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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

Website: dorpskrantdeknipe.nl
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Belangrijke informatie
• Brandweer, politie, spoed hulpdiensten:					

112

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

0900 8844
0900 8844

• Dokterswacht, Apotheek (alleen voor noodgevalllen)			
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)

0900 1127112

685685

• 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				
De Knipe, Bontebok, maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur		

088 5125550
088 5125300

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

06 53640748

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

616565
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		
AED’s bij De Barte (kantoor Wijkbeheer), kleedgebouw Read Swart,
Kerkelijk Centrum Nij Brongergea Tsjerke

688146

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

617761

• 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			
e-mail: h.kromkamp@heerenveen.nl

06-46337907

• 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

688244 / 688504

T. Siebenga / H. Sikma 		
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Homepage

DOOPSGEZINDE GEMEENTE
BOVENKNIJPE

Kerkdiensten
Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe
geen opgave ontvangen

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Protestantse Gemeente

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Zondag 27 februari - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Hamoen
Zondag 6 maart Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Woensdag 9 maart - Nij Brongergea Tsjerke - 19.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma
Zondag 13 maart - Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
		
ds. Riemer Praamsma

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

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 vrien
http://www.dgdeknipe.nl/

drukkerij - copyshop

Voor al le
uw digita rk!
drukwe

Heel
Fryslân bakt

En ééntje
bakt de
lekkerste

• posters
• flyers
• brochures
• verenigingsbladen

Winnaar
Oranjekoek
verkiezing

• programmaboekjes

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

-

Keukens
Sanitair
Inbouwapparatuur

Veensluis 18 - Heerenveen • Telefoon 0513-688951

-

Witgoed
Bouw-/ installatiematerialen
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

Weromblik op earelid Riekend Keuning (1926-2022).
…. In libben lang Crescendo! ….
Freed 4 febrewaris is ús âldste lid Riekend Keuning ferstoarn.
Mear as 70 jier(!) hat er syn grutte hobby, meiinoar muzyk meitsje, útoefene.
Riekend wie 22 jier, doe ’t Crescendo yn 1949 oprjochte waar, en fanôf it begjin wie er in entûsjast lid.
Faak ha ik him fertellen heard oer dy earste jierren. Dat se, neidat d’r genôch jild ynsammele wie,
in frachtwein fol (brûkte) ynstrumenten út in doarpke yn de Achterhoek weihellen. En oer it earste
optreden op de Knypster Merke, de útfieringen yn de beide kafees fan Beneden- en Boppeknipe, of de
earste kear nei in concours, mei in 1e priis!
Optredens wiene altyd hichtepunten foar Riekend, sa as by houliksfeesten, en letter foar de
Anjerkollekte, meiinoar op ‘e wein troch De Knipe, de Federaasjejûnen, de sneintemoarns fan de Merke
yn de tinte, it spyljen by de Slachte en de 4 maaie-betinking. Mar it meast koe er noch genietsje fan ús
eigen Kerst-Inn yn de Menniste Tsjerke!
Riekend hat de earste jierren by Crescendo trompet spile en is letter oerstapt op de bariton /
euphonium. Hy wie in muzykant mei discipline, thús ek oefenje en jûns rom op tiid op de repetysje!
Syn frou Joke hat him dêryn altiid stimulearre.
Alle “ups en downs” hat er fansels meimakke (noch mar 14 leden yn 1974!), en ferskate funksjes hat er
hân by it korps, bestjoerslid, foarsitter en it behear mei administraasje fan de ynstrumenten.
Sadwaande wie er ek al jierren earelid fan Crescendo!
De lêste tiid as aktyf muzykant krige Riekend jammergenôch hieltiid mear fysyke klachten, stive fingers,
en it gehoar liet him mear en mear yn de steek, sadat er yn septimber 2020 it beslút nommen hat om
net mear mei te spyljen, mar wol lid te bliuwen. Yn in moaie taspraak sei er hoe grutsk as er wie,
dat it korps wer safolle leden hat.
Dochter Rieneke, dy ’t no foarsitter is, hat him doe betanke foar al dy jierren ynset foar Crescendo,
mei in moai pakket produkten en blommen!
De lêste moannen gie it mei de sûnens fan Riekend hurd efterút.
Freed 11 febrewaris ha we mei Crescendo moaie muzyk spile by de sfearfolle kremaasje,
dat wie ek syn grutte winsk!
We libje mei mei syn frou Joke, mei Hilbert en Anja, Klaas en Janke, Rieneke en Johan en de
(oer)pakesizzers!

Ut namme fan Crescendo,
Sjoerd van der Meer

De wereld van fietsen

Winterbeurt actie

“Geef uw fiets de aandacht die hij verdient’’
€ 49,95

€ 59,95

€ 69,95

Stadsfiets

Elektrische fiets

Race & ATB

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

nieuwbouw l renovatie l aanbouw l onderhoud

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl

De ontmoetingsplek
van De Knipe!
Waar je o.a. kunt
poolen/biljarten, darten
en heerlijk snacken.
Ook geschikt voor feestje
of vergaderingen.

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

donderdag 24 februari 2022
Vanaf half 10 bent U weer van harte welkom in de Barte, waar onder
het genot van een kopje koffie en wat lekkers, na lange tijd weer
gezellig kan worden bijgepraat.
Uiteraard is deelname op eigen verantwoording en blijft de regel: bij
klachten thuisblijven!
We hopen U allen 24 februari weer te kunnen begroeten in de Barte!
Het bestuur van De Knipe Actief

VOLBEDA
FLOWERFARM
VOLBEDA
FLOWERFARM’t‘tMEER
MEER 75
75
tel.
- 640674
tel.0513
0513
640674

VOLBEDA FLOWERFARM EN VOLBEDA STATION - HEERENVEEN
VOLBEDA FLOWERFARM EN VOLBEDA STATION - HEERENVEEN
• Mooie boeketten in vele soorten en kleuren
• Mooie boeketten in vele soorten en kleuren
• Allerlei accessoires en plantenschalen voor binnen en buiten
• Allerlei accessoires en plantenschalen voor binnen en buiten

Openingstijden Flowerfarm: maandag t/m vrijdag: 8.30 - 18.00 uur
Openingstijden Flowerfarm:
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
donderdagavond:
tot 21.00 uur
						
zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
zaterdag:
8.30 - 17.00 uur
						
zondag:
10.00
- 17.00
uur uur
zondag:
10.00
- 17.00
Openingstijden
stationsbloemenwinkel:
maandag
t/m zondag:
8.30 - uur
18.00 uur
Openingstijden
stationsbloemenwinkel:
maandag
t/m zondag
8.00 - 20.00
Bounty boeket - Volbeda Flower Farm

STARTPAGINA

bezorgdienst
in Heerenveen
EigenEigen
bezorgdienst
in Heereenveen
e.o.

OVER ONS

5-5-14 7:33

MANDJE | 0 ITEM(S): € 0,00

BLOEMEN BESTELLEN

HELP

CONTACT

Bounty boeket kopen
Stap 1 van 2 - kies grootte

CATEGORIEËN
Bloemstukken
Boeketten

€ 20,00

Klein

€ 27,50

Middel

€ 37,50

Groot

Cadeausets
Planten
Rouwbloemen
Tulpen

Foto toont kleine variant
Klik op de foto voor een detailweergave

Tulpencadeausets

Een mild en zacht boeket in crème en
champagnetinten, bestaande uit rozen,
gerbera’s en neutrale bessen, omlijst door
uitwaaierende middelgrote bladeren.
GA TERUG

Letde
opweekaanbieding!
de weekaanbieding!
Let op

NU KOPEN

EIGEN PAGINA'S
Exclusief € 7,95 servicekosten
Info Remco Volbeda Flowerfarm
Info Remco Volbeda Stationswinkel
EuroFlorist/versturen van bloemen

© 2014 EUROFLORIST

SITEMAP

PRIVACY

VOORWAARDEN

COOKIES

BEHEER

Kosteloos inloopspreekuur
iedere donderdag van 10.00-12.00u
http://www.volbedaflowerfarm.nl/shop/product/2502/bounty-boeket

Pagina 1 van 1

Notariskantoor Savenije
K.R. Poststraat 1 in Heerenveen
tel. 0513-645101
info@notarissavenije.nl
www.notarissavenije.nl

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.

Wij ozrijnu!er
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vraag naar de

(wijk)verpleging ■ huishoudelijke verzorging ■

persoonlijke verzorging ■ begeleiding individueel en in
groepsverband ■ palliatieve zorg ■ PGB ■ uitleenservice ■

8448 GG
Heerenveen
info@thijsgrondengroen.nl

mogelijkheden

vakantiezorg ■ dagbesteding ■ 24 uur telefonische

bereikbaarheid ■ nachtzorg ■ particuliere zorg ■ maaltijd- en
boodschappenservice

Thijs van Zwieten
Het Meer 213
www.thijsgrondengroen.nl

, da

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland
Schoterlandseweg 104, 8414 LZ Nieuwehorne ■ 0513 - 54 21 78 ■ info@aardemathuiszorg ■ aardemathuiszorg.nl

Uitnodiging jaarvergadering op woensdag 2 maart 2022,
aanvang 19.30 uur in café “De Knyp” Meyerweg 117, De Knipe.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door voorzitter Griet Kramer
Verslag vorige afdelingsbijeenkomst
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag notulist/secretaris
Jaarverslag penningmeester en kascommissie
Benoeming nieuw kascommissielid

7. Bestuursverkiezing:
 Aftredend en herkiesbaar:
Geen
 Aftredend en niet herkiesbaar: Geen
(Tegen)kandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering bij het
bestuur.

8. Contactleden
 Aftredend en niet herkiesbaar: Geen
9. Pauze
10.

Deze lezing met dia’s wordt verzorgd door

Joukje Minnema uit Gorredijk

11.
12.

Rondvraag
Sluiting

Koffiegeld € 5,00 p.p.
Het bestuur

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

Jaarlijks tot
wel € 500,besparen op je
verzekeringen?
Dat kan zeker!

Esther Peeks

Coaching, training en advies

• 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

N
N
N
N

Dezelfde maatschappij
Dezelfde dekking
Dezelfde voorwaarden
Alleen de premie is anders!

Ga direct naar
www.rapverzekerd.nl
of bel 0513 - 61 04 01.

Voor een heldere blik!

 Persoonlijke coaching

 Workshops & cursussen

 Relatie-coaching

 Voetreflexmassage

Spinner 6 | 8456HZ De Knipe | t:06-147 86 986 | e: info@estherpeeks.nl

www.estherpeeks.nl

Mededelingen:
Beste leden
Let op: Zoals jullie kunnen zien, zijn datum, aanvangstijd en spreker gewijzigd, dit is i.v.m.
de corona maatregelen. Het café is op woensdag gesloten en dan is de gehele ruimte beschikbaar
en kunnen de regels gehandhaafd worden en verder beginnen we om 19.30 uur, omdat de
sluitingstijd 22.00 uur is en De Heer Bilker is op 2 maart niet beschikbaar.
We rekenen op jullie komst.
Natuurlijk met dank aan de café eigenaren, die bereid zijn, hun vrije dag op te offeren.
Alle regels komen na 25 februari te vervallen.

Jaarverslag notulist/secretaris
Dinsdag
19 oktober: Herfststuk gemaakt o.l.v. Gepke Kamstra
Dinsdag
19 oktober 1ste les Countrydansen en daarna nog 2
Donderdag
21 oktober: Afdelingsbijeenkomst met reisverslag naar en in Noord Korea.
Dit zijn al onze activiteiten over 2021,

Workshops
De 3 vrouwen, die voor ons de workshops organiseren, hebben aangegeven, dat ze willen
stoppen. Wij zijn nog steeds op zoek naar leden, die dit van hun over willen nemen. Ze gaan het
volgende seizoen nog met de nieuwe vrouwen klaarmaken.
Deze afgelopen tijd was het toch moeilijk om hierover contact te leggen met iedereen, want je
ontmoet elkaar niet op een afdelingsbijeenkomst of workshop.
Denk je, dit is wel wat voor mij, neem contact op met één van de bestuursleden.

100 jaar Vrouwen van Nu De Knipe
Onze afdeling is opgericht op 22 mei 1922, dus het 100 jarig jubileum is nabij.
Dit willen we met elkaar vieren op vrijdag 13 mei 2022.
Zet deze datum vast in je agenda.

Internationale Vrouwendag
Dit jaar wordt deze gehouden op woensdagmiddag 9 maart in de Zuiderkerk, Sneek.
Rienck Bockemakade 7,
Er kunnen i.v.m. de regels 80-85 dames deelnemen aan deze middag maar vol is vol.
Programma:
13.30 uur inloop
14.00 uur: lezing Carla Wijers, (directeur VvN) over vrouwen geschiedenis en vrouwen
organisaties en dat boeken met vrouwen in de hoofdrol, daar een grote rol in spelen.
14.30 uur pauze met koffie/thee en wat lekkers
15.00 uur Marie Tiesinga, vandaag harpiste en brengt Keltische muziek ten gehore.
Opgave bij Servicepunt, vvnf.servicepunt@gmail.com of telefoon, 0518-850353, o.v.v.
naam,afdeling en lidnummer.
Kosten: € 10.00 afrekenen bij de ingang.
QR Code verplicht, mondkapje dragen als je loopt en als je zit mag het af en koffie/thee neem je
mee naar de zaal en de jas hang je over de stoel in de zaal.
Wie belangstelling hiervoor heeft mag het ook via het bestuur doen, dan regelen wij het voor je.
Het programma staat ook op de site van vrouwenvannufryslan.

