
ZONDAG 13 OKT.

AUTOCROSS

DINSDAG 15 OKT.

WOLTER KROES
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KNYSTERMERKE 2019
1 1  T / M  1 5  O K T O B E R

ZATERDAG 12 OKT.

ALLEGORISCHE OPTOCHT

‘s middags 14.00 uur ‘s avonds 19.30 uur

PRACHTIGE  OPTOCHT MET  15  PRAALWAGENS!
ENTREE  €  5 ,— (T/M 15  JAAR GRATIS)

KINDEROPTOCHT (‘S MIDDAGS) . KERMIS 

FOODTRUCKS . SHOWBANDS . SHANTYKOOR

SAMBABAND ALMONDEGAS . HOEMPA BRASSBAND ESTRELLA’S 

ZANGER GRUTTE GEART

AANVANG: 22.00 UUR UITVERKOCHT



ALLEGORISCHE OPTOCHT
1 2  o k t o b e r  1 4 . 0 0  u u r  e n  1 9 . 3 0  u u r

We staan voor de 87e editie van de allegorische 
optocht. Bijzonder dat er dit jaar een bouwploeg 
hun 40-jarig bestaan viert en hiermee de oudste 
wagenbouwploeg is in het dorp. Verderop in 
deze krant leest u een interview met deze 
bouwploeg; De Gondeliers. Vanaf deze plaats 
wil ik de dames en heren van De Gondeliers van 
harte feliciteren met dit jubileum!

De Knipe is een dorp met tradities. Kijk naar onze 
voetbalclub die deze zomer haar 90-jarige bestaan 
vierde. Maar ook andere verenigingen bestaan al heel 
lang. En mooier nog, er komen ook steeds nieuwe clubs 
bij. Van korfbal tot jeu de boules, van muziekkorps tot 
motorclub. We hebben het allemaal. Soms vraag ik me 
af hoe het allemaal mogelijk is in een dorp met zo’n 
1400 inwoners. Het lijkt erop dat iedereen vrijwilliger 
is bij één of meerdere verenigingen.

Ook wij ‘draaien’ op vrijwilligers. Tentenbouwers, 
verkeersregelaars, barpersoneel noem het maar op. 
En niet te vergeten de wagenbouwers. Al voor de 
zomervakantie zijn ze begonnen met vergaderen. 
Daarna met het uitwerken van het idee, naaien van 
kostuums en het echte bouwen van de wagen. En 
vandaag kunt u er weer twee keer van genieten. ’s 
Middags samen met de kinderoptocht en ’s avonds 
mooi verlicht.

Voor, in de pauze en na afloop van de optocht kunt u 
luisteren naar de dweilorkesten aan het begin en het 
einde van de route. Ook kunt u terecht voor een hapje 

en drankje op de kermis bij het café en bij diverse 
foodtrucks. Natuurlijk kan de Knypster Merke en de 
optocht niet zonder de steun van onze sponsoren. Heel 
erg bedankt allemaal!

Namens het bestuur van V.V.V. De Knipe wens ik u een 
fijne Knypster Merke toe! 

Theo Woudstra, voorzitter V.V.V. de Knipe

De cultuur van De Knipe

nummer 2 - De Stormruiter van It Boppe-ein

nummer 3 – De Lion King, Rûnom de hofbrêge

Heel Fryslân bakt

En ééntje bakt 
de lekkerste

Boonstra
Kom proeven bij

Winnaar
Oranjekoek 
verkiezing 

2017

Van Kleff enslaan 6
Heerenveen

0513-650 275

Meyerweg 77
De Knipe

0513-688 290

bakkerijboonstra.nl 
bestellen@bakkerijboonstra.nl

www.byboonstra.nl 
bestellen@byboonstra.nl 

Pleinweg 6 
Heerenveen 

0513- 650275 

Meyerweg 77 
De Knipe 
0513- 688290 
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Voor meer informatie en het volledige programma : WWW.KNYPSTERMERKE.NL

Winnaar allegorische optocht 2018

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

Vorig jaar was Burning Man van Ferdivedaasje de winnaar 
van de Allegorische optocht. Tevens ging de publieksprijs 
naar deze bouwploeg.

En de nummers 2 en 3 van vorig jaar

kooikerlogistiek.nl

Het bestuur van V.V.V. De Knipe loopt er tijdens de
Knypstermerke piekfijn bij dankzij

Dracht 85   8442 BM  Heerenveen
0513 – 62 26 04



KNYPSTERMERKE

Volg ons ook op Twitter    @knypstermerke en Facebook    /knypstermerke

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

Bouwploeg De Gondeliers is al veertig jaar een vaste 
waarde in de Allegorische Optocht van De Knipe. 
Vijf maal vond de jury zijn wagen het mooiste van 
allemaal. En al gaat de groep natuurlijk elk jaar voor 
de hoofdprijs, het plezier voert de boventoon bij de 
bouwers.

Geesje Zwier is er een van het eerste uur. Ze was 
zelfs betrokken bij de voorloper van wat uiteindelijk 
leidde tot De Gondeliers. De buurtvereniging rond 't 
Sluske, Buurt Oost genaamd, maakte 'De Kninebult'. 
,,Dêr sieten de bern op'', vertelt ze. 

De makers hadden na die editie de smaak dusdanig te 
pakken dat ze zich in 1979 verenigden in een heuse 
bouwploeg. Zwiers man Jan, Hotze Pal, Jentje ten 
Hoeve en Jan van der Meer vormden de vaste kern. 

Ze maakten een gondel, naar de gondelvaart van 
vroeger, en noemden zich De Gondeliers. ,,Mar hy 
wie net ôf'', vertelt Zwier over de wagen. ,,Der hie 
plastic omhinne moatten, mar dêr hienen wy gjin tiid 
mear foar.'' Ze pakt het fotoalbum erbij om de wagen 
zonder afwerking te tonen. ,,Dat zou dit jaar ook 
zomaar kunnen gebeuren'', zegt bouwploegvoorzitter 
Peter Laan.

Vaste trekkerchauffeur Wim Brinkhoff is ook al jaren 
bij De Gondeliers betrokken. Hij moet er rond 1981 
bij gekomen zijn, vermoedt hij. En dat was het jaar 
dat de ploeg voor het eerst als hoogste eindigde. De 
Friesche vlag maakten ze toen. Zwier slaat een pagina 
van het album om en toont het resultaat uit vervlogen 

tijden. Anne Dikkerboom bouwt 33 jaar mee. ,,Dat 
sizze se'', vertelt hij. ,,Ik wit it sels net.''

Laan voegde zich veertien jaar geleden bij de 
bouwploeg. ,,En sindsdien is er niet meer gewonnen'', 
constateert hij. ,,We hienen it al safier dat er ferhuze'', 
grapt Dikkerboom, duidend op de verkassing van Laan 
naar Heerenveen. Harmen Minkema bleef de groep 
ondanks een verhuizing naar Langezwaag trouw. En 
daar blijkt uit dat De Gondeliers geen buurtgebonden 
bouwploeg meer is. 

Hun wagens komen tot stand in een schuur op 
het erf van Siebe en Thea Anema. Zij hebben zich 
ondertussen ook bij de bouwploeg aangesloten. Ze 
kwamen geregeld even kijken, sprongen wel eens 
bij. En dus kon het paar net zo goed ook meedoen. 
Bart Stoker is een nieuwe ent aan de stam van De 
Gondeliers. 

Als laatste kwam Ruud Zwigt erbij, schoonzoon van 
Jan Wijngaarden, ook een Gondelier met al vele 
bouwuren. 

Als creatief brein geldt Jur Hofsteenge, vanaf 1995 
een van De Gondeliers. In het voorjaar komt de groep 
bijeen om te brainstormen en spuit dan de ,,wildste 
ideeën'', vertelt hij. In de zomer vergadert de groep 
weer, altijd in de tuin bij Anne en Tryntsje Dikkerboom, 
en komt daar onder het genot van ,,in gleske bier'' 
altijd tot een onderwerp. 

Was dat vroeger pure fantasie, tegenwoordig spelen ze 
in op de actualiteit. Vorig jaar kwamen De Gondeliers 
met 'de wolf', het jaar daarvoor kozen ze als thema 
'Brexit'. En ja, het is omdat die wagen gesloopt is, 
anders hadden ze deze creatie ook dit jaar wel weer 
kunnen laten rijden, klinkt het.

Zwier bladert verder in haar album, gadegeslagen 
door vrijwel de hele groep. O ja, Friezen om utens, 
en de zweeftrein. Ach, Bob de Bouwer, allemaal 
eerste prijzen. Met Bob de Bouwer hadden ze ook 
de publieksprijs, tekenen ze aan. Vroeger luisterden 
de dames de wagens op met bloemen. ,,Blomstikken 
fûn de sjury froeger mooi'', weet Zwier nog. ,,Mar dy 
hoege no net mear.'' 

En zo veranderde er in die veertig jaar van alles. Maar één 
ding niet: De Gondeliers bleef ,,in hechte ploech.''

De Gondeliers al veertig jaar vaste waarde bij Knypster Merke

DUURZAAM BOUWEN 
EN VERBOUWEN

www.timmerbedrĳfheerenveen.nl

Meyerweg 64
8456 GH  De Knipe

Tel. 06 - 22 05 90 92

• Verbouw  
• Renovatie  
• Meubels op maat

Katlijk
06 - 13 18 71 36
www.kuipervandermeer.nl



Wiltsje fan Paezens bestaat uit drie volksmuzikanten: 
Hylke Tromp sjonger-fioelespiler, Jan Willem Bleijswijk 
sjonger-gitarist en Joop de Jong sjonger-akkordeonist  
In folkmusyk groepke fan 3 man. Ze bestaan al heel 
lang maar treden niet zoveel meer op. Mooi dat ze nu 
toch nog een keer naar De Knipe komen.
Ook “meesterferteller” en schrijver Douwe Kootstra is 
zal jullie met zijn sterke verhalen vermaken.

Thema van de tentdienst is dit jaar: “Veel moet….. of 
Veel moed! Muzikale begeleiding: Gospel Choir New 
Creation. Aanvang 10.00 uur.

Vrijdag 

11 
oktober

Zondag

13 
oktober

50+ avond in café De Knyp
Aanvang 20.00 uur
Entree € 10,- , kaartverkoop aan de deur

Tentdienst

V.V.V. DE KNIPE
Voor en tijdens de allegorische optocht worden 
de vijf toegangswegen naar het dorp afgesloten. 
Verkeersregelaars en hun assistenten zorgen ervoor dat 
auto’s niet door rijden. De verkeersregelaars moeten 
eens per twee jaar een online cursus doen en zijn dan 
voor één dag geautoriseerd als verkeersregelaar. Er is 
een middag- en een avondploeg, zodat iedereen de kans 
krijgt om eenmaal de praalwagens te zien. Dit houdt in 
dat er ruim 40 vrijwilligers het dorp verkeersvrij houden 
tijdens de optocht.

’s Middags bij It Lange Ein staan onder andere 
Bas Ritzema (verkeersregelaar) en Jan Meindert 
Visser (assistent). Bas staat er al minstens 10 jaar, 
Jan Meindert net iets korter. Het is natuurlijk best 
vervelend voor de mensen wanneer ze uit Langezwaag 
komen en helemaal om moet rijden wanneer ze naar 
Heerenveen moeten. Dat begrijpen de heren heus 
wel. Maar het wordt wel aangegeven. “Toch krijgen 
we vaak de opmerking: Maar er staat geen bord, 
zegt Bas. We gaan niet in discussie, maar wijzen hun 
de weg hoe ze op hun bestemming kunnen komen.” 
Maar hun diensten gaan verder. “Er was eens een 
oude man, vertelt Jan Meindert, en het was nog niet 
zo druk. Toen ben ik voor de auto uitgelopen, zodat 
hij nog langs de opgestelde wagens kon rijden.”

Bas en Jan Meindert gaan op vrijdagavond altijd naar 
de feesttent. Bas: ”Vanuit de voetbalkantine naar de 
tent. Gezellig met Knypsters onder elkaar.” Om 12 uur 
begint hun ‘dienst’. “We steane der dus mei in lyts 
katerke”, bekent Jan Meindert. Gelukkig zorgt Leffert 
de Bos (V.V.V. De Knipe) voor koffie. Om het leuk te 
houden, ze moeten er tot 16.00 uur staan, proberen 

de heren het leuk te houden. Bas is dol op de Walkie 
Talkie, bedoelt voor problemen. Maar regelmatig 
roept Bas: “It is potticht op It Lange Ein!” Als reactie 
krijgt hij wat gegrom van Jetse Durkstra (V.V.V. De 
Knipe), die dit inmiddels wel gewend is van Bas. Een 
andere veelgemaakte grap is die van de uitrijkaart. 
“Aan mensen die het dorp uitgaan vragen we hun 
uitrijkaart te laten zien, maar die bestaat helemaal 
niet”, grapt Jan Meindert. “Ze kijken dan raar op en 

Jan Meindert Visser (links) en Bas Ritzema (rechts) 

laten dan hun V.V.V. kaart zien, gaat Bas verder. Maar 
als we dan moeten lachen, weten ze genoeg. Ze 
vinden het nog steeds leuk om te doen. “Iedereen 
moet iets doen tijdens de Knypster Merke, dus doen 
wij dit”, aldus Bas en Jan Meindert. Na hun dienst 
gaan ze naar het café. Gezellig een paar biertjes 
drinken met hun maten, bij de vliegtuigjes.

Iedereen moet iets doen

APB ad KnMerke 128x75 05092018 fin.indd   2 6-9-2018   10:53:08

Voor meer informatie en het volledige programma : WWW.KNYPSTERMERKE.NL
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Ze wonen al zolang in De Knipe dat Bart Koopmans 
en Pieter de Jong niet eens meer weten hoe lang ze al 
Knypster Merke vieren. Volgens Bart was zijn eerste ‘Merke’ 
in 1950 of 51, toen hij als jongetje op de praam van de 
gymnastiekvereniging stond: “As fuotballer yn it shirt fan 
Hearrenfean. Wy wonnen de earste priis fan de gondelfeart. 
Ik wie doe't in jier of 14. Feestfiere mocht ik doe't noch 
net.” Bij Pieter begon het wel met het feest; “Ik wie doe't 
17 jier en hie ferkearing mei in Knypster famke. It feest wie 
yn kafee Bouma, de tafel stie fol mei flessen bier.” Daarna 
volgen natuurlijk nog vele jaren van feest en wagenbouwen. 
Bart met de biljartclub en Pieter met de Oei Oei Buurt, 
waarmee hij nog steeds praalwagens bouwt. 

Toen de Knypster Merke werd uitgebreid met een feesttent, 
werden Bart en Pieter gevraagd om mee te helpen met de 
opbouw en het afbreken van de feesttent. Bart was toen al 
gestopt met zijn boerenbedrijf en Pieter zat vaak al in de 
winter-ww. De beide mannen hadden dus wel tijd voor deze 
klus. In al die jaren is er altijd een mooie groep mannen die 
meehelpt. “We hawwe in protte wille,” aldus Bart. Op de 
woensdag voor de Knypster Merke wordt begonnen met de 
bouw van de tent. De V.V.V. De Knipe en de tentverhuurder 
werken hierbij samen. Op donderdag volgt de inrichting van 
de tent en het elektrisch. Bart en Pieter zijn nu inmiddels 
al wat op leeftijd, dus het zware werk laten ze dan ook 

over aan de jongere generatie. Pieter vertelt: “Bart jout de 
skroevedraaier oan en hâldt de ljedder fêst. Fierder helje 
en bringe wy spul dy nedich syn.” Bart bekent: “It giet no 
allinne noch mar om de gehaktbal.” “Ach, zegt Pieter, do 
kinst ommers ek net mear bûgje en ik kinsto net mear tille. 
Wurdt neat mear.”

Pieter de Jong (links) en Bart Koopmans (rechts)

Desondanks willen ze deze dagen absoluut niet missen. Er 
gebeurt altijd wel wat. Zoals die keer dat alle dranghekken 
van de wagen vielen. Bart: “Wy sprongen krekt op tiid 
oan de kant.” Of een kwijtgeraakte fietssleutel die na 
drie Knypster Merkes plotseling weer opduikt. Maar het 
mooiste is ‘dom praat en ouwehoeren’. Pieter: ” Wy skelle 
wat op elkoar en soms sjoche de minsken dan raar op. 
Mar wy hawwe nea rûzje”. De mannen kennen elkaar al 
zo lang en hebben zo’n 20 jaar samen gebiljart. Bart: 
“Wy kinne alles tsjin elkoar sizze.” De mannen hebben 

een bijzondere vriendschap. Want buiten de Knypster 
Merke om, zien ze elkaar zelden. Hooguit maken ze eens 
een praatje als ze elkaar onderweg eens tegenkomen. 
“Ik bin nochris by dy west doe'st do wat min wiest, zegt 
Pieter, mar fjirder net”.  Zo bedacht een dorpsgenoot 
de naam ‘Merkebroers’. Want rond deze tijd zijn Bart en 
Pieter onafscheidelijk. 

Zelf komen ze al jaren niet meer in de feesttent. “Myn 
lêste kear wie op in moandetejûn mei it tou lûke. Se 
brutsten de hiele tinte hast ôf”, zegt Pieter. Bart: “Ik 
wie sjuery mei myn broer Sies mei de spultsjes mei it 
jubileum fan 75 jier V.V.V. De Knipe. Dêrnei bin ik ek net 
mear yn’e tinte west”. Na al het werk, gaan de mannen op 
vrijdagmiddag naar het café. “Om de Merke te iepenje”, 
zeggen beide heren. Soms is het café nog niet eens 
officieel open, maar door de drukte is de deur wel open 
en nemen de mannen alvast plaats aan de stamtafel.  
Omdat Bart en Pieter er toch altijd zijn, leek het de 
V.V.V. De Knipe een goed idee dat de beide mannen dit 
jaar de Knypster Merke gaan openen. Bart sputterde in 
eerste instantie nog wat tegen; “Ik stean leaver net yn 
de belangstelling”. Maar toch geven de Merkebroers dit 
jaar het startsein voor de Knypster Merke. Hierna drinken 
de mannen nog een paar biertjes. Bart is er dan pas op 
woensdagochtend weer voor het afbreken van de tent. 
Pieter komt zaterdagmiddag nog wel een biertje drinken 
in het café. En is ook woensdagochtend weer present. 
“Se hoeve ús net te freegjen, we binne der altyd”.

Volg ons ook op Twitter    @knypstermerke en Facebook    /knypstermerke

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

De Knipe
tel: 06-384 770 29

wolkom@wolwezen.nl
www.wolwezen.nl

Begeleid en 
beschermd wonen  
Ambulante zorg
Dagbesteding  
Time-out onderwijs 
MBO1 en MBO2 
opleiding

ItWolwezen
lerenwerkenwonen

www.euro-entertainment.nl

  Vrijdag 11 oktober Zaterdag 12 oktober Dinsdag 15 oktober Dinsdag 15 oktober

Snollebollekes 
DJ Paul Elstak Daredevils Van Geeft ‘m Wolter Kroes 

Merkebroers

UITVERKOCHT



KNYPSTERMERKE

DAAG JIJ ONS UIT?  
WIJ GAAN DE UITDAGING GRAAG AAN!

It Foardek 29, 8447 EJ Heerenveen

Tel 0513-628633

It Foardek 29, 8447 EJ, Heerenveen
Tel 0513-628633

www.bosmaballooning.nl  
info@bosmaballooning.nl

KHerenkapsalon

DÉ nipper
Sinds 2002

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

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

Koop je natuurlijk 

bij DEZADEN.NL
LOGO DE ZADEN.indd   1 19-02-16   12:39

www.dezaden.nl

Alles voor je tuin, 
terras en balkon!

Kortingsbon

KORTINGSBON
De toegangsprijs voor 

de allegorische optocht is € 5,-- 
Kinderen tot en met 15 jaar hebben gratis entree.

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

(deze bon is geldig voor 1 persoon)

Dit jaar weer een mooie optocht met voldoende wagens, 
petje af voor de bouwers!

Geen zorgen meer over de Meijerweg, het is klaar en sneller 
dan 30 km zal de optocht niet gaan. We hebben een mooi 
plein ’’De Hoeke”. Wel jammer dat de Knypster fontein 
weer is verdwenen, dat stond zo gezellig. Maar wie weet, 
misschien komt er weer iets moois te staan na deze optocht.

Prachtig dat er eerst al zoveel originele acties op touw 
worden gezet om geld in te zamelen voor de wagenbouw. 
Een bingoavond, wandeltocht, rommelmarkt, veiling op een 
buurtfeest enz. Dit zijn mooie acties met veel gezelligheid 
en saamhorigheid. En het brengt geld op, samen met de 
extra bijdrage van het V.V.V. kan er weer gebouwd worden.
Iedere bouwploeg is afhankelijk van de man/vrouwkracht 

die er is. Je moet roeien met de riemen die je hebt! 
Sommige wagens worden daardoor imposant, groots, met 
veel uitstraling. Andere wagens stralen weer meer sfeer uit 
of hebben een duidelijke boodschap. Dat maakt de optocht 
mooi, er is een grote verscheidenheid. 

Voor ons als ondernemers is het vaak moeilijk tijd vrij te 
maken. Toch zijn bijna alle ondernemers van onze vereniging 
wel op een of andere manier betrokken bij de wagenbouw. 
Het ondernemerschap is spannend, boeiend en heel leuk, 
maar je moet wel gezond blijven. Wat als je met ziekte of 
tegenslag te maken krijgt? In elke ondernemersvereniging 
komt dit helaas voor. Dat is het risico en de angst voor iedere 
ondernemer. Dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Je 
bent nooit helemaal zeker van je zaak!

Ik wens iedereen een goed en gezond jaar, hoop dat alle 
inwoners van De Knipe en omstreken jullie weten te vinden.
De ondernemersvereniging, ondersteunt ook dit jaar weer 
met veel plezier dit feest met een financiële bijdrage!
Samen maken we er een mooi feestje van!

Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging,
Voorzitter, Siebe de Vries

De Knypster Merke, altijd een feestje!

Kom naar de allegorische optocht in De Knipe op zaterdag 
12 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.

Luxwoude(
T:(06(51706400(

hermandevries.com(


