Der wie ris...
Der wie ris in doarpke dêr’t elts jier Merke
fierd waard. De Merkekommisje
skreau in toernoai út en de winners soene ivige
rom krije. Ut alle strjitten kamen heksen,
tsjoenders, ridders, prinsen en prinsessen. Ek
kamen der kikkerts, dy’t hopen dat se in tút krije
soene. Der wie bier. In soad bier. Al gau seach
nimmen mear wa in kikkert mei in grouwe,
ûnsjogge kop wie en wa in knappe prins(esse). It
gong fansels ek om it inerlik, al is dom praat ek
praat. De oare deis waarden de measten wekker
mei barstende pine yn ‘e harsens en pine yn ‘e
bealch. Om dêr fan ôf te kommen, namen se noch
mar in drankje. Sa gie it trije dagen lang.
En se libben noch brak en gelokkich...

Der wie ris in merke yn
Easterwierrum...

2022

Skreaun troch:
Edward Terra (0655625532), Marie Etta Fopma
(0683988849), Nynke Dijkstra (0611748316), Trudy de
Vos (0639611638), Astrid Miedema (0629118786), Jurjen
Zijlstra (0657310097), Sytze de Vries (0613263119),
Sjoerd Lantinga (0629363059) en Cor de Bakker
(0625503176)

Ek dit jier binne de bewenners fan alle keningshuzen út
Easterwierrum útnûge om mei te dwaan oan
it jierlikse feest. Dit grutte feest omfettet fansels spul en
muzyk. Wa fan de keningshuzen is it fluchst,
it tûkst en it kreatyfst? Yn dit sprookjesboekje kinne jo alle
nuttige ynformaasje fine oer de merke fan 2022.

~Tongersdei 8 septimber~
19:00-De Rottefanger fan Hamelen hie gjin tiid, dat de Merkekommisje
komt sels troch de strjitten fan Easterwierrum om elkenien op te heljen. De
bern nûgje wy út om ferklaaid te kommen!
20:00- Sprookjeskwis. Win punten foar jim keningshûs!
22:00-Emiel fan De Hûnekop soarget foar in magyske sfear.
01.00-Muzyk út
01.30-Bar slút

~Freed 9 septimber~
09:00-Wekservice Doornroosje makket elkenien
leafdefol, dochs beslist wekker. Ek de skoalbern meie
hjirmei helpe.
09:30-Kofje mei Readkapke har Gebakjes.
10:00-Keatse: flean efter de bal oan as wiest Aladdin.
10:15-Spultsjes foar de skoalbern en pjutten.
11:00-Jeu de Boules: boartsje as de kikkert
mei de gouden bal.
13.00-In oar spultsje, foar wa’t neat mei in bal kin.
15:00-Golden Oldies Swingo: dêr’t de dielnimmers
likegoed as de hits 50+ binne.
17:00-Priisútrikkingen (en dat rint faaks út yn
it ‘Kleintje Matinee’ en makaroany
fan in keukenprinsesse).
18:00-Jongerein (12-18 jier): de 1001-Nacht-Tinte
giet foar jim iepen.
21:00-Harkje nei prinsesse Anna’s advys en lit it
gean by de Bounty Hunters.
01.00-Muzyk út
01.30-Bar slút

~Sneon 10 septimber~

Draaimûne:
Freed: 10.00 - 14.30
Sneon ticht
Bernesweef:
Freed ticht
Sneon: 10.00 - 14.00
Grutte sweef:
Freed: fanôf 15.30
Sneon: fanôf 15.00

09:00-Wekservice Doornroosje makket eltsenien
wer mei leafde wekker.
09:30-Riddertoernoai: bewiis mei de spultsjes dat
jim keningshûs sterk genôch is om draken te ferslaan.
13:00-Sprookjesbal Le Matinée mei Johnny
Kamminga: kom op glêzen slofkes mei sân dwergen te
dûnsjen. Wa’t de nije publykspriis foar Bêst
Ferklaaid winne wol, moat der foar 13:50 oere wêze.
15.20-Mearke-merkehap fan Tapprins Teake.
16.00-Matineespul: glydzje nei de punten en win it
hert fan jo prins(esse).
18:00-Rinspul: de Nuvere ‘88. Wa binne de
dapperste, kreatyfste en snoadste ynwenners en
winne punten foar harren keningshûs?
20:00-Ferlotting en dernei de priisútrikkingen.
Hokker keningshûs wint Ivige Rom? Wy nimme der
in ôfskiedsbuorrel op mei de Easterwierrumer top 20.
23.00 Bar slút. Wy moatte ommers allegearre foar
middernacht thús wêze, oars is de betovering
ferbrutsen…

~Praktyske saken~
Meidwaan oan de merke is op eigen risiko! Yn en om feestpaleis De Tysker bouwe wy
mei ús allen in fette mearkeparty. Tapprins Teake en syn barfeeën wolle jo graach
foarsjen fan in toverdrankje. Ek binne der snacks dy’t better smeitsje as in giftige apel fan in
lilke keningin. Tink derom: lykas besprutsen op de jiergearkomste ha wy in nije cateraar.
Dit betsjut dat jo munten fan 2021 net mear brûke kinne! Ek is it ûnder de 18 jier net tastien
om alkohol te drinken. Ha jo noch net op de list tekene? Bring jo bydrage oan ús skatkiste
dan by Marie Etta, sy regelet de finânsjes flugger mei jo as dat Jiskepûster jo hûs
himmelje kin. Wolle jo meidwaan oan de spultsjes? Dan kinne jo je op it plak sels opjaan
by ien fan de merkekommisje. Yn de merke wurde der foto’s makke, wolle jo net op de
foto en hielendal net op social media, meld it dan by de fotograaf.

