
Wichtige saken

De flagge ût!!!!

Die große Alpen spiele; alle minsken fanôf de 
basisskoalle kinne meidwaan. Elts docht mei 
foar eigen risiko!
Easterwierrum got’s Talent! 
Skoalle jeugd kinne sich opjaan oan’t de wike 
foar de merke by Sieto de Jong of  
Robert Terra

Jan Kelderhuis hat in lekker bakje kofje, fris en 
broadsjes yn de Tysker, thús gjin drokte meitsje.

Yn tekenje op de list: dan frije tagong op’e 
MERKE.
Bern oan te mei 15 jier wurde telt by it gesin. 16 
jier en âlder moatte sels op’e list tekenje.

De MERKE is foar Easterwierrumers en âld East-
erwierrumers.

Mochten wy jo/jimme fergetten hawwe mei de 
lotten of om op de list te tekenjen, sjit dan ien 
fan de kommisjeleden oan.
De merkekommisje hat in nijsgjirrich program-
ma gearstalt foar de merke 2008. om de MERKE 
ta in sukses te meitsjen dat kinalinne wy mei-
inoar!!

Dus in goed sin meinimme en wille meitsje, 
derby moatte de húsrigels fan de Tysker res-
pektearre wurde. Yn it koart binne dizze rigels: 
ûnder de 16 jier gjin bier en drank keapje en 
drinke; net smoke yn it gebou.

Foar fragen of wolle jo oare saken kwyt? 
Dat kin by de kommisjeleden en dat binne:

Sieto de Jong : foarsitter 
2501505
Adrie Abbing : skriuwer 
2501689
Djoke Reitsma : ponghâlder  
2501235
Johan Boersma 
2501995
Leendert v.d Schaaf   
2502171
Jantsje Altenburg   
2501834
Doeke Schoustra   
2501678
Robert Terra    
2501454

Tyden Draaimûne

Op Easterwierrum.nl/merke 
stiet ek alle ynformaasje en nei de 
Merke komme der ek wer de foto’s op!

Tongersdei

fanôf
19.00

Freed
10.00-12.00
13.00-14.30
15.00-1600
fanôf
19.00

Sneon
11.00-14.30

15.00-1600
fanôf
19.00

Draaimûne

Bernesweef
Grutte sweef

Merke Easterwierrum

Tiroler Bierfeesten



Tongersdei 11 septimber

19.00 : Optocht foar jong en âld! (ferklaaid 
passend by it merke thema). We komme 
allegaerre nei de Tysker wer nei we mei syn 
allen efter it korps oan troch  de buorren 
gean

20.00 : Bierpul trochjaan, foar eltsenien fan 
of de legere skoalle
 
21.00 : Schwarzwalderfamilie Quiz in de 
Tysker!

22.00 : Musyk my Jelle B.

Freed 12 septimber
09.00 : Wekker wurde!!!!!

09.30 : Keatsen in twa klassen manlju en 
froulju, by genoch dielname is der ek in 
50+ klasse

09.30 : Spultsjes foar de skoallebern

11.00 : Spultsjes foar de pjutten

12.00 : Bôletafel

13.00 : Keatse

13.30 : Klootschieten troch it doarp foar 
jong en âld!

15.00 -16.00 : Bernesweef

16.30 : Graffiti kûnst Foar de jongerein fan 
12 o/m 16 jier

16.30 : Aprés Ski yn de Tysker!

19.30  : Easterwierrum’s got Talent!!! Foar 
de skoallebern thema fry, foar de strjitten 
jild passend by it merke thema

22.30 : Musyk en Karaoke mei Drive-in 
show Daylight!

02.00 : Slúting fan dizze dei

Sneon 13 septimber
09.00 : Wekker wurde mei...

09.30 : Presintaasje teams en dernei de “Die 
Große Alpenspielen”

11.30 : Matinee mei Dûbeldyk ( Ferklaaid pas-
send by it merke thema)

14.30 : Bratwurst... ite by Jan Kelderhuis...

15.00 : … en dan: Alpenkruzen!! (op it fjild 
foar de Tysker)

15.00-16.00 : Bernesweef

15.30 : Middei foar de 50+ mei it Feestkoar

19.00 : Rinspul

20.30 : Ferlotting en útslach fan de spultsjes

22.00 : Dûnsje en ôfslúting fan de merke mei: 
Liquid Generation 

02.00 : Slúting
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