
De flagge út!!!!
It 11-Stêdefertierspul; alle minsken fan de basisskoalle ôf kinne meidwaan. Elts 
docht mei foar eigen risiko!
Jan Kelderhuis hat in lekker bakje kofje, fris en broadsjes yn de Tysker, thús gjin 
drokte meitsje.
Yntekenje op de list: dan frije tagong op’e MERKE.
Bern oant en 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-Easterwierrumers.
Mochten wy jo/jimme fergetten hawwe mei de lotten of om op de list te teken-
jen, sjit dan ien fan de kommisjeleden oan.
De merkekommisje hat in nijsgjirrich programma gearstald foar de merke 2009. 
Allinnich mei elkoar kinne we fan ús merke in sukses meitsje. Dus in goed sin 
meinimme en wille meitsje!
Dêrby moatte de húsregels fan de Tysker respektearre wurde. Yn it koart binne 
dizze regels: 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
Julius Galama   0566-602132  
Leendert v.d Schaaf  2502171
Wietske Hettinga  2502414 
Doeke Schoustra  2501678
Robert Terra   2501454

W I c h t i g e  s a k e n

Tiden Draaimûne

    Tongersdei Freed  Sneon
Draaimûne     10.00-12.00 11.00-14.30
      13.00-14.30
Bernesweef     15.00-16.00 15.00-16.00
Grutte sweef   fanôf  fanôf  fanôf
    19.00  19.00  19.00



P R O G R A M M A

 
19. 00 : De merke wurdt iepene troch………
Optocht foar jong en âld! (ferklaaid passend by it tema)
We komme allegeare nei de Tysker wêrnei’t we mei ús 
allen efter it korps oan troch de buorren gean! 
20.00 : 11-Stêdedûns foar eltsenien dy’t fan de basis-
skoalle ôf is.
21.00 : ‘Ik hâld fan Fryslân Kwis’  yn de Tysker
22.00 : Muzyk mei ‘Zanger Arnold’

09.00 : Wekker wurde
09.30 : Keatse yn twa klassen: manlju en froulju, 
by genôch dielname is der ek in 50+ klasse
09.30 : Spultsjes foar de skoalbern
11.00 : Spultsjes foar de pjutten
11.30 : Ferkiezing fan de snertkening/keninginne
12.00 : Bôletafel
13.00 : Keatse 
13.30 : 11-Stêderinspul foar jong en âld
15.00-16.00 : Bernesweef
16.00 : ‘De tocht der tochten’ (12-16 jier)
16.00 : Middei foar de 50+ mei ‘Duo Plezier ‘
19.30 : Priisútrikking 11-Stêderinspul  en ‘De tocht der tochten.’
19.45 : ‘Koeke en Sopie  Swingpaleis’  foar jong en âld 
22.00 : Muzyk mei ‘Duo Ronny’

09.00 : Wekker wurde
09.30 : 11-Stêdefertierspul
11.30 : Matinee mei ‘Dûbeldyk’(ferklaaid passend by it merketema)
14.30 : Sop en broadsjes by Jan Kelderhuis15.00 : ??????
15.00-16.00 : Bernesweef
16.00 : Matineespul ‘De 11-Stêdekroadetocht’18.00 : ‘De ark van Easterwierrum’  (bistes-pektakel mei einen en skiep)
20.30 : Ferlotting en útslach fan de spultsjes22.00 : Dûnsje en ôfsluting fan de Merke mei  top- 100 band ‘NOISE’
02.00 : Sluting 

Freed 11 septimber 

Sneon 12 septimber
Tongersdei 10 septimber 

Op Easterwierrum.nl/merke is alle informatie 

over de Merke terug te vinden zowel in het Fries 

als in het Nederlands. Ook zullen na afloop alle 

foto’s op deze website komen te staan!


