegt ze, ze naait mondkapjes. Weet jij trouwens wat je daarmee moet doen? 
-Weten, zegt Rudolf? Wat zou een rendier daar nou van weten? Maar het is geloof ik zo dat als je onder 
de mensen komt tegenwoordig, dan moet je zo’n ding dragen voor je mond en je neus. 
-Wat is dat voor onzin, Rudolf. Ik heb een baard en een snor, waar laat ik die dan? 

vervolg op pagina 8
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-Daar heeft Aisha niet bij stilgestaan, denk ik, zucht Rudolf. Maar zo is ze nu eenmaal: ze loopt over van 
energie. Vooral rond deze tijd van het jaar. Waar haalt ze het vandaan!
-Ze heeft er wat voor, zegt Niklas, spul uit een potje. Daar zit hetzelfde in als in de kruiden uit onze tuin, 
zegt ze. Dat staat op het etiket en dat gelooft ze dus wel! Maar mij gelooft ze niet. Ik ga dus niet dit jaar 
en volgens mij denk jij er ook zo over. 
-Ik heb nog steeds last van mijn rotkreupel, grommelt Rudolf. Vorig jaar opgelopen toen je steeds wilde 
landen op plekken vol onheil. Ik heb er toen geregeld tegen geprotesteerd. Maar dat weet je zeker niet 
meer.
-Ik heb je er toch tuinkruiden voor gegeven?
-Nou, die hebben niet echt geholpen. Bitter als alsem, en je vergat bovendien dat ik een herkauwer ben 
en dan komt die rommel steeds terug in mijn bek. En maar kauwen, en weer, en nog eens. Ik proef het 
nog als ik er aan denk. 
-Ik weet het Rudolf, maar ik stond daar toen niet bij stil. Het was voor je bestwil, toch?
-Je bent teveel met jezelf bezig, zegt Rudolf, je staat niet open voor wat er allemaal gebeurt. En dat hoor 
je wèl te weten, want binnenkort is het weer zover. 
-Ik ga niet, roept Niklas! Dat zei ik toch? Wat moeten wij samen? Jij met je rotkreupel en ik met mijn 
stramme benen. De mensen zien ons aankomen. Stelletje ongeregeld.
-En dan nog wat, klaagt Rudolf, ik weet ook niet meer hoe ik mijn neus rood moet laten worden bij on-
raad. Daar heb ik vorig jaar teveel van gevergd. Onheil rondom toen. Ik moest bijna continu mijn neus op 
rood zetten om te waarschuwen. En dat terwijl er nu ondertussen al weer een enorme golf van hetzelfde 
onheil over de wereld spoelt. Dat kunnen mijn sinusholtes niet aan. 
-Nou begrijp ik het, grinnikt Niklas, dan zijn die mondkapjes dus voor jou.  
Rudolf komt briesend overeind, hij vergeet zijn rotkreupel, zijn neus wordt plotseling vuurrood.
 -Eruit, blaat hij, terwijl hij probeert Niklas een duw te geven. 
Maar Niklas is al buiten. 

In de grote schuur is het rommelig. Er staan nog spullen van vorig jaar die Niklas toen niet kwijt kon. De 
wereld zat op slot. De mensen zaten ook op slot. Niet letterlijk, maar het leek er wel veel op. Van alles 
wat mensen zo vertrouwd vinden, was weinig meer over. De wereld leek stil gevallen te zijn. Niet op één 
plek, maar overal. Het had er de schijn van dat er een mondiale vrede was neergedaald. Zo’n vrede die 
iedereen elkaar toewenst rond deze periode. De tijd lijkt dan te aarzelen, langzamer te verlopen, na te 
denken, te zuchten, zoals dieren in een stal bijeen dat af en toe doen. Soms hoest een koe, blaat een 
schaap, ritselt het stro, maar juist daarin ligt iets wat goed doet, wat gerust stelt. Zo’n stal lijkt dan uiterst 
behaaglijk om te verkeren. Zo zelfs dat het de uitgelezen plek lijkt om precies daar een kind ter wereld 
te brengen. Dat gebeurde lang geleden eens en dat was zo bijzonder dat nog elk jaar mensen daarbij stil 
staan. Ze vieren het zelfs, versieren hun woning, steken lichtjes aan, en geven elkaar cadeaus. Even geen 
tijd voor onheil of onrust, maar het gevoel een plek geven hoe goed het leven toch ook kan zijn. 
Niklas heeft zich in een hoek van de schuur neer laten zakken in een hoop stro. Hij kijkt om zich heen en 
vraagt zich af waarom hij zo denkt als op dit moment. Gedachten die voor de hand liggen maar onder-
tussen moeilijk zijn te vangen. Thuis blijven lijkt volgens hem de enige optie. Het was immers helemaal 
niet zoals het hoorde te zijn, vorig jaar. Die ogenschijnlijke vrede toen was het gevolg van een ongrijp-
baar onheil dat de wereld in zijn greep hield. Om ziek van te worden zo overheersend was het. Hij en 
Rudolf hadden het moeilijk gehad, er was nauwelijks een goede plek te vinden om de slee veilig aan de 
grond te zetten. Rudolf had erover geklaagd later, en deed dat nog dus. Zijn neus was ontstoken geraakt 
van het voortdurend alert zijn, en zijn hoeven waren pijn gaan doen. Geen wonder dat ook hij het feest 
niet meer mee wil vieren op die manier. Weer datzelfde onheil als toen, dat hoef je toch niet nog eens te 
willen. Wat is daar nog leuk aan?
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Niklas’ ogen dwalen door de ruimte. De schuur is nog bij lange na niet zo vol zoals andere jaren. De 
aanvoer hapert al een flinke tijd en nog steeds. Wat Niklas betreft had zo’n dwarsliggend schip destijds 
er veel mee te maken. Niklas zag het als een slecht voorteken en zeker niet als een dom toeval. Maar hij 
was kennelijk de enige die er zo over dacht. Wie gelooft nog in voortekens? Vingerwijzingen, noemde 
zijn moeder dat vroeger. Je had er maar rekening mee te houden. Maar zelfs Aisha haalt daar haar 
schouders bij op. Ze had destijds een benaming voor mensen die zo dachten, die zich dat dan aantrok-
ken, er onrustig onder werden. Maar Niklas weet niet meer hoe ze dat noemde. Hij gaapt, het is goed 
hier te zijn. Zijn ogen zakken langzaam dicht. Buiten wordt het snel donker.

Hij wordt wakker geroepen door Aisha. Ze staat in de deuropening met een heen en weer wiebelend 
lantarentje. 
-Hier ben je dus, verstopt in een hoop stro, ik maakte me ongerust, je was nergens te vinden. 
-Ik heb even geslapen, zegt Niklas. 
-Noem dat maar even! Het is al aardenacht! 
Niklas gaapt nog eens en komt moeizaam overeind, strekt zijn benen. 
-We moeten eten zeker, denk ik. 
-Dacht je dat? Nou dat eten staat al een tijd voor je klaar. Ik had geen zin in koken, ik heb dus maar eens 
een Happy Meal besteld. 
-Een wat!?
-Helemaal kant en klaar. Ze hebben het door de lucht laten brengen. 
-Als het met zo’n ‘ding’ is dan hoef ik het niet! 
-Als jij niet oppast dan nemen die ‘dingen’ het van jou het over. Dan hoef jij er niet meer op uit met 
Rudolf en dan kun jij de slee wel aan de eeuwigheid meegeven. Je verspeelt je kansen Niklas, je laat ze 
van je af pakken. Er is ondanks alles overal volop bedrijvigheid. En ondertussen lig jij hier te ronken in het 
stro. 
-Rudolf is ziek, probeert Niklas, hij heeft last van zijn oude dag. Zonder hem kan ik niks.
-Dan heb jij daar kennelijk ook last van. Tijd om eerstdaags eens na te denken over een opvolger. Rudolf 
kan trouwens thuis blijven. Er zijn meer rendieren die met een slee door de lucht kunnen varen. Ik heb er 
één geregeld. Die is hier morgenochtend.

Alsof er een overdosis aan proteïnen in Niklas is neergedaald. Hij voelt zich gegrepen door een ongeken-
de ijver. Hij zal me daar toch wel helemaal gek zijn om zijn werk door ‘dingen’ te laten overnemen. Dat is 
het laatste wat een mens moet willen en als kerstman hoor je daar een passende invulling aan te geven. 
De slee staat klaar, met een sleepslee erachter, waarop een grote container staat vol met cadeaus. Hoe 
Aisha hem dat allemaal geflikt heeft is Niklas een raadsel, maar hij heeft er plotseling weer onbedaarlijk 
veel zin in. Zomaar, alsof het door de lucht is komen aanwaaien. Raadselachtig hoe je ideeën door enkele 
simpele handelingen helemaal kunnen omslaan. Hij heeft het natuurlijk wel aan Aisha te danken, die 
naast alle mondkapjes ook nog kans heeft gezien een nieuw jak te maken, waarin ruimte genoeg is voor 
zijn overgewicht. En er stonden bovendien zelfs nog een paar nieuwe aangepaste laarzen klaar die zijn 
zere benen aangenaam ontlasten. Alles is klaar en dus breekt het moment van vertrek aan. Aisha wisselt 
een blik van verstandhouding met Niklas. Rudolf geeft aan zijn stand-in nog een laatste waarschuwing 
mee: vooral niet te steil opstijgen. 
En dan zijn ze weg. Het is een boeiend schouwspel om te zien hoe alles los komt van de aarde en lang-
zaam omhoog klimt. Rudolf snuift en kijkt tevreden naar het werk van zijn vervanger, jong, krachtig, vol 
levenslust. Een nieuwe generatie, je moet ze dat gunnen. Hij loopt tevreden terug naar zijn stal. Aisha 
blijft nog even luisteren naar het ho, ho, ho, roepen van Niklas, tot het in de verte wegsterft. Hopelijk 
brengt het de mensen datgene waar ze zich op verheugen, denkt ze. Ze kijkt naar boven. Ja hoor hij is 
er natuurlijk ook de Poolster. En dan, plotseling koud, gaat ze snel naar binnen en gooit een blok hout 
op het haardvuur. Ze hurkt tevreden neer, warmt zich en mompelt: ach, uiteindelijk is hij ook maar een 
mens.









kom heit ik wol mei dy nei de stâl  
nei de keallen fan pake dy’t  
sa swierich sturtslingerje kinne  
nei de waarmte fan ‘e hynders  
dy’t allang witte  
dat in stâl gjin ferkeard plak is 
 

kom heit ik wol mei dy nei de stâl  
fan de lûd petearjende hoeders 
ûnderweis nei in nije wierheid  
dy’t har niiskrektsa oankundige waard  
se witte al lang 
dat in stâl gjin ferkeard plak is 
 

kom heit ik wol mei dy nei de stâl  
dêr’t ek keningen hinnereizgen  
want doch dat mar ris  
en leau dat it wier is  
dat in stâl gjin ferkeard plak is  
om as kening berne te wurden 
 

kom no heit it is feest 
wêr bliuwst dan 

 
 

 

 

 

 

 

benny holtrop 
 



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! 





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 

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 
gelukkig 2022!

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

















8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

Brant Visser & Zn. - Heerenveen
Transport, op- en overslag

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

   e-mail    : brant.visser@etl.nl • Shell tankstation (o.n.n.)

   8448 GW Heerenveen • op- en overslag
   Telefoon: (0513) 657070

• truck-cleaning Heerenveen

  Tel: 0513 627089  - Fax: 0513 621921
  Email: info@sallyheerenveen.nl

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

Brant Visser & Zn. - Heerenveen
Transport, op- en overslag

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

   e-mail    : brant.visser@etl.nl • Shell tankstation (o.n.n.)

   8448 GW Heerenveen • op- en overslag
   Telefoon: (0513) 657070

• truck-cleaning Heerenveen

  Tel: 0513 627089  - Fax: 0513 621921
  Email: info@sallyheerenveen.nl

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21     Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

De Stapeling 4
8447 GN  Heerenveen
Tel: 0513 627089
Email: info@sallyheerenveen.nl

v.o.f. Sally
Uw groente en fruitspecialist

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

Brant Visser & Zn. - Heerenveen
Transport, op- en overslag

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

   e-mail    : brant.visser@etl.nl • Shell tankstation (o.n.n.)

   8448 GW Heerenveen • op- en overslag
   Telefoon: (0513) 657070

• truck-cleaning Heerenveen

  Tel: 0513 627089  - Fax: 0513 621921
  Email: info@sallyheerenveen.nl

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

VOEGBEDRIJF

V.O.F. de Jong
8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

Brant Visser & Zn. - Heerenveen
Transport, op- en overslag

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

   e-mail    : brant.visser@etl.nl • Shell tankstation (o.n.n.)

   8448 GW Heerenveen • op- en overslag
   Telefoon: (0513) 657070

• truck-cleaning Heerenveen

  Tel: 0513 627089  - Fax: 0513 621921
  Email: info@sallyheerenveen.nl

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

8448 GN Heerenveen
tel./fax: 0513-688410

  K.R. Poststraat 6
  8441 EP Heerenveen

   Telefax  : (0513) 657075

Brant Visser & Zn. - Heerenveen
Transport, op- en overslag

• (inter-)nationaal transport   Venus 12

   e-mail    : brant.visser@etl.nl • Shell tankstation (o.n.n.)

   8448 GW Heerenveen • op- en overslag
   Telefoon: (0513) 657070

• truck-cleaning Heerenveen

  Tel: 0513 627089  - Fax: 0513 621921
  Email: info@sallyheerenveen.nl

VOEGBEDRIJFSally AGF
Uw groente en fruitspecialist

Elke zaterdag op de markt in Heerenveen!

Mobiel: 06-50911189

V.O.F. de Jong

Veensluis 21

Mobiel: 06 - 509 111 89
www.voegbedrijfheerenveen.nl

zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl





- zode bemesten
- sloopwerkzaamheden - draineren

Vraag vrijblijvend inlichtingen: DS. Veenweg 219 Tel. 0513-541325 bgg 06-22638820

- bomen en stobben rooien

- bestrating - verzorging maisteelt
- mini rupskraan - kalk strooien
- levering zwarte grond en zand - graslandverbetering

Hoekstra Heerenveen
Ongedierte en Houtwormbestrijding

  Houtbaas 4

tel: 0513 - 623054

8448 GV Heerenveen

  8456 HX De Knipe

  Tel. 0513 688815

De opslach 1

Ds. Veenweg 193, 8456 HN De Knipe, tel. 0513 688753

  Mienstra
ONDERHOUDSBEDRIJF

v.o.f.    v.d. MEER     Bontebok
Het juiste adres voor al uw loonwerk o.a.

  - Binnenbetimmering, dakkapellen, deuren
    ramen, kozijnen, en al uw metselwerk

- grondverzet

  - Plaatsen van keukens
  - Leggen van vloeren,tegels en laminaat

- kuilen met ladewagen

 Mobiel: 06 - 53160701

Internet: www.willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

Willy Dijkmeijer Uitvaartzorg

KAP- EN SNOEIWERK

     DE WYNGAERD

de   Parel
 E-mail: wyngaerd@planet.nl

 Lytse Wyngaerden 20   8408 BM Langezwaag

 Tel: 0513 - 689087

 Fax: 0513 - 689187

Een allergie?
  Bioresonantie-therapie is een computerondersteunde energetische methode voor zowel testmeting als
  behandeling. Deze therapie werkt met de ultrafijne energie van de patiënt en met ultrafijne energie van

Bioresonantie- therapie Mulder
Het Meer 5  8448 GA Heerenveen  tel.: 0513-625422

Wettertoer 20      8442 PC Heerenveen      Tel. 0513 - 620325

J  U  W  E  L  I  E  R

TUINONTWERP
AANLEG EN ONDERHOUD
BESTRATINGEN

Jister 40

8404 GZ Langezwaag

Telefoon : 06 50819786

Email: info@willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl

  materie. Bioresonantie is voornamelijk bekend en succesvol geworden door het behandelen van allergieën.
  Bioresonantie kan ook bij andere aandoeningen ingezet worden, omdat energetische gezien alle aandoeningen
  door pathologische elektromagnetische trillingen opgewekt worden. Deze therapie wordt ondersteund door
  plusminus 30 jaar ervaring en heeft zich bewezen in de behandeling van chronische aandoeningen, waarbij
  allergieën het meest centraal staan.

Tel. 06-51072922
E-mail: GB691@hotmail.com

De rijschool voor Heerenveen 
& omstreken

Autorijschool Bakker
ds. Veenweg 62
De Knipe

VERKOOP | SERVICE | REPARATIE | ONDERHOUD

 | 8442  | Heerenveen

(0513) 620 402
info@betaware.nl
www.betaware.nl

Tuinonderhoud
gazon maaien met zitmaaier; berm en of gazon kanten maaien;

bladeren wegblazen en opruimen; parkeerplaats en of oprit 
onkruid wegbranden; tuin onkruid verwijderen; schoffelen; 

harken; ompunten & afvoeren.
E.J. Dikkerboom -  Tel. 06-27263729 - De Knipe

 
Te huur aangeboden

20 terrasstoellen; 2 tafels 180 bij 50 cm; 2 tafels 270 bij 50 cm; 
10 tot 100 meter Friese vlagjes; feestverlichting met witte lampen, 

op prikkabel 2x25 meter; terras houtkachel met kloofhout.
E.J. Dikkerboom -  Tel. 06-27263729 - De Knipe









                                                  
 
Oliebollenactie v.v. Read Swart! 
 
Voetbalvereniging Read Swart uit De Knipe oprganiseert wederom de “oliebollenactie”. 
De opbrengst komt ten goede aan de jeugdafdeling van Read Swart. En dat vinden we belangrijk, 
want: de jeugd heeft de toekomst! 
 
Om dit doel te realiseren, organiseren we ook dit jaar weer de oliebollenverkoop in samenwerking 
met onze Knypster bakkerij “By Boonstra”. 
 
De oliebollenverkoop verloopt dit jaar “corona proof”, de junioren komen niet bij de deuren langs. U 
kunt de oliebollen dit jaar bestellen via bijgaand formulier. 
 
U vult dit formulier in met de gewenste bestelling, persoonsgegevens inclusief gepast geld of 
automatische incasso, en levert dit uiterlijk 25 december in bij één van de volgende adressen: 
 

o Peter Laan Het Meer 116d   
o Mark Woollard  Houtkampswyk 54 
o Jan van der Hoeff - Ds Veenweg 149  
o Roeliena Schotanus - Spinner 13b 
o Martin-Jan Adema – Kwakerswyk 5 

 
De door u bestelde oliebollen kunnen op vrijdag  31 december tussen 10.00 en 13.00 uur worden 
afgehaald bij de speciale Read Swart stand bij Bakkerij Boonstra in De Knipe. 
 
Alvast bedankt voor uw steun aan onze jeugdafdeling! 
 
Met vriendelijke groet, 
v.v. Read Swart 
 
                                      

 

10 oliebollen voor 
€ 9.00 

 
10 krentenbollen voor 

€ 9.00 
 

10 volkoren krentenbollen 
voor € 9.00 

 
5 appelflappen voor  

€ 8.00 

 
 



                                                  
 

SOORT AANTAL BEDRAG PER SET SUBTOTAAL 

10 oliebollen  € 9.00  

10 krentenbollen  € 9.00  

10 volkoren krentenbollen  €9.00  

5 appelflappen  € 8,00  

                                                                                                                   Totaal  

 
 
Naam: ……………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………  
 
Woonplaats: …………………………………….. 
     
 
 
MACHTIGING  Incassant: V.V. Read Swart 
 
Kenmerk machtiging: Betaling oliebollenbestelling. 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v. Read Swart om onderstaand bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens betaling voor uw bestelling tijdens de oliebollenactie van de jeugd.  
Ter info: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Rekeninghouder: 
Naam en voorletter(s)  :_______________________________________________ 

 

Straat    :_______________________________________________ 

 

Postcode + Woonplaats  :_______________________________________________ 

 

Rekeningnummer (IBAN)  :_______________________________________________ 

 

Bedrag    :_______________________________________________ 

 

Plaats en Datum   : __________________________ 

 

Handtekening   :_______________________________________ 





o Tekenwerk en advies
o Machinale houtbewerking

   Tel./Fax: 0513-688648
   8456 GH De Knipe
   Meyerweg 64 o Verbouw

o Kozijnen, ramen en deuren
o Handel in bouwmaterialen
o Sanitair

   Mobiel: 06 22059092 

biedt:   
Loodgieters- en installatiebedrijf

v.o.f. A.H. de Jong
  - een café
  - een snackbar
  - een zaal met een bar en podium voor
     al uw feesten en partijen
  - een biljart

Kom eens langs bij Jan en Anneke

CAFE
Meyerweg 117 De Knipe, tel. 0513 688229

  - een poolbiljart
  - veel voetbal:
       - internationaal topvoetbal
       - eredivisie
       - op een beeldscherm van 3 bij 2 meter
  - veel activiteiten

Langezwaag, Boerestreek 1a
Tel. 0513 - 688889

Gas-, water-, sanitair-, zink- en mastiekwerken
Centrale verwarming

  - Maar bovenal :

Veel gezelligheid

o Tekenwerk en advies
o Machinale houtbewerking

   Tel./Fax: 0513-688648
   8456 GH De Knipe
   Meyerweg 64 o Verbouw

o Kozijnen, ramen en deuren
o Handel in bouwmaterialen
o Sanitair

   Mobiel: 06 22059092 

biedt:   
Loodgieters- en installatiebedrijf

v.o.f. A.H. de Jong
  - een café
  - een snackbar
  - een zaal met een bar en podium voor
     al uw feesten en partijen
  - een biljart

Kom eens langs bij Jan en Anneke

CAFE
Meyerweg 117 De Knipe, tel. 0513 688229

  - een poolbiljart
  - veel voetbal:
       - internationaal topvoetbal
       - eredivisie
       - op een beeldscherm van 3 bij 2 meter
  - veel activiteiten

Langezwaag, Boerestreek 1a
Tel. 0513 - 688889

Gas-, water-, sanitair-, zink- en mastiekwerken
Centrale verwarming

  - Maar bovenal :

Veel gezelligheid KHerenkapsalon

DÉ nipper
Sinds 2002

Sjouke ten Wolde
Meyerweg 86 De Knipe
tel. 0513-689095

Meyerweg 64, 8456 GH  De Knipe, Tel. 06 - 22 05 90 92

DUURZAAM BOUWEN EN VERBOUWEN

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

De ontmoetingsplek 
van De Knipe! 

Waar je o.a. kunt 
poolen/biljarten, darten 

en heerlijk snacken. 

Ook geschikt voor feestje 
of vergaderingen. 



 

 

Elke dag bezorgdag  (geen bezorgkosten)

Trekschuit 14 8447 CJ Heerenveen tel. 0513 - 682266

○  Meer dan 10.000 kantoorartikelen
○ De beste kantoormachines inc. Advies en service
○ Een passend inrichtingsadvies voor elk budget

DEKAS kantoorservice

Voor al uw schilder-, glas-, en behangwerk

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

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 


