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Beste dames en heren,

Het duurt nog even voor de Akkrumer 
Merke losbrandt, maar voor je het weet is 
het juni. 

De jaarlijkse merke is een periode van 
een groot dorpsfeest, waarbij geldt ‘voor 
elk wat wils.’ 
Bij een dorpsfeest hoort natuurlijk een 
kermis, en daarin is Akkrum geen 
uitzondering. Het bijzondere is de eigen 
invulling die een dorp geeft aan het feest. 
Voor Akkrum zijn dat een viswedstrijd, 
het spikerslaan en het merkekeatsen.

Dit jaar wordt er nog iets meer gevierd 
want verschillende verenigingen 
vieren in 2016 een jubileum. De Stichting 
Akkrum Nes Centraal bestaat 40 jaar, 
de VV Akkrum al 90 jaar en ‘Us Keatsen’ 
maar liefst 100 jaar! 
Door deze jubilea ziet het feest er dit jaar 
nog feestelijker uit dan in de voorgaande 
jaren. Er zijn extra activiteiten waar vast 
en zeker hele groepen Akkrumers en 
Nessers zich mee bezighouden: de praal-
wagenoptocht en de revue. Voor beide 
optredens geldt dat iedereen goed voor 
de dag wil komen. 
Vast en zeker komen er vele gezamen-
lijke repetitieavonden om de revue van 
de jubilerende verenigingen voor te 

bereiden. En aan het klaarmaken van 
de praalwagens gaan ongetwijfeld de 
nodige gezellige bijeenkomsten vol 
creativiteit, vooraf.

Het organiseren van zo’n grote activiteit 
gaat niet zonder vrijwilligers. Op de 
achtergrond zijn het vaak dezelfde 
mensen die uren steken in de 
organisatie van dit dorpsfeest. Van de 
mensen in Akkrum en Nes weten we dat 
ze kunnen organiseren en van gezellige 
feesten houden. Het mooie is dat deze 
vrijwilligers de organisatie vaak al als een 
mini-merke ervaren. 
Een merkeweek past bij de 
saamhorigheid en leefbaarheid in een 
dorp. Ook voor een feestweek geldt de 
slogan ‘Samen leven is samen doen’, want 
een dorpsfeest dat maak je samen!

Ik wens alle bezoekers van de Akkrumer 
merke, en dan in het bijzonder de 
inwoners van Akkrum en Nes, een heel 
fijne Merkeweek toe!

Burgemeester van 
de gemeente 

Heerenveen

Voorwoord

Tjeerd van der Zwan,

van de burgemeester



  
              

        
  
              

  Sigrid Hiemstra    
 
Ervaar het gemak van een persoonlijk reisadviseur! 
      
  * Zeer ruim aanbod, van Ameland tot Zanzibar 
  * Vertrouwd boeken, aangesloten bij ANVR en SGR 
  * Heldere, scherpe prijzen geen verborgen toeslagen 
  * Vast aanspreekpunt; overdag, 's avonds en in het weekend 
       
 Mounedyk 4  Akkrum  T: 06-29340220  E: sigrid@thetravelclub.nl 
 
 

U kunt bij ons terecht voor: 
•  Levering en reparaties van 
 alle merken computers 
•  Printers / cartridges 
•  Inname oude cartridges 
•  Netwerken aanleggen, ook draadloos 
•  Levering van Hard- en software
•  Updaten van navigatiesystemen
•  Verwijderde bestanden terughalen 
•  Back-Up oplossingen
•  Service / onderhoud (aan huis) 
•  Voor een vrijblijvend advies: 06 48 678 279

@c@
ACA Computerservice 

Akkrum 

Overzicht vaste kosten
- Onderzoekskosten € 17,50
- (Her) installatie Windows € 54,-
- Voorrijkosten € 0,25 per km
 Nes en Akkrum geen voorrijkosten! 
- Ophalen en aansluiten € 10,-
- Stofvrij maken (in overleg) vanaf € 12,-
- APK computer of laptop € 25,-

Nu 25% KORTING op bovenstaande 
kosten bij inlevering van deze bon.

1 licentie voor 1 pc is 24,50
1 licentie voor 2 pc’s is 32,50
Verlenging 30% goedkoper. Bel voor meer info.

E Scan 
antivirus nu

€ 24,50

Uw computer en 
laptop gecontroleerd op 
functionaliteit, virussen, 

warmte controleren, 
updates etc. Normaal 25,-

Nu 18,75

APK 

MERKE ACTIE
Nu 25% korting op alle 

werkzaamheden!!

Uurtarief inclusief BTW: 
36,- euro (van 9.00 - 21.00 uur), 
60,- euro (van 21.00 tot 24.00 uur)

Computer door u gebracht 
en gehaald

Bovenstaande kortingen zijn geldig t/m 31 juli 2016.

ACA Computerservice
Akkrum-Aldeboarn

info@acacomputers.nl
www.acacomputers.nl

KVK nr 01148964Doelhôf 4
8495 KD Aldeboarn

Tel. 0566 842 806
Mob. 06 48 678 279

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden
Bedragen zijn inclusief BTW.

Het voordeligste computerservice
bedrijf van Midden-Friesland 
breidt zijn service uit!



APK

ONDERHOUD

AIRCO

TREKHAKEN

24 maanden garantie op alle reparaties!

Het autobedrijf met voor uw auto !

 WWW.TEOWELLES.NLTel. 0566-651000

RoSIERsmederij
Kunst & Siersmederij

0566 65 2920

ontwerp • maatwerk • restauratie



Revue “Valt hier wat te redden?”

Akkrum/Nes is the place for me!        Akkrum/Nes wy hâlde fan dy!

Praalwagenoptocht

25 juni
Op 25 juni aanstaande vindt er weer een 
praalwagenoptocht plaats in Akkrum
De praalwagencommissie (PWC) con-
cludeert dat er een groot draagvlak 
is voor deze praalwagenoptocht die 
midden in het Merke-programma is 
ingebouwd.

De optocht vindt plaats in het kader van 
enige jubilea: 100 jaar ‘Us Keatsen’, 90 
jaar v.v. Akkrum en 40 jaar Sportreal/Ak-
krum-Nes Centraal.
Het thema voor de deelnemende buur-
ten/straten en verenigingen luidt: Ak-
krum en Nes, vroeger, nu en straks. 
De eerste rondgang is om 14.00 uur en 
de tweede om 19.00 uur. Start en finish 
bij de UT-wei, nabij sportcomplex ‘De 
Meine’.

Besloten is om de route te concentreren 
rond het centrum van Akkrum. Er zal dan 
ook meer sprake kunnen zijn van een 
concentratie van publiek en er zullen 
dan geen beperkingen zijn met betrek-
king tot de hoogte van de wagens, nu 
de spoortunnel niet behoeft te worden 
gepasseerd. Ook is gedacht aan de mee-
lopende en begeleidende muzikanten.
Na de tweede omloop is aansluitend, 
om 21.00 uur, de prijsuitreiking in de 
feesttent aan het Heechein. 

De Merke-commissie trok zanger Sipke 
de Boer aan om dan op te treden in die 
tent; vanaf 23.00 uur treedt ‘Stageline’ op. 
Dankzij deze samenwerking met de 
Merkecommissie kan een en ander 
ingepast worden in het totale Merke-pro-
gramma.

Er zal dit jaar extra aandacht besteed 
worden aan de veiligheid rond de wa-
gens. Er is ook goed geluisterd naar de 
reacties van vertegenwoordigers van de 
aanwezige straten en buurten. 
Uiteindelijk heeft de PWC besloten dat 
aan beide lange zijden van de wagens 
er een omheining/reling moet worden 
geplaatst van ongeveer 1 meter hoog 
om te voorkomen dat deelnemers van de 
wagen kunnen vallen. Deze omheining 
behoeft niet dicht/gesloten te zijn. Stan-
gen kunnen ook volstaan.
Elke buurt levert voorts vier volwassenen 
die naast de wagen lopen om een oogje 
in het zeil te houden.

Inmiddels hebben zich al diverse buurten 
en clubs opgegeven.
Wij hopen ook op een grote publieke 
belangstelling.

De Praalwagencommissie

23 juni
Akkrum/Nes revue: “Valt hier wat te 
redden?”
Ja, dat kun je wel zeggen! In Akkrum is 
het feest, Akkrum bruist; een merke en 
dan ook nog al die jubilea!

Noem de keats ferieniging: 100 jaar; 
noem de voetbalclub (ze houden het nog 
even onder de pet maar voorlopig besta-
an die ook al weer 90 jaar) en dan ANC, 
Akkrum Nes Centraal, 45 jaar geleden 
opgericht als Sport Reaal, onze zeer ge-
waardeerde evenementenclub. 
Alle reden voor het Akkrumer Dream 
Theater om in warme samenwerking 
met de Merke Commissie de partijen te 
verbinden in een spetterende dorpsre-
vue .

“Valt hier wat te redden?”
Ja wis en drie, kom maar langs Wetsje, 
nieuwe cultuur wethoudster op kennis-
makingsronde in dit schone dorp. 

De Akkrum/Nes revue: “Valt hier wat te 
redden?” belooft het volgende:
Hilarische momenten uit de geschiedenis 
van de verenigingen, een feest van her-
kenning! Bekende gezichten in volmaakt 
nieuwe rollen; aanschouw de theater 
talenten van keatsende en voetballende 
dorpsgenoten, geniet van het showballet 
en swing mee met de liveband en het 

revuekoor.

Een aansprekende show van en voor ons 
dorp, gemaakt door:
Het schrijvers collectief: Jan Calsbeek, 
Herman Emmelkamp, Johannes van der 
Meer en Eelco Sixma.
Regie: Johannes van der Meer, Herman 
Emmelkamp en Eelco Sixma.
Muzikale coaching en arrangementen : 
Lolke Eyzenga.
Band: Johjirek.
Kleding en decor: Agnes Kruiper.
Licht en geluid: Sjoerd Schotanus, Joop 
Boetes en Lou Ybe de Vos.
Productie en coördinatie: Akkrumer Dream 
Theater.
En alle enthousiaste spelers, zangers en 
danseressen.

De Revue wordt u gratis aangeboden 
door de jubilerende partijen, de Merke 
Commissie en Akkrumer Dream Theater. 
Voor de afterparty, heeft de Merke 
Comissie de heerlijke band van Sander 
Metz; “Van Geeft ’m” kunnen strikken, dus 
feest. Deze avond wil je niet missen! 

Komt allen!



Kantooradres:
Canterlandseweg 3

9061 BX Gytsjerk

Privéadres:
Ljouwerterdyk 3
8491 GA Akkrum



Sponsorprojecten

Eerste Spikerspulwike Akkrum-Nes 
groot succes!
Samen hutten bouwen, samen spelen 
en spelletjes doen. Dat deden de bijna 
120 kinderen in de laatste week van de 
zomervakantie 2015 tijdens de Spiker-
spulwike in Akkrum-Nes.

Het was de eerste Spikerspulwike in Ak-
krum-Nes, een initiatief van zeven 
enthousiaste ouders. De wike duurde 
drie dagen en voor kinderen in groep 4 
t/m 8 uit Akkrum-Nes. 

’s Ochtends waren de kinderen druk in de 
weer met het bouwen van een eigen hut. 
De middagen stonden in het 
teken van spelletjes doen; op woensdag 
gingen de kinderen tijdens vossenjacht 
op zoek naar vijftien verklede vossen. De 
donderdag was een zgn. ‘natte’ dag, met 
allerlei waterspelletjes. Ook de plaat-
selijke brandweer kwam langs, met een 
waterslang… Op de laatste dag werden 
er op het terrein allerlei (sport)spelletjes 
gedaan. Op de vrijdagmiddag werd er 
met z’n allen pannenkoeken gegeten.

De Spikerspulwike was een groot succes! 

Mede dankzij financiële bijdragen van 
onder meer de Merkecommissie Akkrum. 
De commissie stelde geld beschikbaar 
voor materiaal: heel veel spijkers, heel 
veel hout, verf enz. Super!

Ook dit jaar is er weer een Spikerspul-
wike: van woensdag 24 augustus t/m 
vrijdag 26 augustus. De verwachting is 
dat – als dit Merkeboekje – verschijnt we 
al weer op het maximum aantal deel-
nemers zitten. 

Vrijwilligers: help mee!
Dit jaar bestaat de organisatie weer uit 
zes enthousiaste ouders, omringd door 
hopelijk weer heel veel vrijwilligers. We 
kunnen nog genoeg vrijwilligers 
gebruiken. We zoeken ze in alle soorten 
en maten: groepsleiders (voor 1 of meer-
dere dagen/dagdelen), vrijwilligers die 
materialen halen, pannenkoekenbakkers 
enz. 

Voor meer informatie en aanmelden ga 
naar www.spikerspulwike.nl  
Like ons via: 
Facebook.com/spikerspulwike





KerkdienstViswedstrijd

Tentdienst 26 juni a.s.
Evenals vorige jaren organiseert de Raad 
van Kerken Akkrum/Nes op zondag-
morgen weer een dienst in de feesttent.
De dienst zal dit keer geleid worden door 
ds. Piet Rozeboom uit Aldeboarn. Samen 
met ds. Rozeboom zullen we proberen 
een leuk thema te bedenken, waar we de 
kinderen ook bij betrekken.
Er is kindernevendienst, zodat de 
kinderen tijdens de dienst een ver-
werking kunnen maken over het thema.
Muzikale medewerking zal worden ver-
leend door leden van ‘De Welle’ uit 

Britsum en Twalûd uit Aldeboarn. Deze 
groep staat onder enthousiaste leiding 
van Klaske Deinum.
Ook zal Klaske Deinum de begeleiding 
van de samenzang verzorgen. 
De aanvang van de dienst is 10.00 uur.
Na afloop van de dienst kunnen we nog 
even gezellig napraten onder het genot 
van koffie/thee of limonade.
Wij hopen op een fijne dienst in een volle 
tent.

Raad van Kerken Akkrum/Nes.

Viswedstrijd op 22 juni a.s.
Deze wedstrijd vindt dit jaar plaats op 
woensdag 22 juni a.s., aanvang 19.00 uur. 
De viswedstrijd vindt plaats aan de 
oevers van de Boorn, ter hoogte van de 
Boarnswâl. Een ieder kan meedoen en de 
deelname is gratis. Dat laatste heeft ook 
te maken met de lijstcollecte in Akkrum 
en Nes.
De organisatie is in handen van de 
Buurtvereniging Heechein en de hen-
gelsport-vereniging “Utingeradeel” in 
samenwerking met Stichting Akkrum/
Nes Centraal.

Er zijn speciale prijzen (eremetaal) voor 
de 1e vis, de grootste vis, de kleinste vis, 
de jongste deelnemer en het grootste 
aantal vissen. Ook is er een pechprijs.
De hoofdprijs (wisselbeker) is echter voor 
die visser die qua totale lengte van de 
gevangen vissen het beste scoort! Het 
gaat dan om de Geert Postma-bokaal. 
Zo’n prijs is er ook voor de jeugd tot en 
met de basisscholen. Voor hen is er ook 

een beker beschikbaar waar het gaat om 
de totale lengte van de gevangen vissen 
per deelnemer.

Opmerking verdient dat paling niet 
meetelt in alle klassementen.
Deelnemers dienen eigen materiaal mee 
te nemen.
Iedereen mag zelf een visstek uitzoeken.

De prijsuitreiking is na afloop van de 
wedstrijd in café Kromme Knilles.
Inschrijving kan geschieden op de 
wedstrijddag bij de inschrijfpost nabij de 
Smelle Brêge vanaf 18.30 uur. 

Voor alle basisschoolleerlingen heeft de 
organisatie een herinneringsmedaille. 
Na afloop van de viswedstrijd is er een 
Hollandse Avond in café Kromme Knilles.

22 juni 26 juni
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Uitslagen spikerslaan & viswedstrijd

2015

Spikerslaan
Op de vrijdagavond van de Akkrumer 
Merke staat het Spikerslaan als vanouds 
op het programma.
Al vroeg werd de inschrijving geopend, 
want de buurten stonden te trappelen 
om zich vroegtijdig aan te melden om 
teleurstelling te voorkomen.
Er is namelijk een deelnamestop bij 120 
teams (60 dames en 60 herenteams).
Dit deelname-aantal werd dan ook 
bereikt, zodat er vrijdagavond om 19.00 
uur al een volle tent was.
Op Facebook circuleerden de weken 
vooraf al foto’s dat buurten een ware 
oefencampagne hadden opgestart, zo 
populair is het Spikerslaan inmiddels 
geworden.
Na een voorronde waarin met een 
poule-systeem werd gewerkt, werd 
de spanning vanaf de 2e ronde groter, 
aangezien daarna de teams aan elkaar 
werden gekoppeld met een knock-out 
systeem: winnaar van het onderlinge 

duel gaat door, verliezer ligt eruit.
Vanaf de halve finale rondes verhuisden 
de teams naar het grote podium, zodat 
het voor het publiek beter zichtbaar was. 
De spanning werd groter, bij het ene 
team pakte dit iets beter uit dan bij de 
andere.
Sommige wedstrijden moesten met een 
barrage de beslissing brengen, zo klein 
waren de onderlinge verschillen in de 
eindstrijd.
Herman Gaarman en Klaas Oenema 
verzorgden bij de heren resp. dames 
het commentaar en zorgden zo voor 
een prachtige begeleiding en voerden 
ongemerkt daarmee ook de spanning 
enigszins op.
Uiteindelijk stonden er bij beide cate-
gorieën de teams in de finale die er ook 
het meeste recht op hadden, doordat 
ze het gehele toernooi al constant en 
geconcentreerd hun wedstrijden hadden 
gewonnen.

Uitslagen - Winnaars Spikerslaan 2015
 
 Heren
 1 De Reak (Henk Jan Eppenga, Edze Posthuma, Pieter Hania)
 2 Boarnsterdyk Neszijde 1 (Jan Arend Scheper, Paul Verhoef, Wouter Geel)
 3 Sitadel (Keimpe Bakker, Raymond Kuik, Albert Jonker)
 4 Team Geppie (Germ Postma, Andre Nutterts, Johan vd Sluis).

 Dames
 1 Famkes 1 (Maartje Kooistra, Bonny de Vries, Armanda de Gries) 
 2 Blont 1 (Estella de Graaf, Yvonne de Groot, Susan Sinnema)
 3 PC Maatjes (Siegrid Sybesma, Sandra Niemarkt, Petra Bos)
 4 Hebbes 1 (Gerrie Rozema, Monique Steijger, Jenny Hoekstra).

Uitslagen - Viswedstrijd 2015

  Eerste vis:   Mats Goerres (tijd: 19.05; lengte: 10 cm)
  Kleinste vis:   Atse Schotanus, 8 jaar (lengte: 6,5 cm) 
    & Jildou Schotanus, 11 jaar (lengte: 11,5 cm)
  Jongste deelnemer:   Ilse Bootstra, 3 jaar (lengte: 10,8 cm)
  Grootste vis:   Ivar Swiersema, 5 jaar (lengte: 48 cm - 
    Spiegelkarper)
  Pechprijs:   Mirthe Kroeze, 9 jaar (geen schepnet, vlak voor de  
    wal eraf )
  Meeste aantal vissen:  Atse Schotanus, 8 jaar (5 vissen)
  Grootste totale lengte 
  jeugd t/m basisschool:  Ivar Swiersema, 5 jaar (lengte: 78 cm - 3 vissen)
  Grootste totale lengte 
  jeugd overig + senioren: Kate Edelijn (lengte: 10,5 cm - 1 vis)
 

2015



“Uw oude dag doorbrengen in het prachtige Aldeboarn”

Wilt u meer weten? 
Bezoek onze website op www.boarnsterhimstate.nl

of bel op 0566- 631294

Boarnsterhim State | Wjitteringswei 67 | 8495 JM | Aldeboarn



Een woord van.. de penningmeester
Alweer 10 jaar geleden werd me de vraag 
gesteld of ik bij de Merkecommissie 
wilde om het jaarlijks dorpsfeest mee te 
organiseren. Laten we eens even terug 
gaan. Ik woonde nauwelijks twee jaar in 
Akkrum toen Wim van Tricht aangaf dat 
de Merkecommissie op zoek was naar 
nieuwe aanwas; hij vond dat wel iets voor 
mij. Inmiddels was me zoveel duidelijk 
geworden, dat er in Akkrum/Nes veel 
activiteiten georganiseerd worden, waar-
van ik ook enorm kon genieten. Deze 
festiviteiten werden (en worden) breed 
gedragen als het op de uitvoering ervan 
aan komt. Voor mij was het een nieuwe 
gewaarwording om te ervaren met hoe-
veel vrijwilligers er aan al die activiteiten 
wordt gewerkt. Het brengt een positieve 
levendigheid. Verhuisd vanuit het 
carnavaleske Brabant en wel bereid de 
handen uit de mouwen te steken, ben ik 
de uitdaging aangegaan. Ik was en ben 
bereid om iets toe te voegen aan mijn 
leefomgeving, om een bouwsteen te zijn 
in het belang van een groter geheel. Het 
is heel verbindend om met elkaar iets 
mogelijk te maken voor het hele dorp, 
voor jong en oud, en de nabije om-
geving. De Merke met een eigen dorps 
karakter en met respect voor traditie, was 
voor mij tegelijk onderdeel van de in-
burgering, waardoor ik veel mensen heb 

mogen leren kennen. Zelf vind ik de sfeer 
bij het Spikerslaan elk jaar weer onge-
kend en het feest erna is favoriet.
Het zijn fysiek zware en lange dagen 
heb ik gemerkt. Van tent opbouwen tot 
tent afbreken, van afvalcontainer tot 
wisselgeld, van vrijwilligers tot wasgoed, 
van muziek tot drank, van beveiliging 
tot toiletwagen, alles moet geregeld, 
uitgevoerd en gecoördineerd worden. En 
het is het allemaal waard! We hebben het 
een aantal jaren met 5 personen moeten 
runnen, maar dat kon de pret niet druk-
ken. Los van alle drukte hebben we ook 
vooral veel lol met elkaar gehad. Geluk-
kig telt de commissie vandaag de dag 
8 actieve leden, met een toenemende 
verscheidenheid aan taken wat het ook 
noodzakelijk maakt.

Er is wel wat veranderd doorheen de 
jaren. Zo kunnen verenigingen en clubs 
om een donatie vragen, de zondagse 
kerkdienst is in de feesttent terug 
gekeerd, Merke Bingo is aan het vaste 
programma toegevoegd, om maar wat te 
noemen. Anderzijds is, mede door meer 
mobiliteit, sociale media en veranderen-
de behoeften het aantal bezoekers terug 
gelopen. Het is blijkbaar niet meer van-
zelfsprekend dat je het dorpsfeest ook 
daadwerkelijk mee viert in je eigen dorp. 
Er zijn nog zoveel andere leuke dingen 

te doen in de omgeving. Ook het drugs-
gebruik heb ik zien toenemen, waarmee 
op momenten de sfeer iets grimmiger is 
geworden. Maar de Merke zou de Merke 
niet zijn in Akkrum, als niet steeds ieder-
een welkom blijft. De Merkecommissie 
zet zich nadrukkelijk in om een gezellig 
en veilig feest in elkaar te draaien voor 
iedereen. Ik heb me daar ook met ziel en 
zaligheid voor ingezet totdat ik omwille 
van gezondheidsredenen en met gezond 
verstand een andere keuze moest mak-
en. De taken heb ik kunnen overdragen 
aan een enthousiast stel jonge dames, 
Marieke en Leonie. Ook zij zetten zich 
onmiskenbaar in, in het belang van een 
gezellige Merke. Onder andere heeft het 
programmaboekje vorm gekregen door 
hun inzet. Mijn taak blijft 
penningmeester en uiteraard vrijwillig-
er. In dankbaarheid kijk ik terug op een 
mooi, leerzaam en intensief decennium 
als actief commissielid, waarin ik vooral 
veel plezier heb gehad.

Ik wens alle dorpsgenoten en de Merke-
commissie een fijn feest zodat we 
achteraf weer kunnen zeggen: 
“het was een mooie Merke!”.

Geniet!

Monique Steijger

Vertrek van Pieter Jonker
Na vier jaar in de Merkecommissie te 
hebben gezeten, is voor mij helaas het 
einde in zicht gekomen. Ik heb dit de 
afgelopen vier jaar met veel plezier 
mogen doen en heeft mij veel vol-
doening gegeven om iets terug te 
kunnen doen voor het dorp. Helaas is het 
voor mij niet meer te combineren met 
mijn andere hobby’s en werkzaamheden 
en kan ik er niet de tijd in investeren 
wat zou moeten, dus heb ik het besluit 
genomen te stoppen. Ik wens de rest van 
de Merkecommissie en natuurlijk niet te 
vergeten al de vrijwilligers die zich jaar-
lijks weer in zetten om de Merke mogelijk 
te maken, veel succes en plezier toe om 
de Merke de komende jaren weer tot een 
succes te maken! Voor mij zal het dit jaar 
een biertje aan de andere kant van de 
bar worden (daar weet ik dan wel weer 
wat tijd voor vrij te maken). 

Groetnis, Pieter Jonker.

(ex-)Commissieleden aan het woord



Twee frisse commissieleden aan u 
voorgesteld!

Remco Bootsma, 39 lentes 

jong en gek op feestjes!

Ik ben geboren en getogen in Akkrum en 
heb me ook enkele jaren als vrijwilliger 
ingezet voor de Merke Akkrum; toch het 
mooiste feest van het jaar!
Ten eerste is dit enorm leuk, ten tweede 
moeten we al de leuke dingen in ons 
dorp in stand houden en dit kan niet 
zonder vrijwilligers. Vandaar dat ik vorig 
jaar besloten heb,  toen er een plekje 
vrijkwam in de Merke Commissie,  hier op 
te solliciteren (met succes ;-) ). De com-
missie bestaat uit een gedreven team 
waarin veel gelachen, maar ook heel 
veel werk verzet wordt. Al maanden van 
te voren zitten we in de voorbereiding, 
programma, advertenties, vergunningen, 
logistiek, etc., etc. 
Ik kijk uit naar de Merke, laten we er met 
ons allen weer een fantastisch feest van 
maken!

Remco Bootsma

Johan Anker, 25 jaar oud en 

altijd enthousiast! 

Goeie!
Hierbij even een kleine introductie van 
mijzelf als nieuw lid. Mijn naam is Johan 
Anker, dit jaar voor het eerst lid van de 
Merke Commissie. Ik ben 25 jaar en woon 
sinds kort weer in Akkrum. Heb de mid-
delbare hotelschool afgerond in Leeu-
warden en daarvan drie jaar, waarvan 
2 jaar fulltime, gewerkt bij ‘t Gerecht in 
Heerenveen. Sinds kort ben ik werkzaam 
in de Café Kromme Knilles in Akkrum, 
wat iedereen wel kent!
Ik wilde graag zelf bij de Merke Commis-
sie, om iets te kunnen betekenen in een 
organisatie in het dorp. De merke is in 
mijn ogen het grootste feest van het jaar! 
Door de laatste vergaderingen te hebben 
meegemaakt, zie je ook de andere kant; 
de tijd die het neemt qua voorbereiden 
van zo’n geweldig weekend.
We gaan er weer een gezellige merke van 
maken, tot snel!

Groeten, Johan Anker









Merkekeatsen

Us Keatsen organiseert ook in 2016 
weer het traditionele Merkekeatsen, een 
onderdeel dat al sinds mensenheugenis 
onlosmakelijk verbonden is met de 
Akkrumer Merke. Een bijzondere uit-
voering ditmaal, omdat onze kaatsclub 
in 2016 het eeuwfeest mag vieren - iets 
waar wij dan ook gepast trots op zijn.

Deelname is mogelijk voor jong en oud, 
mits (oud)lid van Us Keatsen of (oud)
inwoner van Akkrum-Nes. Er 
wordt gekaatst in meerdere 
klassen: er zijn jeugdklassen 
vanaf 6 jaar en bij de heren 
is er een A-, B- en C-klasse. 
Natuurlijk is er ook weer 
kaatsen voor sportieve 
dames. Naast de gebruike-
lijke A- en B-klasse, is er dit 
jaar ook een C-klasse met 
een laagdrempelig, re-
creatief niveau. Lijkt het je leuk om met 
je vriendinnen, buurvrouwen of collega’s 
mee te doen? Schroom niet en geef je 
op. Je zult een fantastische kaatsdag 
meemaken!

De opgave is mogelijk per partuur 
(drietal), maar mocht je geen partuur 
kunnen samenstellen, dan kun je je ook 
individueel opgeven. In dat geval 
proberen wij dan een partuur samen te 

stellen. Bij de jeugdklassen is er uit-
sluitend individuele opgave mogelijk. 
Je kunt je opgeven via 
info@uskeatsen.nl en op donderdag- 
avond 23 juni in de feesttent bij de stand 
van Us Keatsen.

Voor een ieder die nog nooit gekaatst 
heeft, hebben wij weer de jaarlijkse 
trainingen. Onze eigen enthousiaste 
trainer Bouwe de Boer leert je dan de 

basisbeginselen van deze 
oude Friese sport. Zo begin 
je met een goed gevoel aan 
het Merkekeatsen, op weg 
naar misschien wel je eerste 
krans. Deze trainingen zijn op 
donderdag 2, 9 en 16 juni van 
18.30 tot 19.30 uur.
Voor meer nieuws kun je ter-
echt op onze website 
www.uskeatsen.nl. Tevens zijn 

wij te vinden op 
www.facebook.com/uskeatsen.

Wij zien jullie heel graag terug op ons 
kaatsveld, de Oanrin, achter de basis-
scholen.

O ja, alvast veel plezier toegewenst bij 
de Akkrumer Merke! Samen maken we er 
weer een bijzonder gebeuren van. 

Bestuur Us Keatsen

Opgave via info@uskeatsen.nl en op donderdagavond 23 juni 

in de feesttent bij de stand van Us Keatsen!

 12 juni Douwe Beimers Straatkaatspartij
 2 juli  NK schooljongens
 18 augustus Keats-off Dames-PC
 21 augustus  Generale Dames-PC
 27 augustus  Jubileumdag 100 jaar Us Keatsen

26 juni

Agenda

1916 - 2016   Us Keatsen 100 jaar! 

Jawis! Ik steun de jarige kaatsvereniging. Via info@uskeatsen.nl meld 
ik mij aan als KEATSFREON. Voor €12,50 per jaar wordt mijn naam 
vermeld op de website.



Voor informatie of een vrijblijvende

o�erte kunt u contact opnemen 

met 06-125 111 82 of 

06-520 45 100   

        TUINAANLEG  

www.hoveniersbedrijfakkrum.nl  
info@hoveniersbedrijfakkrum.nl  

|  TUINONDERHOUD  

  (SIER)BESTRATING |  VLONDERBOUW



bel voor meer informatie naar 072-5155844

In hartje Friesland

Eigen ligplaats

5% netto rendement

Goede belegging

Tussen de 94 en 264 m2

 

Te koop vanaf € 179.000,- 
exclusief btw, v.O.n 

www.tuskendemarren.nl

Usp’s





Multiser v ice

06 - 54 79 54 10  -  www.autoclean.nl

Schoonmaakbedrijf
Ongediertebestrijding

Gevelrenovatie



Burdineweg 2
8494 NH  Nes (Gem. H’veen)
T  0566 65 1512  
M  06 267 434 70
E  info@manegenes.nl
I  www.manegenes.nl

  Met onder andere:  Met onder andere:
 - Paardenstalling
 - Ruime binnenhal en parkeerruimte
 -  Gezellige kantine

Kom gerust langs!



www.joopzandberg.nl   info@joopzandberg.nl

Oedsmawei 14
9001 ZJ Grou
tel: 0566-624123

Dealer van:
Batavus
Gazelle
Sparta
Flyer

 

Van hypotheek tot nieuwe badkamer 
 

Twee bedrijven onder één dak, met één duidelijke overeenkomst: 
Wij zorgen dat uw woongenot goed en prettig geregeld is. 

                         
           
 
Sjoukje Feddes 
Tel  0566-651900   Mob 06-46124114    
 www.hypotheekadviesaanhuis.nl 
 www.sjoukjefeddes.nl                        

 

 
 
Ette Ploeg 
Tel 0566-652131    
Mob 06-20077708 
www.etteploegmultiklus.nl 

 

Wij zijn samen gevestigd op De Parse 3 te Akkrum 

Vorig jaar heb ik meegedaan aan de foto-
prijsvraag die in het Merkeboekje stond. 
Een leuk initiatief van de Merke-
commissie. De hoofdprijs was een 
prachtige fiets bedrukt met de Friese vlag 
en het Friese volkslied. Deze fiets was ge-
sponsord door Joop Zandberg uit Grou. 
Laat ik nu de gelukkige winnares zijn van 
die mooie fiets! Als trouwe supporter van 
S.C. Heerenveen fiets ik met veel plezier 
naar het Abe Lenstra Stadion. Ik heb 
natuurlijk veel bekijks met deze unieke 
fiets. Ik ben er erg blij mee. 

Groet, Hilda Rorije

Winnares prijsvraag 2015

‘Bedankt Joop 

Zandberg, voor 

de sponsoring!”





BOUWBEDRIJF

Akkrum|Emmeloord
Greve Groentechniek

De Specialist op het gebied van tuin en park machines.
Zowel particulier als professioneel!
Bezoek ook onze showroom aan de Feansterdyk 49 te Akkrum



Maak kans 
op deze 
gave 
APPLE 
iPad Air 
WiFi 16GB!

Deze APPLE iPad winnen?! 
Op de volgende pagina treft u een woordzoeker aan.

Sla snel de bladzijde om en los de puzzel op! 
De overgebleven letters vormen een woord.

Vul de antwoorden in op onderstaand formulier en lever deze pagina in. 

Succes!
Antwoord: 

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer:

Inleveren in één van de daartoe geplaatste bussen bij:
•	 Regent	Akkrum
•	 Bakkerij	Boonstra
•	 Keurslager	Spijkerman

De winnaar wordt op zondagavond 26 juni bekend gemaakt in de feesttent!

t.w.v. € 355,-!!

WIN WIN!! WIN WIN WIN WIN

Is deze APPLE iPad 
binnenkort van jou?!

Merke Commissie Akkrum DEELT UIT!!



Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. 
Sommige letters worden meermalen gebruikt.
De niet gebruikte letters vormen de oplossing!
Noteer deze oplossing op het daarvoor bestemde formulier.

Succes!

P R N E S N A D B I N G O

K E R M I S W I N G E N A

D J I R T S D E W S I V A

L E E R T N E H K R O E G

G E Z E L L I G H E I D W

S R E G I L L I W J I R V

A K K R U M E R M E R K E

M A T I N E E O K A T E R

K E A T S E N H Z W E E F

M E R K E C O M M I S I E

A L O C S D N A B P O T A

R E I B O T S A U T O G E

N S P I K E R S L A A N S

Akkrumermerke
Bier

Bingo
Botsauto

Cola
Dansen

Entree
Gezelligheid

Kater
Keatsen

Kermis

Kroeg
Matinee
Merkecommisie
Saamhorigheid
Spikerslaan
Swingen
Topbands
Viswedstrijd
Vrijwilligers
Zweef

Pak je PEN & WIN 
die gave iPad!

APPLE 
IPAD air

16 GB 

t.w.v. € 355,-!!





www.uitvaartfryslan.nl

Altijd bereikbaar

06-45463538

Wij van Uitvaart Fryslân begrijpen wat het betekent 
wanneer er iemand overlijdt

‘Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?’ 
(De Dijk)



www.wiebzandberg.nl

Jo winsk, us wurk!   
Uw wens, ons werk!


