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ALLEGORISCHE OPTOCHT
6 oktober 14.00 uur en 19.30 uur
De cultuur v

an De Knipe

2018 is het jaar van Friesland; Culturele
Hoofdstad van Europa. Want Leeuwarden
had al snel bedacht dat ze zonder de rest van
de provincie deze titel niet zou binnenhalen.
Hoewel de Knypster Merke geen onderdeel
uitmaakt van de Culturele Hoofdstad, kan ik u
wel verzekeren dat dit evenement behoort tot
de Fryske Cultuurtop. Zo hadden wij enkele
jaren geleden al een reus door het dorp lopen
tijdens de Allegorische Optocht. En vorig jaar
bracht Mata Hari ons nog een bezoek. Cultuur
genoeg!
Ieder dorp in Friesland heeft z’n eigen dorpsfeest. Maar
niet elk dorp heeft zo’n uitgebreid programma als wij;
een Allegorische Optocht, autocross, Westernfeest,
De Knipe’s got Talent, cabaret. Noem het maar en het
staat op het programma. Cultuur genoeg!
Voor het organiseren van al deze activiteiten doen
wij, net als de Culturele Hoofdstad, beroep op onze
Mienskip. De inwoners van De Knipe en omgeving. Met
veel enthousiasme en inzet zijn deze mensen actief.

Bij controles en in kassahokjes. Als zanger tijdens De
Knipe’s got talent of als danseres in de Allegorische
Optocht. Cultuur genoeg!

go
Winnaar alle

rische optoc

ht 2017

Maar niet alleen onze inwoners, ook onze ondernemers
zijn nauw betrokken bij het feest. Wij zijn blij met de
steun van deze adverteerders en sponsoren. Ook dit
behoort tot de cultuur van De Knipe!
Namens het bestuur van de V.V.V. De Knipe wens ik u
veel plezier bij de Knypster Merke 2018! Misschien geen
cultuur met een hoofdletter C, maar wel een cultuur
om trots op te zijn! Het volledige programma van de
Knypster Merke kunt u lezen in deze bijlage. Maar is
ook te vinden op onze website en Facebookpagina.
Theo Woudstra, voorzitter V.V.V. de Knipe

En de nummers 2

Vorig jaar was Walz Sensation van It Boppe-ein de winnaar
van de Allegorische Optocht. Zo won deze bouwploeg
twee keer achtereen de juryprijs.

en 3 van vorig jaar

nummer 2 - Tink grien, wêz grien!
Van Ferdividaasje

nummer 3 – De Takomst trekt met haar Legioen ten strijde
door De Knipe van De Takomst

kooikerlogistiek.nl

AUSMA
VORKHEFTRUCKS BV

Mercurius 16
8448 GX Heerenveen
T +31 (0)513 46 80 80
F +31 (0)513 46 80 81

www.ausma-vorkheftrucks.nl
info@ausma-vorkheftrucks.nl

Voor meer informatie en het volledige programma : WWW.KNYPSTERMERKE.NL
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Een kijkje achter de schermen bij bouwploeg
Grutsk.
De Kinderoptocht werd te klein, de ‘echte’ nog wat te
groot. Dus besloten een aantal ouders samen met hun
kinderen een kleine wagen te bouwen. Dit werd een
Muppet-wagen. En de naam van de bouwploeg was
The New Kids. De interesse voor het bouwen nam bij
de kinderen na een paar jaar af. Maar het plezier bij
de ouders bleef. En de naam veranderde in Grutsk. En
dat mogen ze best zijn. Want al voor de reuzen door
de straten van onze provinciale hoofdstad wandelden,
had deze groep al een wandelende pop gemaakt die
door De Knipe flaneerde dankzij de mankracht van
deze bouwploeg. En vorig jaar was het een vlinder die
met wapperende vleugels door het dorp ging.

Staand vlnr: Ido Eppenga, Pier Kingma, Klaas de Vries, Alette
Algra, Bertina de Vries. Zittend: Annet Vos en Judith Weits

Nu zijn ze afgestapt van dit format. Minder mankracht,
maar een wagen op een auto. Met daaromheen fietsen

in allerlei vormen en maten. “Omdat de fietsen leuk
zijn en het een bijzondere manier van voortbewegen
is”, leg Ido Eppenga uit. Een andere bijzondere manier
van voortbewegen zijn de twee steltlopers Annet Vos
en Judith Weits. Beide dames hebben les genomen
in steltlopen. “Dat valt nog niet mee. In de eerste
les moesten we alleen balanceren”, zegt Judith. “En
knieheffen”, vult Annet aan. Na zes lessen hopen de
dames er klaar voor te zijn.
Het thema van de wagen is een mengeling van
de bijbel, de huidige klimaatproblematiek en een
visionaire blik op 2099. Want dan, zo is het verhaal,
is de aarde overstroomt. Een 2.0 versie van de ark
van Noach is het resultaat. De dieren zijn inmiddels
geëvolueerd en aangepast aan de omstandigheden
waarin ze leven in 2099.
Een sombere blik op de toekomst. Maar we kunnen
het tij nog keren. Alette Algra:” We moet minder
consumeren. Daarom hebben we nu gekozen
voor tweedehands materialen.” Een bezoekje aan
een kringloop dus. “Die waren zo enthousiast
over onze keuze voor tweedehands spullen voor
een optochtwagen, dat we alles voor een prikkie
meekregen”, vervolgt Alette. Het gebruikte hout
is van pallets. “En zelfs de auto is tweedehands!”,
grapt Pier Kingma. Kortom, een wagen met een
wereldprobleem op een bijzondere manier uitgebeeld.
En met passende muziek: Salva Mea (red mij).

De Reclame

commissie

Wie zijn ze? Wat doen ze? Eigenlijk vraag ik me af of
dit een juiste naam is. Ja, ze maken reclame voor de
Knypster Merke. Heet dat tegenwoordig niet PR of
marketing? Maar ze doen meer dan reclame maken.
De reclamecommissie bestaat op dit moment uit
Jolanda Visser, Geesje Zwier, Henk Zoetendal, Jolle
Sietsma, Alie Kuindersma en Hanny Durkstra. Geke
Schuring heeft dit jaar de groep na 12 jaar verlaten. Zij
bellen vaste sponsoren die adverteren in deze krant,
het programmaboekje en op de posters. Houden de
website en sociale media bij, schrijven stukjes voor
krant en programmaboekje en plaatsen reclameborden
langs de wegen. Zij doen dit voor de Knypster
Merke, maar ook voor het tractorpullingevenement.
Sinds kort heeft de reclamecommissie hulp van
een jonkie; Iris Kuiper stort zich helemaal op
de sociale media van de Knypster Merke, van
Instagram tot Snapchat. Kortom, weer een hele club
vrijwilligers die zich enthousiast inzet voor De Knipe!

En de bouwers zelf, hebben ze last van bouwstress?
“Nee!” klinkt het in koor. De pop was een week voor
de optocht klaar. “Dat lukt nu niet, we zijn nu elk vrij
uurtje bezig, zegt Judith, maar het schiet mooi op!”
vlnr: Hanny Durkstra, Henk Zoetendal, Jolle Sietsma, Geesje
Zwier, Geke Schuring, Jolanda Visser en Alie Kuindersma

DUURZAAM BOUWEN
EN VERBOUWEN

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

www.timmerbedrĳfheerenveen.nl

Jullie gaan trouwen?
Met onze ervaren dj’s en sfeervolle
shows maken we van elk trouwfeest
een superbruiloft. En geniet na met de
prachtige foto’s van onze professionele
fotograaf. Laat op de mooiste avond van
je leven niets aan het toeval over en kies
voor de kennis, ervaring en kwaliteit van
superbruiloft.nl, weddings dj’s & more!
www.superbruiloft.nl · info@superbruiloft.nl · 06 50 874 692

Volg ons ook op Twitter

@knypstermerke en Facebook

/knypstermerke

V.V.V. DE KNIPE
Een gouden

avond een podium te kunnen geven.

koppel

Voor het 8ste jaar organiseren Ulbe Dijk en Anne
Kramer de 50+ avond in café De Knyp. Vanuit
de ouderenbond ANBO kwam jaren geleden
het verzoek om tijdens de Knypster Merke iets
te doen voor de ouderen. Dit was toen voor 65
jaar en ouder. Toen Ulbe en Anne de organisatie
in 2011 overnamen, voerden ze een verjonging
door. Iedereen van 50 jaar en ouder is op de
vrijdagavond welkom.
Nog altijd bestaat het publiek voornamelijk uit mensen
van boven de 65. Dit tot enig verdriet van beide heren.
“Wy binne bliid mei de 100 minsken yn’e seal, mar der
kin wol wat ‘jongerein’ by.” De heren hebben zelfs
onderzoek gedaan naar wat de mensen leuk vinden
om naar deze avond te komen. “ Sels Maurice de Hond
waard ynskeakele om dit út te finen, grapt Ulbe. Wy
hawwe dochs wol konkurrinsje fan it weinbouwen.” De
bouwers binne de freeds faak noch hiel drok.
Dat healwiis praet is de heren wel toevertrouwd. Ze
kennen elkaar al vanaf hun tienerjaren, toen beiden
bij toneelvereniging De Krinkjespuiers speelden. “Wy
wienen doe in gouden koppel!” Ook voor de 50+
avonden willen ze een vrolijk programma met veel
humor. “It publiek hâldt fan kolder. Mar wy wolle ek
fariaasje’. Dus de ene avond is het klinklare onzin, de
andere keer met een boodschap. Maar het moet wel
niveau hebben, want de heren zijn liefhebbers van
cultuur. De Knipe is een echt sportdorp, waar cultuur
nog wel eens ondersneeuwt. Maar ook in het dorp zelf
zijn veel talenten, veelal muzikanten. Ulbe en Anne
vinden het belangrijk om ook deze kant van De Knipe te
belichten. Ze hebben dan ook altijd hun oren en ogen
open om deze Knypsters te vinden om ze op de 50+

Ulbe en Anne steken veel tijd in het maken van het
programma. Met hun echtgenotes gaan ze op pad om
voorstellingen te bekijken. Terug in de auto wordt vaak
de beslissing al genomen. Toch slapen ze er altijd nog
een nachtje over en bellen ze elkaar de volgende dag.
Meestal zijn ze eensgezind over hun besluit. De grote
droom van de heren is ‘de skutten derút en in folle
kroech, krekt as froeger by De Krinkjespuiers!”

Vrijdag

50+ avond in café De Knyp

5
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It Selskip Blikstjinder (kabaret) uit Lemmer speelt
Fryslân Heite, over verleden, heden en toekomst van
Friesland. De zusjes Kim en Tessa Oosterhof zijn de
Knypster talenten.

Ulbe (l) en Anne (r) blijven nog wel even hangen bij de
50+ avond

Wie weet gaat het dit jaar gebeuren, aan het programma
zal het niet liggen; It Selskip Blikstjinder (kabaret) uit
Lemmer speelt Fryslân Heite. Een voorstelling over het
verleden, o.a. het ontstaan van Fryslân (de terpen),
het heden (o.a.de IPhone en Heerenveen-Cambuur) en
de toekomst. Hilarisch en soms wat ernstiger zoals het
liedje over Mata Hari . “Se sjonge ek It Knypster famke
fan Tetman de Vries. It selskip dat foarhinne altyd mei
de merke kaam”, legt Ulbe uit. Nog zo’n verschil met
vroeger; alle jierren kaam Selskip Tetman de Vries, wij
dogge altyd wat nijs.”
De Knypster talenten die dit jaar in het voorprogramma
komen optreden met zang en gitaar zijn de getalenteerde
zusjes Kim en Tessa Oosterhof.

Zondag

Tentdienst

8

oktober

De tentdienst wordt dit jaar geheel verzorgd door
Gospelkoor The Young Christian Singers. Thema is
Glorious Days. Aanvang 10.00 uur.
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Al 25 jaar staan deze zes heren op ieder podium in Nederland; van kroeg tot Zwarte Cross,
overal is het feest waar de Band Zonder Banaan optreed. Natuurlijk ook bekend bij de
Knypster Merke, waar zij al menig keer de feesthal in extase kregen. Een bezoek aan De
Knipe tijdens hun jubileumtoer kon daarom niet ontbreken.
Voor de Reclamecommissie en bakker Roel Boonstra reden genoeg om hier wat extra aandacht
aan te besteden. Roel bedacht de Feestsoes mét banaan, een knipoog naar de band zonder.
“Het idee komt uit Den Bosch, waar een bakker tijdens carnaval de Oetelbol maakt. Met een
vleugje alcohol, want het is feest, vertelt Roel. Ook nu is het feest, daarom wilde ik een
vrolijke en hippe lekkernij maken. De Feestsoes heeft een vulling van Boswandelingslagroom,
gemaakt van het likeurtje met banaan en kokos.”

Bakker Roel Boonstra (l) samen met de bandleden van
de BZB

KAARTVERKOOP AAN DE KASSA EN ONLINE VIA: WWW.KNYPSTERMERKE.NL
Vrijdag 5 oktober

Zaterdag 6 oktober

Dinsdag 9 oktober

Dinsdag 9 oktober

DJ Paul Elstak

Band Zonder Banaan
jubileumtoer

Van Geeft ‘m

Jannes

Dé DJ van het hardere werk. Ahoy of de
feesttent in De Knipe met zijn (happy)
hardcore blijft niemand stil staan. DJ
Paul Elstak scoorde in de jaren ’90
de ene na de andere happy hardcore
hit. Zoals Rainbow in The Sky, Luv U
More en The Promised Land. Vorig jaar
nog scoorde de DJ samen met Jebroer
de hit Kind van de Duivel. Voor deze
avond geldt: Let’s go turbo!

Stevige rock en Nederlandstalige
meezingers, al 25 jaar speelt deze band
alle grote hits op diverse podia. Festivals
als Zwarte Cross en Lowlands worden
aangedaan, maar ook de feesthal
in De Knipe werd al meermalen plat
gespeeld. Muziek met theatrale acts en
gekkigheid met maar één doel: FEEST!
Dat zal ook deze zaterdagavond weer
lukken. Je bent gewaarschuwd!

Een akoestisch duo met gitaar en
accordeon, maar zeker in staat om de
feesthal op z’n kop te krijgen. Al twee
keer traden ze op tijdens Koningsdag en
wonnen het hart van de feestvierende
Knypsters. En speelden ze in café De
Knyp tijdens de Knypster Merke. Nu
dus een stapje verder. Samen met
Jannes verzorgen zij de ‘útsmiter’ op
dinsdagavond. Een fantastische afsluiting.

Aan de Drentse zanger Jannes de eer
om de Knypster Merke feestelijk af te
sluiten.
Dat gaat zeker lukken met zijn hits
die iedereen kan meezingen. Een
ouderwetse polonaise zal deze avond
niet ontbreken. Een feest dat je niet
mag missen als je van houdt van het
Nederlandse lied.

www.euro-entertainment.nl

ItWolwezen

BINNENKORT GEVESTIGD IN GORREDIJK!

lerenwerkenwonen

Begeleid en
beschermd wonen
Ambulante zorg
Dagbesteding
De Knipe
Time-out onderwijs
tel: 06-384 770 29
MBO1 en MBO2 wolkom@wolwezen.nl
opleiding
www.wolwezen.nl

Volg ons ook op Twitter

@knypstermerke en Facebook

/knypstermerke
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Dat De Knipe een ondernemend dorpsleven heeft wordt
ieder jaar weer opnieuw bewezen door de 5 dagen durende
Knypster Merke. Ieder jaar weer een hele organisatie, gelukkig
veel communicatie via de groepsapp, als we die niet hadden!
De wagenbouw wordt opgestart met de volgende vragen;
onderwerp? uitvoerbaarheid? is het te betalen? hebben
we de vakmensen? Vooral die vakmensen hebben we hard
nodig. De bouwsector haalt werknemers uit heel Europa. Bij
de wagenbouw halen we hulp uit heel De Knipe, als je geluk
hebt is er iemand uit een andere straat die je wil helpen. Grote
waardering voor deze vakmensen, die de meest gekke/mooie
dingen kunnen maken!

wegwerkers, gelukkig dat vele aardige Knypsters ze regelmatig
koud water, een ijsje e.d. hebben gebracht. Ook vorig jaar
tijdens de Knypster Merke hebben we ervaren, hoe afhankelijk
we zijn van het weer. Prima beslissing van het V.V.V. bestuur om
de optocht uit te stellen, zodat we een dag later zonder angst
voor calamiteiten, heerlijk in de zon van de optocht konden
genieten! De weersomstandigheden wachten we met spanning
af, we kunnen er toch niets aan veranderen. Stel dat er weer
zo’n enorme plensbui komt als afgelopen zomer, waarbij de
Meyerweg weer meer op een vaart leek. Dan lijkt het op de
ouderwetse gondelvaart.
Dat veel bomen zijn weggehaald was eerst even slikken, maar
nu hebben we geen last meer van de takken. Stel dat er een
bouwploeg is, die op het idee is gekomen om de reuzen te
gaan maken.
Trots zijn we op het V.V.V., de vele vrijwilligers en
de Knypster bouwers, creatief, origineel, ongelooflijk
knap wat mensen samen kunnen presteren. Daar
hebben wij geen reuzen en kunstenaars vanuit het
buitenland voor nodig!

De ondernemersvereniging, ondersteunt dan ook dit jaar met
veel plezier dit feest met een financiële bijdrage.
Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging,
Voorzitter, Siebe de Vries

Kortingsbon
Kom naar de allegorische optocht in De Knipe op zaterdag
6 oktober a.s. om 14.00 uur of 19.30 uur.
Naast de praalwagens is er ook een kinderoptocht, diverse
korpsen, shantykoor, dweilorkest en een kermis met o.a.
draaimolen, zweef en botsauto’s.

KORTINGSBON
De toegangsprijs voor de allegorische optocht is € 5,-- Kinderen
tot en met 12 jaar hebben gratis entree.

Tegen inlevering van deze bon krijgt u een korting
van € 1,-- per persoon!

KNYPSTERMERKE 2015

Het warme weer en de wegwerkzaamheden hebben ons deze
zomer flink beziggehouden. De zomer was bloedheet voor de

Domien
90’s Party met Coen &
Vrijdag 9 oktober

We beginnen het muziekprogramma in de feesthal
met de populaire DJ’s Coen Swijnenberg en Domien
Verschuuren. Muziek uit de jaren 90, je kent ze
natuurlijk allemaal nog. Dance, pop, hiphop en
boybands. Maar ook vele Nederlandse artiesten.
Heerlijk terug in de tijd en op de dansvloer. DJ's
Coen en Domien draaien de grootste hits uit de jaren
90 voor jou. De 2 meter lange Coen Swijnenberg
is een populaire radio-DJ. Vooral bekend van de
Coen&Sander Show. Coen staat garant voor lol en
grote hits. Radio maken is de grootste hobby van
Domien Verschuuren. Muziek is zijn grote passie en
dat zul je vanavond meemaken.

The Dirty Daddies

Autocross

r

Zaterdag 10 oktobe

The Dirty Daddies is dé ultieme festivalact van dit
moment. In een twee uur durende live show vuurt
de band ruim 100 hits op je af. Verpakt in muzikaal
hoogstaande medleys. Iedere hit vloeit naadloos over
in de volgende, alsof het ooit zo bedoeld was. De top2000 die als een tornado over het zingende, springende
en hossende publiek raast. The Dirty Daddies gooien
werkelijk alle mogelijke hits in de dirty blender. Stevige
rocktracks van AC/DC, Bon Jovi en Europe, kampvuur
knallers van Oasis tot Mumford & Sons, glijders van
Wham naar Bryan Adams en natuurlijk de heetste
dancehits van dit moment. Maar ook quilty pleasures
als Village People. Dus; dansschoenen
Herenkapsalon aan, keeltjes
gesmeerd en genieten van de beste partyknallers die de
wereld heeft voortgebracht!

DAAG JIJ ONS UIT?

DÉ

nipper

- Lingerie (cup A tot K)
- Herenondergoed
- Badkleding
- Persoonlijk én professioneel
advies

Zondag 11 oktober

Wij zijn geopend

Met het “open FK kampioenschap standaardklasse”
maandag van 13.00 tot 17.00
heeft het autocross bestuur van De Knipe
en op afspraak (06 505 866 00)
haarzelf een primeur weten te bezorgen. De
standaardklasse geldt als de grootste klasse binnen
Kerkelaan 33, 8455 JP Katlijk
de Nederlandse autocross competitie en zoals het
woord “standaard” al aangeeft gaat het om de
standaard fabrieksauto’s met daarbij een maximale
cilinderinhoud van 2000cc. De winnaar van het open
FK standaardklasse kan uiteraard op een ludieke
prijs rekenen! Naast het open FK standaardklasse
zijn er ook nog de volgende klassen: regio, 1600
(kever) , junioren, vrije standaard. De autocross
zal plaatsvinden op zondag 11 oktober aan de ds.
Veenweg 22 in De Knipe.
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Playbackshow Knypste

Ju
ESTEEN >> ARTIESTEN >> FEESTEN >> EVENEMENTEN >> ART

WIJ GAAN DE UITDAGING GRAAG AAN!

K

(deze bon is geldig voor 1 persoon)

Al jarenlang een vast onderdeel van de Knypster Merke,
de Playbackshow voor jong en oud. Vanaf dit jaar wordt
de Playbackshow gesponsord door Juwelier Woudstra uit

Alles voor je tuin,
terras en balkon!

Gorredijk. “Toen de V.V.V. De Knipe bij ons kwam met de

Sjouke ten Wolde
gezin speelt korfbal in De Knipe, we hebben een zwak voor dit dorp”, aldus juweliers Wiebe en
Meyerweg
86 De Knipe
Gea Woudstra.
Koop je natuurlijk
tel. 0513-689095
www.dezaden.nl
ZADEN.NL
vraag om deze activiteit te sponsoren, hoefden we hier niet lang over na te denken. Ons heel

LOGO DE ZADEN.indd 1

Euro Entertainment B.V. Heerenveen
Ds. Veenweg 31, 8456 HJ De Knipe
0513-688930
www.euro-entertainment.nl

19-02-16 12:39

bij DE
Wij willen Attie de Vries bedanken voor haar jarenlange sponsoring van de Playbackshow. Vorig

jaar beëindigde zij haar bedrijf Juwelier De Parel en daarmee hield de sponsoring op. Natuurlijk
zien wij Attie de Jong graag als gast bij de Playbackshow op zondag 11 oktober.

Handcrafted Jewellery

It Foardek 29, 8447 EJ, Heerenveen
It Foardek 29, 8447 EJ Heerenveen
Tel 0513-628633
Tel 0513-628633
www.bosmaballooning.nl
info@bosmaballooning.nl

Wat een uitkomst!

Voor meer informatie en het volledige programma : WWW.KNYPSTERMERKE.NL

