PRAKTYSKE

SAKEN

Yn de Merke is Bakkerij de Tysker it hiele wykein it
sintrum foar alle Kletskoppen út Easterwierrum. Ha
jo njonken koeke sin yn in bierke of wat oars? De
barploech ûnder lieding fan Roelof helpt jo graach!
Op in Moalkoekje allinne kinne wy net libje. By de
snackwein kinne jo terjochte foar oanfoljend
rantsoen. Altyd al omdraaie wollen as in
slachrjemme mikser? Merkeboy Appie Kooistra is der
dit jier wer by mei syn sweef.
Ha jo foar de simmer al koekies akseptearre by it listrinnen? Dan kinne jo
fergees meidwaan oan de aktiviteiten fan de Gongmakkers. Ha jo noch net
betelle, dan kinne jo dit noch dwaan by Gongmakker Meint Miedema.

BAKKERIJ

DE

TYSKER

Yn Bakkerij De Tysker ferkeapje wy munten foar de drankjes en Roelof ’s
baksel. Ha jo noch munten fan 2014? Dizze binne op de tongersdeitejûn
noch te brûken, dêrnei is it oare koeke. Ûnder de 18 jier gjin alkohol, wol
Sjerpwafels. Wy wolle graach dat alles ‘koeke en aai’ is op de Merke, dêrom
hâlde wy ús oan de regels fan Bakkerij de Tysker. Tsjin rotsoai, kabaal en
agresje sizze wy: tankje de koekoek! Smoke dogge wy bûten, romje dyn eigen
koekeferpakking op en tink om elkoar. It gebrûk
fan konfetty en oar materiaal dat bliuwende skea
feroarsaket, wurdt net wurdearre.

TIDEN DRAAIMUNE
EN SWEEF

Iepeningstiden tongersdei
freed
Draaimûne:			
10.00-12.00
			13.00-14.30
Bernesweef:			15.00-16.00
Grutte sweef: fanôf 19.00		fanôf 16.00

sneon
11.00-14.00
15.00-16.00
fanôf 16.00

Fragen? Nim kontakt op mei de Gongmakkers: René Bijlsma, Tsjitske Bootsma, Bart de Jong,
Geeske Miedema, Meint Miedema, Harmina de Schiffart, Trudy de Vos en Symen Sjoerd de Vries.
Mail: merke@outlook.com / Twitter: @merke 12
Is Fries lariekoek voor u? Het programma staat in het Nederlands op www.easterwierrum.nl/merke

10, 11 en 12 septimber is it safier, Merke
2015! En dêr mei rêstich in koekje by! Sis
jo fakânsje nei Bastogne ôf, want de Merke
Gongmakkers ha in programma yn elkoar
bakt dêr’t je jo Lange Fingers by ôfslikje
kinne! Sjoch hjir de yngrediïnten:

‘PRINCE’

HEARLIKE

FREED

09:00 Alle koekjes sammelje! De Gongmakkers meitsje jo
wekker. Koekjesmeunsters; komme jim helpen?

09:30 Efkes in stevige koekeboaiem lizze, lekker
moarnsiten mei moarnskoeke!

10:00 Spultsjes foar de koekjesmeunsters, fan pjutten oant
skoalbern

10:30 Begjin Keatsen, likegoed foar Penny’s en Romeo’s
mei as sûnder ûnderfining

‘BOLLETJE’

TONGERSDEI

18:30 Ynleverjen ‘Hiel Easterwierrum bakt’ baksel (sjoch kader)
19:15 Kaloryen ferbaarne mei Fanfare ‘Ons Ideaal’ en de Merke Gongmakkers. Wy gean
yn optocht troch it doarp, rinne jo mei? Foar de moaist ferklaaide bern is der in priis.

20:00 ‘Ik hâld fan koekjes’ kwisjûn mei ferskillende laachjes. Kinne jo riede wat de

koekjesmeunsters omskriuwe yn koekjepraters? En hokker Kreakelingen fan hits spilet
Gerrit Poortinga? De kwis wurdt ûnderbrutsen troch echte Easterwierrumer koekereklame
en de bêste thúsbakker fan Easterwierrum wurdt bekend makke.

22:00 Gerrit Poortinga hat ús ûnder de kwis al in koekje fan eigen daai hearre litten,
mar no kinne de Moarchpypkes echt fan de flier.

13:30 Gjin Keatser? Ûntdek watsto noch mear mei
Slikkoekjes dwaan kinst!

15:30 Sjantykoar Fair Maiden sjongt foar de 50+
Knapperkes oant de koeke hielendal op is.

17:30 Priisútrikking Keatsen en fan it Slikkoekjespul. Dêrnei efkes oare koeke, alle
Bokkepoaten de loft yn mei in muzykje tuskentroch.

21:30 Top 40 band Alice Springs driuwt it hielendal op in Sprits!

FOLDE
09:30 Nei’t

SNEON

de Gongmakkers mei in glimke op harren
Smoeltsjes jo om 9.00 oere wer wekker makke ha komt it
hielendal foar de bakker yn de seisbakkamp.

12:00 Gean los as in Prince of in Lotus yn it matinee mei Sytse en Sander. At de

Hiel Easterwierrum bakt!

Yn de Merke sykje wy de meast bejeftige thúsbakker fan
Easterwierrum. Witte jo as gjin oar wûnders yn jo ûne
te ferrjochtsjen en smaakpapillen trilje te litten? Doch
dan mei oan de ‘Hiel Easterwierrum bakt!’ wedstryd.
Leverje jo baksel uterlik tongersdei om 18.30 oere yn by
de Merke Gongmakkers.

Koekoeksklok trije oere tikket is der in Time Out mei in hearlik baksel fan ‘Roelof ’s
Catering’!

15:45 Wa’t noch op syn Moarchpypkes stean kin, docht mei oan it matineespul.
18:30 Folgje lykas Hâns en Grytsje de krommeltsjes troch Easterwierrum.
20:00 Gjin laarjekoek, de Swalkers blaze ús de Merke út. Yn it skoft nimme de

Gongmakkers mei Spekulaas Brokken yn harren kiel ôfskie. Om 21.30 oere is de offisjele
koeke op. Neisitte mei! Mar wa’t der snein noch sit, helpt mei by it skjinmeitsjen fan de
Bakkerij.
Njonken dit smaaklike programma wurdt der foar de jongerein noch ‘The hunger games’
organisearre. Sy wurde hjir noch fierder oer ynformearre.

