
Cafe “It Hoekje” Op de bovenzaal  
verkopen we munten voor de 
drankjes en Roelofs’s Merkehap. 
Heeft u nog munten van de culturele 
bende van 2018? Deze zijn op de 
donderdag nog te gebruiken. Cafe 
gangers onder de 18 drinken fris. Om 
ervoor te zorgen dat het in het cafe 
geen bende wordt, 

Voor de basisschooljeugd staat er op de vrijdag en zaterdag weer een 
springkussen bij het café en we hebben de schiettent ook weer in het 
vizier. Kermisboy Appie Kooistra draait doorrrrrrrr met de zweef en 
draaimolen!

Recreatief vermaak

Vragen?
 
Neem contact op met de kroegbazen van de Merke: Jo-Albert Kooistra, 
Jelle Zijlstra, Astrid Miedema, Klaas Wijbrandi, Caroline van Muiswinkel, 
Nynke Dijkstra, Edward Terra en Sjoerdtje van der Zee. 

Mail: merke@outlook.com

volgen we de huisregels van de Tysker op en maken we geen ruzie en 
niet te veel lawaai. We gebruiken geen confetti of ander materiaal wat 
blijvende schade veroorzaakt. 

Openingstijden
Draaimolen:

Kinderzweef:
Grote zweeg:

donderdag

vanaf 19:00

zaterdag
12.00 - 14.00

15.00 - 16.00
vanaf 16:00

vrijdag
10.00 - 12.00
13.00 - 14.30
15.00 - 16.00
vanaf 16:00



Donderdag | 12 september
18.30 – De kroegbazen lopen samen met de kinderen in optocht door de prachtig 
             versierde straten van Easterwierrum. Lopen jullie ook mee? De oude 
             schoolmeesters geven in deskundig rapportcijfer voor vlijt en netheid. 
19.30 – De kroegbazen van café “ It Hoekje” openen officieel de merke, 
             waarna de traditionele stoelendans van start gaat.
20.00 – Sportliefhebbers kunnen zich opgeven voor het kaatsen, 
             Jeu de Boules en de spelletjes
20.30 – Spanning, amusement en veel talent. Ja, het is tijd 
             voor een beetje vrolijkheid, 1 vraag is hier favoriet; 
             “Doet ie het of doet die het niet”!
21.30 – Oefen al je danspasjes met DJ Lex.

Vrijdag | 13 september
09.00 – De kroegbazen van café “It Hoekje” komen  u  ouderwets wekken.
09.30 – Stap uit het lavet, race op je autoped naar café “It Hoekje” 
             voor een heerlijk bordje potstro en  weake bole.
10.00 – Nostalgische spelletjes voor de schoolkinderen en peuters.
10.30 – Start van de legendarische kaatspartij op geiten wollen sokken.
11.00 – Speel een stevig potje Jeu de Boule, ouderwets is nieuwerwets.
15.30 – 50+ers gaan terug naar historisch Easterwierrum met beelden en liedjes 
             uit de oude doos, onder begeleiding van muziek van Sytse Haima.
17:00 – Proef je geluk met het “Draaiend Rad”.
17.30 – Wie gaan de historische boeken in als beste Merke(niet) kaatsers 2019! 
18.00 – Terug naar de spelweek “Holle Bolle Tsjing” met de jeugd.
21.30 – De voetjes van de vloer met de Kings of Daimonds.

Zaterdag | 14 september
09.00 – De kroegbazen van café “It Hoekje” komen u weer ouderwets wekken.
09.30 – Oud- Hollandse spelletjes voor café “It Hoekje”.
12.30 – Lekker “old school” smerig worden in de blauwe drek, voor de jeugd.
13.00 – Matinee:  Lekker dansen op de bovenzaal met Butterfly en om 
             15.30 uur Roelofs Merkehap: rijst met boter en kaneel.
15.45 – Het matineespel: “Glij’m erin”!
18.30 – Het rinspul, knobbelend en dobbelend van hier naar daar.
20.00 – Muzikale toegift.
21.00 – Verloting en prijsuitreiking.
23.00 – Café “It Hoekje” wordt schoongemaakt en sluit langzaam haar deuren.

Meedoen aan de Merke is op eigen risico. Café “It Hoekje” is de 
plek om tijdens de Merke gezellig samen te komen. Hier kunt u een 
dansje doen, meezingen of  gesprekken voeren.  Roelof en zijn 
barploeg voorzien de cafégangers graag van een koud biertje of een 
ander drankje. Bij de snackwagen kunt u terecht voor een 
ambachtelijke snack. Heeft u nog niet op de lijst getekend? Haal 
geld uit je ponkje en breng het  bij Caroline, zij handelt de financiën 
graag met u af. Tijdens de Merke worden er foto’s gemaakt in en om 
cafe ”it Hoekje”. Wil je niet op de foto en al helemaal niet op Social 
Media, meldt dit dan bij de fotograaf.

Praktische zaken

Graag eens terug willen gaan naar de 
tijd van weleer, dan is dit je kans!!  
Neem je hoepel mee, stap op je bakfi-
ets naar café `It Hoekje``, want de 
kroegbazen nemen je mee terug naar 
de tijden waarin geluk nog heel 
gewoon was.  Haal je vintage kleren 
uit het stof, tover het bloemetjes 
behang tevoorschijn en poets je koper 
op, want oude meuk is leuk!


