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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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Weekblad voor de Knipe

nieuwe wegen
door Jan Wijngaarden

De corona heeft ons nu ongeveer 2 jaar op ve-
lerlei manieren in de greep. Los van de econo-
mische verdrietige gevolgen voor veel mensen, 
geldt zeker ook dat bijna iedereen gevolgen 
ondervond in de dagelijkse routine. Routine 
voelt vertrouwd, geeft zekerheid en balans in 
je levensritme. Dat was wel behoorlijk zoek in 
deze periode. De hoofdmoot was wel, dat je 
veel niet mocht of kon doen. Gevolg was dat je 
tijd over had, de routine was zoek. 

Gelukkig heb ik een grote hobby in het model-
bouwen met het aloude Meccano, metaalcon-
structie uit Engeland. Ik steek dit in een modern 
jasje door mijn landbouwmodellen te voorzien 
van radiografische besturing of electrische be-
dieningskasten met electronica voor de aanstu-
ring van motoren, magneten, verlichting enz. 

Van dat laatste heb ik niet veel verstand, edoch 
wel veel belangstelling. Ik wist al langer dat ik 
op de middelbare school en daarna de afslag 
had gemist door de Alfa kant te kiezen in plaats 
van Bèta. Zo rond 2000 heb ik al eens een boek 
gekocht “Elektronica voor Dummies” want ja ik 
ben een echte dummy. Het boek is best leer-
zaam en ik heb het veel gebruikt. Of ik alles 
snapte? Zeker niet, maar dan krijg je vanzelf 
kortsluiting of andere fouten. Bij 12 Volt tot 20 
Volt geen levensgevaar!!!

En dan 21 jaar later komen de verhalen over 
online lessen op de scholen, door de lock-
downs. Ik word plotseling wakker en realiseer 
me, dat op internet ook alles te vinden is over 
electronica. Ik spurt naar Youtube en duik in de 
tutorials, zeg maar de instructiefimpjes. Er is 
zowaar een leraar die per onderwerp filmpjes 
van 10 a 15 minuten heeft gemaakt voor leer-
lingen van het MBO. Eureka, ik begin het nu 
eindelijk in mijn 68ste levensjaar te snappen. 
Uitleg over weerstanden, dioden, spanning, 
stroom, vermogen, leds en nog veel meer. Al-
les met duidelijke filmpjes en leeropdrachtjes. 
Ik moet gaan oppassen hier niet te veel tijd in 
te steken iedere dag. Zeker nu we weer meer 
vrijheden hebben, moet ik (en velen van jullie) 
mij weer een nieuwe dagelijkse routine eigen 
maken. Maar de electronica zal echt bij mij blij-
ven en de pijn van de gemiste afslag in de pu-
bertijd ook. Gauw inhalen. 
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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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Mededeling: 
riool, weg afgesloten en glasvezel, niet parkeren!

Er wordt nog steeds druk gewerkt rondom de Compagnons-
vaart. Voor wie er dagelijks langs moet is dat best lastig. Voor-
al omdat het afsluiten van weggedeeltes zo snel kan wisselen.
Maar nu is er bij Walter van der Meer officieel bericht binnen 
gekomen, dat de snelle kant van de vaart vanaf 18 februari 
weer veertien dagen wordt afgesloten. Het blijkt dat het riool 
behoorlijk kapot is en moet worden vervangen.
Dus worden er weer delen van het wegdek weggezaagd, wordt 
er weer gegraven enz. want het gehele riool wordt vervangen.
Deze week kwam er ook bericht over de aanleg van glasvezel. 
De graafwerkzaamheden starten binnen enkele dagen. Het 
werk duurt drie dagen. “De stoep, die hebben we hier nauwe-
lijks, de weg of de berm gaat dan open”. De kabel gaat onder 
het wegdek door naar de woningen. Tijdens de werkzaamhe-
den wordt men verzocht elders te parkeren. 
Het blijkt dat ik vanochtend voor achten al iemand aan de 
deur had, ik heb het niet gemerkt, maar deze werkzaamhe-
den zullen dus in de week dat De Compagnon uitkomt wel in 
volle gang zijn. 
Dus niet parkeren aan de stille kant.

Els Puister

overlijdensbericht

Bedroefd maar dankbaar voor alles 
wat ze voor ons en zoveel anderen 
heeft betekend hebben wij toch nog 
vrij onverwachts rustig voorgoed af-
scheid kunnen nemen van onze ge-
liefde Mem en Beppe Corrie van der 
Meer. Haar doorzettingsvermogen, 
zorgzaamheid en gevoel voor humor 
blijven in onze warme herinnering.
 
Roelie en Peter en kinderen
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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
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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 13 februari - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
             ds. Riemer Praamsma
Zondag 20 februari - Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
             mevr. Stellingwerf
Zondag 27 februari - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
             ds. Hamoen
Zondag 6 maart -       Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
             ds. Riemer Praamsma

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
rooster drukken, tellen en bezorgen 21 & 22 februari                                               nr. 42-11
Drukken groep 1: maandag  21-02     Wolter & Rudy van het Meer
   groep 2: dinsdag 22-02  Jan Bekhof
   groep 3: dinsdag 22-02  Theo Warmerdam
Tellen     : dinsdag 22-02  Geesje Zwier (0646632857)
Bezorging Compagnons Heerenveen:  Jelle Cnossen (0641438906)

09-01-17 08:33Klok En Agenda Stock Illustratie - Afbeelding: 45670120

Pagina 1 van 2https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-klok-en-agenda-image45670120

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

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

dorpsagenda

Wanneer  Tijd  Wat    Waar

13 t/m 19 maart   Collecteweek Amnesty huis aan huis
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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 

 

 

Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar
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Jeugdboek lida dijkstra in race voor vlaamse literatuurprijs
Het jeugdboek Schaduw van Toet van schrijfster 
Lida Dijkstra uit De Knipe staat op de shortlist van 
de Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Dat is af-
gelopen vrijdag tijdens het radioprogramma Cul-
ture Club op Radio 1 bekendgemaakt in aanwezig-
heid van alle genomineerden in Oostende, België.

De Boon, de meest prestigieuze literatuurprijs van 
Vlaanderen, wordt dit jaar voor het eerst uitge-
reikt, in twee categorieën: fictie en non-fictie en 
kinder- en jeugdliteratuur. Er zijn vijf genomineer-
den per categorie uitgekozen. Deze titels werden 
door de vakjury voor kinder- en jeugdliteratuur en 
de vakjury voor fictie en non-fictie geselecteerd 
uit in totaal 677 inzendingen. 

Links Djenné Fila, illustrator, rechts Lida Dijkstra, auteur van 
Schaduw van Toet.

Het boek Schaduw van Toet (Luitingh-Sijthoff, il-
lustraties van Djenné Fila, ISBN 978 90 2459 578 
5) vertelt het verhaal van prinses Amany, halfzusje 
en vrouw van kindfarao Toetanchamon, die op-
groeit aan het rijke, maar ook gevaarlijke Egypti-
sche hof en zich opwerpt als de beschermer van 
haar broertje en hem alles leert wat hij moet we-
ten. Tot het noodlot toeslaat…

De auteurs van alle titels op de shortlist krijgen 
alvast elk € 2.500, tenzij ze de Boon winnen, die 
€ 50.000 per categorie bedraagt. Daarnaast kun-
nen ze ook de publieksprijs in de wacht slepen, 
goed voor nog eens € 5.000 per categorie.
Op 24 maart 2022 worden de winnaars bekendge-
maakt in Oostende.

Om Lida Dijkstra te steunen voor het winnen de 
publieksprijs, kunt u op haar boek stemmen via 
deze link: Breng je stem uit op de Boon (langzul-
lenwelezen.be)
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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! 
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ColleCTeWeek aMneSTY inTernaTional  13 t/m 19 MaarT 2022
Waarom een collecte? 
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld 
waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrij-
heid kan leven. Met acties, lobby, campagnes 
en rapporten oefent de organisatie druk uit op 
machthebbers die de rechten van mensen schen-
den. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetens-
gevangenen komen vrij, doodvonnissen worden 
omgezet, discriminerende wetten worden aange-
past, marteling stopt, en daders worden berecht.

Hoe belangrijk het werk van Amnesty is, blijkt uit 
de woorden van Saïkou Yaya Diallo uit Guinee. ‘Ik 
wil mijn grote dankbaarheid uitspreken voor alle 
inspanningen die jullie leverden voor mijn vrijla-
ting en die van andere politieke gevangenen in 
Guinee. Amnesty blijft voor mij de mensenrech-
tenorganisatie die het meest betrokken is bij het 
terugwinnen van individuele rechten en vrijhe-
den.’

Voor meer informatie over de collecte kunt u con-
tact opnemen met (Hans Hollander, 0513-684205). 

 13 t/m 19 maart 2022 
 www.amnesty.nl/collecte 

 WORD JIJ OOK COLLECTANT? 

Amnesty International is dé mensenrechtenbe-
weging die wereldwijd opkomt voor gelijke rech-
ten voor iedereen. Om haar onafhankelijkheid te 
bewaren – om altijd en overal te kunnen zeggen 
wat ze wil – neemt Amnesty voor onderzoek en 
acties geen geld aan van overheden of politieke 
groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van 
de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschat-
bare waarde. 

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

de winter komt eraan! Helpt u de vogels voeren?
De vogels hebben buiten uw hulp hard nodig om 
op krachten te komen deze winter. Ze komen 
graag bij u in de tuin om insecten en zaden op te 
eten. Ook lusten ze graag vetbollen, gepelde pin-
da’s, ongepelde pinda’s, meelworm en pindakaas.
Bij ons te koop: meelworm, halve kokosnoot ge-
vuld met vet en zaden, boomstam gevuld met vet 
en zaden, boomstam met pindakaas, voeder vet 
hart, vet blok, vetbolletjes, reuzen vetbol, gepel-
de pinda’s in een netje, ongepelde pinda’s in een 
netje, pot met pindakaas.

Strooizaden à 1 kg, strooizaden à 2 kg, En voor de 
kinderen hebben wij om zelf te rijgen pinda’s en 
vetbolletjes slinger à 3 meter, en een pinda vet-
bolletje poppetje. 
Ook hebben wij tuindecoratie, zoals pindakaas 
pot houder, kop en schotel voor strooizaden, ap-
pel houder, vetblokhouder, grote voederschaal 
voor strooizaden of zomers voor water, voeder-
huis op een poot. De tuindecoratie staat buiten 
en het wintervoer staat binnen.
Dit is te koop bij: 
Dikkerboom, Meyerweg 155, De Knipe. 
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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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Actievoeren
door J. Helder

De laatste week heb ik weer eens gekeken in de 
nieuwsberichten. Alles wat er her en der over ons 
uitgestort wordt.
Een punt was de vestiging van een nieuw hotel 
in Heerenveen. Enkele protestgeluiden kwamen 
naar voren, van een reeds gevestigde hotelier die 
te veel concurrentie verwacht. Een groep bewo-
ners bij Oranjewoud die het om andere reden ook 
niet geslaagd vindt, er liever woningbouw ziet ko-
men, lijkt nuttiger. Vanuit het gemeentebestuur 
kwam de reactie dat de besluiten democratisch 
genomen waren en ik kreeg de indruk dat de ge-
meente zich over deze protesten verbaasde. Tja, 
wat is democratie?
Ander punt is het protest in Limburg tegen de kap 
van het Sterrebos, een volgens de media bos met 
al tweehonderd jaar oude bomen. In de media zie 
je enthousiaste, gedreven actievoerders die in bo-
men van een veertig cm dik klimmen en gaan bi-
vakkeren. Op een andere opname zie je de bomen 
mooi rechtop staan, mooi in rijtjes. En dan denk 
ik, dat dat geen bomen van tweehonderd jaar zijn

en dat het geen natuurlijk bos, maar een produk-
tiebos is. Bij een produktiebos kan de beheerder 
doen wat hij met zijn product wil, ook omhakken. 
Als er maar ergens nieuwe aanplant is/komt.
Het derde punt heeft zelfs de media niet gehaald, 
te weinig protest tegen gekomen of te weinig ac-
tievoerders. De houtwallen langs de Prinsenwieck 
waren al voorzien van rode merken op enkele 
stammen. En plots waren de aanplantverdelgers 
daar. Met zeer grof geweld werden de gemerkte 
bomen gezaagd en met een kraan ontworteld en 
opzij gegooid. Bomen die mochten blijven zijn wel 
wat beschadigd, de dassenburchten liggen onder 
stapels takken en het bestrijden van exoten wordt 
erg lastig door die barrières. Wandelpaden zijn af-
gesloten. Ergens denk je dat het inzetten van een 
zware bulldozer een even ruig, maar wat bodem 
betreft gladder resultaat had gegeven. Was wel-
licht goedkoper geweest. Ook hier de vraag: waar 
is de democratische inspraak?
Het lijkt erop dat onbereikbare belangengroepen, 
onbekende actiegroepen en ”de overheid” met 
elkaar de dienst uitmaken en wij als gewone bur-
gers alles over ons laten komen.

nu moet het maar afgelopen zijn
door Hans H.

Nu na twee jaar corona maatregelen lijken de 
mensen te verzuren. Overal over klagen, niets 
meer verdragen. Klachten als ze rijden te hard, die 
windmolens beperken mij, dat gas wordt te duur, 
die honden blaffen te veel, de buren hinderen mij 
met de kookgeurtjes…
De lijst kan nog veel langer. Maar de kern lijkt de 
onvrede, het ”gevangen zitten” te zijn.
Inmiddels heeft vrijwel iedereen die het accep-
teerde de vaccinaties gehad. Zij die het uit prin-
cipe niet wilden hebben daarmee aangegeven dat 
zij het risico willen lopen. 
Heel Nederland zucht onder de van hogerhand 
opgelegde sluitingen en beperkingen. Heel cy-
nisch gezegd zou je de basis van het beleid kun-
nen omschrijven als ”je mag niet ziek worden van 
corona, voor de rest kun je doodvallen”.  
Maar er is meer dan  corona, wellicht is het nu tijd

om te zeggen: laat alles maar los en zie wat ervan 
komt. We hebben ons best gedaan om de verde-
diging zo sterk mogelijk te maken. Het zal je maar 
gebeuren dat je toch doodziek wordt van de co-
rona, sneu als je alle prikken hebt gehad, bewuste 
keus als je bij de vaccin weigeraars hoort. 
Democratisch zal nu bekeken moeten worden hoe 
je het voorkomen van individueel ziekte leed af-
weegt tegen de inmiddels zeer grote psychische 
en economische schade van alle lockdown en be-
perkingen. En die schade wordt alleen maar ver-
sterkt door de berichten uit het buitenland, maar 
ook nog steeds EU landen, dat de mensen veel 
meer vrijheden hebben. Alles vrijgeven met al-
leen nog een 2G beleid  lijkt mij nu het minste wat 
je kunnen doen. Anders komt er meer en meer 
oproer en verlies van vertrouwen in de overheid. 
Onttrekken aan  en ontduiken van de regels zal ge-
vaarlijk destabiliserend werken. 
Dus overheid, toon dat nieuw elan.
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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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leren autorijden
door Hans H.

De eerste dag dat het weer drukker was bij De 
Barte blijkt dat de mensen door de lockdown min-
der goed kunnen sturen. Ook heeft men kennelijk 
moeite met de nieuwe borden van ”tút en erút”. 
Nog minder stopmogelijkheid.

En dus wordt er maar gebruik gemaakt van de net 
nieuw opgebouwde walkant. Met dit vernielde 
paaltje als resultaat.
Je kunt als sturende overheid nog zoveel proberen, 
drempels, verkeersborden, obstakels enzovoort. 
Maar als de mensen niet gedisciplineerd kunnen 
rijden en sturen  blijft het ellende.

vroege lente
door Hans H.

Het voelt vreemd aan bij het wandelen. Veel voch-
tige mistige lucht. Maar ook wel wat zonnige da-
gen. Het is overal modderig door de regen en alle 
bosbouwvoertuigen die over de wandelpaden rij-
den. Het waterschap heeft nu kennelijk een op-
lossing voor de waternavel gevonden. Het is uit 
de afwateringsvaart, de Prinsenwieck, geharkt en 
op de wal gelegd. De bomen langs het pad waren 
met rode graffiti stippen beklad. Dat was kennelijk 
niet mooi genoeg, met groot materieel worden de 
gemerkte bomen gerooid. 
Het is nog vroeg in het seizoen, midden januari. Of 
is het eigenlijk wel vroeg?

Op de weide langs het kanaal zie je steeds meer 
beestjes, roodwild of ree genaamd.  Heel vredig, 
zij weten dat wij nu steeds meer vegetariër moe-
ten worden van de reclamemakers.
Verder zie je nu al veel wilgenkatjes of hazelaar-
katjes. En de knoppen van de andere struiken 
worden ook groener en dikker, de natuur lijkt nu 
al uit te lopen. 
Het geeft een spagaatgevoel. Aan de ene kant wil 
ik wel graag schaatsen, aan de andere kant hoop 
ik dat het niet meer gaat vriezen anders gaan de 
uitlopende planten kapot. Nou ja, het is de natuur 
die beslist, ik ben benieuwd.

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

Rectificatie Sint on tour

Per abuis is het artikel in de vorige Compagnon 
(kersteditie) niet compleet geplaatst. Een belang-
rijk detail is daarom niet in de tekst opgenomen. 
Hieronder alsnog:
Dank aan het VVV en de middenstand, 2wie-
ler centrum, SV46reclame, Jort Cnossen, Sandor 
Annema(SNDR.Design), Marcus vd Meer en verder 
iedereen die deze tocht mogelijk heeft gemaakt. 

Speciale dank voor de Compagnonsschool en het 
plaatselijk belang voor donatie van sint zijn nieu-
we haren.

Onze excuses hiervoor.

De redactie



Weekblad voor de knipede CoMpaGnon

14

    

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.   



Weekblad voor de knipede CoMpaGnon

15

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Uitnodiging	  jaarvergadering	  op	  woensdag	  2	  maart	  2022,	  
aanvang	  19.30	  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. Jaarverslag	  notulist/secretaris	  
5. Jaarverslag	  penningmeester	  en	  kascommissie	  
6. 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. Rondvraag	  
12. Sluiting	  	  
	  
Koffiegeld	  €	  5,00	  p.p.	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Het	  bestuur	  
	  
	  

vervolg op pagina 17
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zaterdag   09.30 uur tot 13.30 uur 

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

Aardappelen, groente, 
brood en zuivel 

"MUD"                 
Pastoriesingel 2 

Tjalleberd 
Tel. 06- 52304158 

10 JAAR AARDAPPEL HANDEL MUD

 kijk voor aanbiedingen 
 in onze winkel

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

Wij zijn er 
 voor u!

(wijk)verpleging  ■  huishoudelijke verzorging  ■  

persoonlijke verzorging  ■  begeleiding individueel en in 

groepsverband  ■  palliatieve zorg  ■  PGB  ■  uitleenservice  ■  

vakantiezorg  ■  dagbesteding  ■  24 uur telefonische 

bereikbaarheid  ■  nachtzorg  ■  particuliere zorg   ■  maaltijd- en 

boodschappenservice   

Ons werkgebied: Friesland, Groningen en Flevoland

Kan het n
iet linksom,

 dan gaan
 wij rechts

om

THIJS 
    GROND & GROEN 
                06 - 29 51 57 87 

 

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

verticuteren, kalk strooien, bemesten en/of inzaaien 

 

tevens in ons assortiment: 

tuinaanleg & bestrating, diverse meststoffen,  

graszaad & graszoden. 
 

Thijs van Zwieten           Het Meer 213           8448 GG          Heerenveen 

www.thijsgrondengroen.nl                               info@thijsgrondengroen.nl 

Gratis bezorgd

Verstand van het moderne kantoor
Kantoorartikelen bestellen

Kantoormeubelen

Kopieermachines

Digitaal kantoor

Gratis bezorgd in Heerenveen en De Knipe

Beter bestellen
Onze kennis, jouw voordeel

0513-623565
info@prooffice.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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vraag naar de

mogelijkheden
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           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.	  
Als	  de	  regels	  niet	  weer	  worden	  aangescherpt,	  is	  het	  op	  deze	  manier	  mogelijk,	  fysiek	  de	  
jaarvergadering	  te	  houden.	  We	  rekenen	  op	  jullie	  komst.	  
Natuurlijk	  met	  dank	  aan	  de	  café	  eigenaren,	  die	  bereid	  zijn,	  hun	  vrije	  dag	  op	  te	  offeren.	  
	  
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.	  
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