








Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe

Zondag 5 juni    -  10.00 uur Pinksteren
Zondag 19 juni  -  10.00 uur
Zondag 10 juli   -  10.00 uur
Zondag 24 juli   -  10.00 uur
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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 5 juni  - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
         ds. Riemer Praamsma
Zondag 12 juni   -   Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
         ds. Riemer Praamsma
Zondag 19 juni  - Nij Brongergea Tsjerke - 9.30 uur
         ds. Riemer Praamsma
Zondag 26 juni   -   Aengwirder Tsjerke - 9.30 uur
         ds.J. Majoor

Doopsgezinde kerk - De Knipe

Nij Brongergea Tsjerke - De Knipe

Aengwirder Tsjerke - Tjalleberd



Heel 
Fryslân bakt
En ééntje 
bakt de 

lekkerste

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

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing

WinnaarWinnaarWinnaar

Veensluis 18 - Heerenveen  •  Telefoon 0513-688951

• posters

• flyers

• brochures

• verenigingsbladen

• programmaboekjes

 Voor al 
    uw digitale 
          drukwerk!

www.intradamusic.nl

drukkerij  -  copyshop

 

 
 
 

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

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

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

 

 





nieuwbouw      renovatie      aanbouw      onderhoudl l l

0513 - 846 383
Heerenveen
www.hommesiebengabouw.nl





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 
 





 

 





 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.crescendodeknipe.nl 
 

 

Aanvang: 20:00 uur 
op 't plein voor café de Knyp 

Onder leiding van: Rinze Hogeterp 
Gratis toegang 

1e consumptie met traktatie is van Crescendo 

ZOMERAVOND CONCERT 
Donderdag 9 juni 2022 

 



 

 



 

 

 

 

 

De Broerderij
Verse lokale groente verkoop! 

Iedere z
9

By Bakkerij Boonstra

 

  
06 83386675 debroerderij@gmail.com

De Broerderij
Verse lokale groente verkoop! 

zaterdag vanaf 4 
9.00 – 14.30 uur 

By Bakkerij Boonstra 

De Knipe 

 

  
De Broerderijdebroerderij@gmail.com 

De Broerderij 
Verse lokale groente verkoop!  

 juni  

 

De Broerderij @broerderij 



Zondag 19 juni 20:00
Café de knyp

De lange nasleep van een
korte mededeling

“Janna: Laurens, ik loop met het idee om hier weg te gaan.”
 

Deze mededeling van Janna is slechts een druppel op een gloeiende plaat en zal alles tussen Janna,
Johanna, Sonja en Laurens voorgoed veranderen. De op het oog onschuldige mededeling zorgt ervoor

dat niemand zijn kop meer in het zand kan steken. 
 

In ‘De lange nasleep van een korte mededeling’ volgen we deze vier mensen die wanhopig hun best
doen om grip te krijgen op de situatie. Maar hoe harder ze dat proberen, hoe meer die uit de hand loopt.

Met weinig woorden wordt er soms heel veel gezegd en misschien nog wel meer niet …

Adres: Meyerweg 117, 8456 GC De Knipe
Inloop: 19:30, start voorstelling: 20:00,  einde voorstelling: +- 21:15. 

Na afloop is er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een lekker drankje.
 

Kaartjes kosten  €13,50 per stuk, dit is inclusief pauzedrankje. Na de voorstelling is de bar geopend en zijn de
drankjes voor eigen rekening. 

Voor het reserveren van een kaartje, stuurt u een e-mail naar kimohof@hotmail.com.
Benoem hierin uw naam, telefoonnummer en het aantal kaarten dat u wilt reserveren.

 
Kijk voor meer informatie en speeldata op www.minitheater.nl

Magne van den Berg
Kim Oosterhof
Myrthe Terpstra

Meint Oosterhof
Vera Lettinga
Jon Keun
Annemarie van der Wal

Spel:Tekst: 
Regie: 
Assistentie: 




