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Voorwoord

van de Voorzi�ervan de Voorzi�er

en zien jullie graag in de tent!

t,

Hierbij presenteren wij u met gepaste trots ons 
programmaboekje voor alweer de derde editie van de 
Akkrumermerke.

Het zal wel aan mij liggen, maar soms heb je het idee dat 
de tijd wel erg snel gaat.  Je hebt nog maar net de 
herinneringen van de Merke 2016 een leuk plekje gegeven.
 Nu is het nog maar enkele weken en dan is het alweer 
Akkrumermerke 2017. Wat hebben we weer leuke herinneringen gemaakt en de verhalen die 
we naderhand hoorden waren meestal positief!

Ook als bestuur kijken we tevreden terug naar de speciale merke 2016, waarbij we met velen 
hebben samengewerkt om ook stil te kunnen staan bij de vele jubilea die we gevierd hebben. 
(Stichting Akkrum Nes Centraal, Kaatsvereniging de Oanrin en Voetbalvereniging Akkrum).

Afgelopen jaar zijn er twee goede krachten, Klaas en Leonie, afgetreden die een belangrijke rol 
speelden in het organiseren van de Akkrumermerke. Wat hebben zij zich ingezet én wat was 
het een feestje om met hen samen te mogen werken. De keerzijde van het afscheid is dat we 
weer nieuwe commissieleden mochten werven. Dit jaar mogen we Erwin Swiersema, Joelle van 
Dijl en Sybrichje Muskens verwelkomen. Allen zijn met frisse moed gestart en ben ik ervan 
overtuigd dat wij ook nu weer een geweldig team zullen zijn. Een klein beetje frisse wind geeft 
ook weer nieuwe inzichten en ideeën…..

Met mijn rol als voorzitter wil ik voornamelijk ons doel en missie voor ogen blijven houden. 
Natuurlijk willen wij een volle tent op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar daarnaast doen wij 
ons best om �nancieel ook vooruit te gaan, zodat wij de opbrengsten weer kunnen investeren 
in verenigingen en organisaties gevestigd in Akkrum om er een echt dorpsbelang van te 
maken!

Dit komt grotendeels door jullie als feestgangers en de bijdragen die de vele sponsoren 
leveren. Ook maken wij gebruik van zo’n 100 vrijwilligers die zich belangeloos voor de 
Akkrumermerke inzetten. Klasse en dank daarvoor!

Zoals ik eerder al beschreef dat een frisse wind nieuwe ideeën oplevert, hebben wij ook een 
aantal nieuwe activiteiten toegevoegd aan het programma tijdens de Merkedagen. Dit kun je 
teruglezen op de poster met programma middenin het boekje. We nodigen je natuurlijk ook 
graag uit om een dansje te komen wagen tijdens de feestelijke activiteiten, zeker de moeite 
waard! Volg ons ook op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van alle leuke 
winacties en ontwikkelingen.

Wij kijken weer uit naar vier feestelijke dagen en 

Met een feestelijke groet,

Marieke Rorije

en zien jullie graag in de tent!

Rorije volg #merkeakkrum



 
“Als de strafrechter dichter in de buurt komt dan de kermis…” 

  
Anker & Anker Strafrechtadvocaten 

voor al uw misdrijven 
 
 

Ossekop 11   Postbus 324 
                       8911 LE              8901 BC 

                       Leeuwarden           Leeuwarden 
 
          tel.      : 058-2442500 
          fax      : 058-2169696 
          e-mail : info@ankerenanker.nl 
          site      : www.ankerenanker.nl  
 
 

Buorren 33, 8491 BZ Akkrum 
Tel. 0566 652 828

Een gezellige cafetaria midden 
in het mooie dorpje Akkrum.
U kunt bij ons terecht voor 
heerlijke patat en een ruime 

keus aan snacks.



Even voorstellen

Nieuwe commissieledenNieuwe commissieleden

Ik ben Erwin Swiersema, 35 jaar 
jong en woonachtig in Akkrum.
Na vele jaren  als vrijwilliger actief  
te zijn geweest, ben ik sinds dit jaar 
commissielid van de Merke 
commissie.
Nu ik zelf betrokken ben bij de 
organisatie, kom ik erachter dat er 
nogal wat bij komt kijken om een 
mooi feest zoals de 
“Akkrumer merke” te organiseren. 
In de aanloop naar de merke- dagen 
wordt er veel geregeld, georganiseerd en 
vergaderd door de commissieleden. 

Maar uiteindelijk hebben we er dan een geweldig 
feest voor terug!

Onder het motto: ‘Omdat we het altijd zo doen, 
moet het zeker zo blijven!’.
Ik zet mij hier dan graag voor in!
Om bij een geweldig feest te zijn moet je natuurlijk 
wel beschikbaar zijn zowel in aanloop als tijdens de 
merke- dagen. 

Ik ben werkzaam op een gasplatform, Offshore. 
Ik ben werkzaam in een schema van 2 weken op 
en 2 weken af. Hierbij is een goede planning een 
must! 
Met andere woorden voor de “merke” neem je een 
shift vrij!
We gaan er een mooi feest van maken en tot snel!

Groeten,
Erwin Swiersema 

Hallo, wat leuk dat jij de tijd neemt om mij beter te 
leren kennen. 
Mijn naam is Joëlle van Dijl en ik ben 26 jaar en 
woon sinds 5 jaar in Akkrum. 
Wat ik zoal in mijn dagelijks leven doe is studeren, 
ik volg de pabo in Leeuwarden en hoop in juni 2018 
af te studeren. 
Daarnaast werk ik bij Switch de sportschool in 
Akkrum om daar met meerdere doelgroepen te 
bewegen. Ik vind Akkrum een geweldig dorp waar 
voor veel doelgroepen iets te beleven is. Ik vind het 
erg belangrijk dat we dit als dorp kunnen 
behouden, en daarom ben ik mij gaan inzetten voor 
Akkrum. 
Dit jaar draai ik voor het eerst mee bij de Merke 
commissie en ik heb er onwijs veel zin in. Ik kan er 
nu al enorm naar uitkijken en ik hoop dat ik een 
positieve bijdrage kan leveren aan dit super leuke 
evenement. Ik zie jullie graag op de merke!
Joëlle van Dijl

Nog een nieuw commissie lid erbij! 
Mijn naam is Sybrichje Muskens en ik ben 22 jaar oud.. Ik 
ben werkzaam bij thuiszorg organisatie Oars. De 
gezondheidszorg heeft mij altijd geïnteresseerd en de zorg 
voor mensen geeft mij een voldaan gevoel. 
Daarnaast ben ik ook nog werkzaam in het sportcafé in 
Akkrum. Een wat luchtigere en gezellige baan naast het 
werk in de zorg. Ook heb ik vrijwilligerswerk gedaan als 
bestuurslid bij STAJ- Akkrum. 
Ik doe graag wat voor een ander en ons dorp. Ik hoop 
dat we er met zijn allen een onvergetelijke en gezellige 
week van kunnen maken! Cheers! 



Uw schip
Onze vakmensen
Een meesterwerk.

0566 650692    |    Akkrum 
kooistrajachtschildersbedrijf.nl



Na meer dan 20 jaar actief 
te zijn geweest voor de 
merkecommissie in Akkrum, 
kwam er de afgelopen 
merke dan een einde aan. 

Na mijn tienerjaren trouwe 
bezoeker te zijn geweest bij o.a. 
Drukwerk en dorpsavonden, werd ik al vrij snel vrijwilliger achter 
de plank. 

Het duurde nog enkele jaren voordat ik werd gevraagd om 
zitting te nemen in de merkecommissie. Samen met Petra Need 
en Wytze Bosma kwam ik het zittende bestuur versterken. Mijn 
taak werd onder andere het vastleggen van tent en muziek. 

Vooral de feesttent heeft in mijn jaren een groei mee gemaakt, 
in zowel de grote, als gemak bij opbouw en gebruik. 
Helaas groeiden ook alle kosten mee.  Het is dan ook best 
bijzonder dat de commissie er bijna altijd in is geslaagd de 
prijzen laag te houden. 
Wanneer je je bezoek goed plant, hoef je nog steeds maar voor 
1 avond entree te betalen.

Vele soorten bands hebben op ons podium gestaan. Van de 
Skotsploeg uit Bolsward tot de Spitfires uit de Achterhoek. 
Ook internationale artiesten kwamen langs, zoals de Zillertaler 
Orginal uit Oostenrijk en tijdens ons jubileumjaar mochten we 
zelfs de band Rowen Heze begroeten. 
Dit was organisatorisch een mooi uitdaging. 

Afscheid 
Klaas Zijlstra





Hoogtepunten voor mij persoonlijk waren o.a. de 
voetbalwedstrijden op groot scherm. De 6-1 overwinning op 
Joegoslavië tijden het EK in Nederland en België, waar bij elk 
doelpunt van Nederland spontaan een bierdouche uit de 
lucht viel, was onvergetelijk. 

De vergaderingen (incl. kliekjes consumptie), de op -en 
afbouw van de tent, de spelletjes uit de hoge hoed van 
Mark, Akkrumers voor Akkrumers (bijna Siebe door het dak 
van de tent), afgelopen jaar de dorps revue 
oftewel te veel om op te noemen. 

De hele merke is in al die jaren door de vrijwilliger en 
bezoeker een succes gebleven.  
Iets om als dorp trots op te zijn,  mede doordat de 
veranderende tijd veel invloed heeft op de beleving en 
bezoekersaantallen bij andere 
feesten in onze provincie.

Voor mij is het nu tijd om het stokje 
over te dragen aan een nieuwe 
groep jonge honden. 
Ik wens de commissie veel succes 
toe en een ieder veel plezier bij de
komende merke! 
(waarbij ik waarschijnlijk weer 
achter de plank begin).

Tot in de tent!

Klaas



Flinke energie besparing?

 Subsidie voorwaarden op www.vloerisolatie.net

...dat kan met DroCom® 
kruipruimte isolatie!

De Parse 15, Akkrum
Tel. 0566 - 65 28 53
Fax  0566 - 65 11 53
info@vloerisolatie.net

6 REDENEN VOOR VLOERISOLATIE
 Warme vloer
 Droge woning
 Beter voor de gezondheid
 Voorkomt schimmelvorming, 

 zwamvorming, condens op de  
 ramen en een muffe lucht
 Geen last meer van pissebedden 

 en slakken

MELD JE SAMEN  MET JE BUREN AAN  VOOR 10% BURENKORTING!Vraag naar alle  mogelijkheden bij  nog meer woningen.



Afscheid Leonie Tichelaar
De start van mijn carrière als vrijwilliger bij de 
Akkrumer Merke dateert uit de tijd van de Nokia 3310, 
de tijd waarin je door de inbelverbinding maar een 
half uur mocht internetten omdat anders de
telefoon het niet deed. Moai skoft lyn dus. 
Tot mij gevraagd werd, vlak na de komst van
Marieke Rorije, of ik ook mijn bijdrage in de 
Merkecommissie wilde leveren. 
Ietwat onzeker, maar vol overgave ging ik de 
uitdaging aan. 

Al snel werden Marieke en mijn ‘kindjes’ geboren: 
de bingo en het programmaboekje. 

En die laatste, had elk jaar voor mij weer aardig wat 
voeten in aarde. Mijn opgedane kennis uit een vorig 
leven over Grafische Vormgeven moest weer uit de kast getrokken worden,
al werkend op een laptop uit het Stenen Tijdperk. Ik verzeker je, niet altijd 
de beste combi. 
Maar wat heb ik in mijn tijd als commissielid ervaren wat een 
bereidwilligheid er heerst onder de ondernemers in Akkrum. ONGEKEND! 

Waar we soms met schaamrood op de kaken weer aan kwamen 
zetten met de mededeling dat ‘we wer komme leure’, werden we 
begroet met: ‘Wat kinne we foar jim dwaan?!’

En de kick die het gaf als je zag en hoorde dat je je dorpsgenoten 
weer een onvergetelijke Merke had bezorgd. 
Drie prachtige doldrieste jaren meegedraaid als commissielid; 
komende Merke uiteraard weer als vrijwilliger! 

Het meest verdrietige herinnering moet me ook van ’t hart. 
Het moment dat het traditionele gezamenlijke ‘eerste biertje van de tap’ 
bij binnenkomst in de tent reeds 
gedronken was door een paar 
dorstige -niet nader te noemen- 
medecommissieleden. 

Ben er nog steeds kapot van…

Leonie



HULP NODIG BIJ KLUSSEN?

 Lid Branchevereniging
 Geen voorrijkosten

 Verbouw/Onderhoud/Renovatie  Timmer- en tegelwerk  CV/Elektra/Loodgieterwerk  
 Badkamers/Keukens/Interieurbouw  Ramen/Dakramen/Deuren/Vloeren

T 0566 - 65 38 87    
M   06 - 53 72 78 63
E f.nijenhuis@devakman.info
I www.devakman.info

FOKKO NIJENHUIS - Haskerdijken



Vroeger in Akkrum

Akkrumer merke in vroeger jden

 

 

In de 19e eeuw was het in veel dorpen gewoonte om tijdens de kermis een 
harddraverij te houden. Een zoektocht in historische kranten maakte duidelijk dat 
dit tot ver in de 20e eeuw ook in Akkrum het geval was, in 1890 al voor de 95ste 
keer. Lange tijd werd deze harddraverij georganiseerd door de kastelein van 
Zevenwouden. Bij deze herberg hoorde een perceel land, gelegen achter de 
herberg, aan de overkant van de Trigreppel, die daar toen nog niet gedempt was. 
Vele jaren werden de draverijen hier gehouden. Toen in Akkrum in 1829 de 
Feansterdyk was aangelegd, als onderdeel van de rijksweg Leeuwarden – Zwolle, 
veranderde dit na verloop van tijd. In 1898 vond de draverij plaats ‘op den fraaien, 
verbreeden Straatweg’. Dit zal de Feansterdyk zijn geweest.

Hotel Zevenwouden is na de brand herbouwd en heeft tot in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld bij Akkrumer Merke. Lange tijd was hier 
bijvoorbeeld ’s zondags een matinee.
De draverijen werden na verloop van tijd georganiseerd door een bestuur, maar 
Zevenwouden’s verbondenheid met paarden bleef. Het pand had een ‘trochreed’ 
en van de laatste eigenaar, J.H. Pasma, weten we dat hij naast caféhouder ook 
hengstenhouder was. 
Hotel Zevenwouden maakte in 1966 plaats voor de Spar Supermarkt, thans Hubo.

AKKRUM, den 18 Augustus.
Op den 6 dezer, des avonds ten 9 ½ ure, ontstond 
alhier brand in de herberg van Luitzen Jacobs de 

Groot, in gebruik bij Reinder Brouwer, zoo het 
schijnt door de te hoog opgestegen walm van eene 
lamp, hangende op de tweede verdieping, boven 

welke op den zolder veel stroo lag, zoodat, 
niettegenstaande het geheele huis, ter gele-

genheid van de kermis, vol menschen was, de 
brand reeds aan alle kanten woedde, toen van 

buiten zulks werd ge-waarschuwd. Deel van het artikel dat op 22 augustus 1828
in de Leeuwarder Courant stond.



RoSIERsmederij
Kunst & Siersmederij

0566 65 2920



Merkekeatsen

Us Keatsen organiseert ook in 2017 weer het traditionele 
Merkekeatsen, een onderdeel dat al sinds 
mensenheugenis onlosmakelijk verbonden is met de 
Akkrumer Merke.  
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 gebruikelijke A- en B-klasse, is er dit jaar ook een 
C-klasse met een laagdrempelig, recreatief 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 uitsluitend individuele opgave 
mogelijk. 
Je kunt je opgeven via 
info@uskeatsen.nl en op 
vrijdagavond in de 
feesttent bij de stand 
van Us Keatsen.



DAGVERZORGING MAALTIJDVOORZIENING

BOARNSTERHIM STATE
Welzijn voor Ouderen

WONEN ZORGHOTEL

Boarnsterhim State biedt aan zorgbehoevende  ouderen een comfortabele, 
veilige en gezellige woonomgeving, waarin zij van deskundige en vriendelijke 
medewerkers kwalitatief hoogwaardige zorg en aandacht ontvangen.

In Boarnsterhim State wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het eten 
en wij stellen ons ten doel om onze bewoners het aan niets te laten ontbreken.
Naast de mogelijkheid voor vaste bewoning zijn er bij Boarnsterhimstate ook 
mogelijkheden voor tijdelijk verblijf.

Meer weten? Vraag direct uw informatiepakket aan via  www.boarnsterhimstate.nl of bel 0566-631294 



Merkekeatsen

Agenda
11 juni
17 augustus
20 augustus

Douwe Beimers Straatkaatspartij
Keats-off Dames-PC
Generale Dames-PC

Voor aanmelden, nieuws en foto’s kun je terecht 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 basisscholen.

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

Bestuur 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 1, 8 en 15 juni 
van 18.30 tot 19.30 uur.

De trainingen zijn gratis!

nog nooit gekaatst?nog nooit gekaatst?



Multiser v ice

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

Schoonmaakbedrijf
Ongediertebestrijding

Gevelrenovatie



Viswedstrijd
Traditioneel wordt de Akkrumer 
Merke ieder jaar gestart met de 
viswedstrijd aan de Boarnswal, 
georganiseerd door Stichting 
Akkrum Nes Centraal in samenw-
erking met Hengelsportvereniging 
Utingeradeel en Buurtvereniging 
Hebbes.

Onder prima weersomstan-
digheden werd het afgelopen 
donderdag een gezellige avond 
met een recordaantal kinderen.

Speciaal voor de kinderen was er 
dit jaar een extraatje: Gerrit Edelijn 
van Kudos Fishing Tackle had een 
partij hengels beschikbaar gesteld 
en in de week voorafgaand 
werden de hengels voorzien van 
snoer, dobber en haak, zodat de 
kinderen met een complete set aan 
de slag konden.

Het was een prachtig gezicht, een 
sliert vanaf de Smelle Brege tot om 
de hoek bij de vaste brug over de 
Buorren.

Om 19.00 uur werd het 
startsignaal gegeven en al na 15 
seconden werd de eerste vis 
gevangen, hier wordt ook sinds 
jaar en dag een prijs aan 
gekoppeld.

Gedurende de avond werd er 
redelijk vis gevangen en na ruim 
een uur kon de balans worden 
opgemaakt.

De prijzen werden als volgt 
verdeeld:

Eerste vis: 
Rocco Ruiter (na 15 seconden)

Kleinste vis: 
Klaas Bloemsma (6 ½ cm.)

Jongste deelnemer: 
Merle Gaarman (2 jaar)

Grootste vis: 
Steven Bax (23 cm.)

Pechprijs: 
Djurre de Jong (ving 2 seconden 
voor het startsignaal een vis)

Meeste aantal vissen: 
Jacob Bouma (7 vissen)

Grootste totale lengte 
(jeugd t/m basisschool): 
Ivar Swiersema (86 cm.)

Grootste totale lengte 
(jeugd overig en senioren): 
Jacob Bouma (88 ½ cm)

2016



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



Wi e  h e l p t  j e  b i j  z o ’ n  b e l a n g r i j k e  b e s l i s s i n g ?

Huis kopen? Vraag advies!
Een huis kopen. Eén van de grootste beslissingen van 
uw leven. Behalve een goed gevoel zijn er meer zaken die 
van belang zijn als het gaat om aankoop van een woning. 
Zaken die het verdienen om er deskundig naar te kijken. 
Want juist in het kooptraject is er erg veel te winnen. 
Arno ter Hart adviseert en begeleidt bij het kopen van 
een huis. En dat levert altijd op.
Bel eens vrijblijvend voor een gesprek (0566) 650 223, 
mailen kan ook: terhart@huiskoopadvies.nl

De Slachterij 6
8491 AT Akkrum

www.huiskoopadvies.nl

T H
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• Binnendeuren

• Buitendeuren

• Brandvertragende deuren

• Vochtvaste deuren

• Geluidsdempende deuren

• Stralings- en kogelwerende deuren

Van Vuuren Grou BV • www.vanvuuren.nl • sales@vanvuuren.nl • 0566 - 62 37 37





Spikerslaan

20162016
Het was weer een prachtig gezicht: ’s avonds om 19.00 uur al 
een volle tent en een gekrioel rondom de spijkerblokken. 

Maar liefst 120 teams, gelijk verdeeld over de heren- en damesk-
lasse gaven acte de presence op het gigantisch populaire kampio-
enschap tijdens de Akkrumer Merke.

Al wekenlang voor de Merke wordt er driftig geoefend bij vele 
buurten en Harry Haitsma van de Hubo merkt al snel wanneer
er weer geoefend wordt: gelijk 
schiet de spijkerverkoop omhoog.

Stichting Akkrum Nes Centraal 
verzorgde deze avond en met vaste 
vrijwilligers en zorgde wederom 
voor een vlot verloop van de avond 
met 25 poules en daarna 
ontzettend spannende knock out 
rondes.

Richting de finales ontspon zich 
een felle strijd en sneuvelde er 
menig favoriet: bij de heren vloog 
het favoriete De Reak er onder 
andere uit, terwijl ook voorgaande 
winnaars de finales niet haalden.

Ook bij de dames werd het een 
veldslag, achter elkaar werden de 
kanshebbers weggeslagen en 
waren er verrassende 
nieuwkomers die de lakens 
uitdeelden.
Richting de eindstrijd stonden er 
wedstrijden op het programma tussen 
traditionele toppers, maar ook 



nieuwbouw / verbouw/  renovatie

It Harspit 29  -  8494 PR NES  -  tel. 06 1900 7611
boschmatimmerwerken@hotmail.com  -  www.boschmatimmerwerken.nl



Spikerslaan

20162016
nieuwkomers  wisten tot de finales door te dringen.
Vanaf de halve finales werd gebruik gemaakt van het podium en 
als in een heuse boksring stond het stampvol met publiek, wat de 
wedstrijdspanning en sfeer alleen maar groter maakte.Samen 
met het professionele en bevlogen commentaar van Klaas 
Oenema en Herman Gaarman werd in een climax de grote finale 
gehouden.

Uiteindelijk zegevierde het geroutineerde damesteam van De 
Reak bij de dames en wist het team van Tusken de Greppels na 
afwezigheid van 3 jaar de titel bij de 
heren weer op te eisen.

De volledige uitslag:

Heren
1 Tusken de Greppels 
   (Wim, Piet, Jorn)
2 Team Swiersema 
   (Arnold, Michel, Erwin)
3 GS Ruiterstrjitte 1 
   (Stefan, Oebele, Robert)
4 Mounedyk 
   (Geert, Bouke Paul, Niek)

Dames:
1 De Reak 
   (Fransiska, Jenny, Marscha)
2 Jaws Sisters 
   (Astrid, Wipkje, Janneke) 
3 De 3 Musketiers 
   (Hannah, Joelle, Minke)
4 GS Ruiterstrjitte 2 
   (Roelina, Janny, Oukje)









Puzzel 2016

en!

De winnaar isDe winnaar is:
Folmer Wesselius

Ik ben Folmer Wesselius. 
 
Vorig jaar heb ik de woordzoeker opgelost die in het Merkeboekje stond. 
De prijs was een I-pad en die heb ik toen gewonnen!
Ik was daar super blij mee, want ik had hem nodig voor mijn nieuwe school en dan ook nog precies dit merk en type!
 
Als er dit jaar ook weer een puzzel in het boekje staat moet je hem zeker maken, want misschien ben jij de volgende winnaar, maar ik doe ook weer mee!
 
Bedankt voor de mooie prijs Merke Commissie!
 
Groeten van Folmer

In dit boekje staat weer een leuke puzzel!
Doe mee en win een prachtige prijs!
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GET THE PICTURE!!! 

                    
             

1 2     3 
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Prijsvraag

Deze afbeeldingen staan symbool voor verenigingen, 
bedrijven en of monumenten gevestigd in Akkrum



Prijsvraag

 

 

Pak je pen en vul deze puzzel in!
 

Vul hieronder de bedrijven/verenigingen en of monumentennamen in 
behorende bij de a eelding zoals op de vorige pagina weergegeven. 

De le ers in de groene vakjes vormen één woord. 

       

 

SUCCES! 

 

1           

2             

3        

4          

5           

6          

7      

8           

9          

Maak kans op een waardecheque 
van t.w.v.





ANTWOORD
WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN WIN

 

WIN WIN WIN WIN WIN

 

 

 

Vul je antwoord in op onderstaand formulier en lever deze pagina in: 

Antwoord: 

Naam:  

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Inleveren t/m zaterdag 24 juni is mogelijk in één van de daartoe geplaatste bussen 
bij: 

- Regent Akkrum 
- Bakkerij Boonstra 
- Keurslager Spijkerman 

De winnaar wordt op zondagavond 25 juni bekend gemaakt in de fees ent! 

kadobon
t.w.v.

formulier





Houwitzer

Sinds 16 jaar alweer schiet Team Houwitzer met scherp op de Polsleatwei te 
Akkrum. Lang geleden vroegen 2 huidige leden aan 
Piet Menger of ze bij hem voor op de Polsleatwei met een paar 
carbidbussen mochten schieten omdat het in het dorp niet meer mocht. 
2 Bussen werden 4 bussen en 4 bussen werden 8 bussen en inmiddels werd 
de groep die kwam schieten ook steeds groter. 
Inmiddels bestaat Team Houwitzer al weer 16 
jaar en bestaat het team uit 10 vaste leden en 
nog een flink aantal vrijwilligers die onders-
teunen (meestal de vrouwen van…). 

We schieten met 15 op maat gemaakte 
kanonnen van elk 70 liter inhoud en zijn 
voornemens voor 2017 een Carrousel te 
maken. 

Sinds 2 jaar sluiten we het evenement af met 
een grote vuurwerkshow en hebben we 
afgelopen editie voor het eerst een kidsclinic 
carbidschieten gegeven wat een groot succes 
was met meer dan 40 deelnemende 
kinderen!

Om het laagdrempelig te houden vraagt 
Team Houwitzer nergens geld voor, 

Team Houwitzer                           gaat samenwerking 
aan met de Merke Commissie





Houwitzer
geen entree, geen deelnamekosten kidsclinic en zelfs voor het eten en 
drinken wordt geen geld gevraagd. 
Wel staan er overal carbidbussen waar een vrijwillige bijdrage in kan 
worden gedaan en mede hierdoor kunnen we elk jaar het evenement 
organiseren en zelfs groter maken. 

Toch bleek dit jaar de begroting niet sluitend en werd de eigen bijdrage van 
de teamleden wel erg hoog. Daardoor een vraag uitgezet naar de 
Merkecommissie en zij waren meteen enthousiast met datgene wat we 
voor onze dorpen deden op oudejaarsdag. 

Mede dankzij hun bijdrage en de bijdrage van een aantal sponsoren kon 
de vuurwerkshow en kidsclinic gehouden worden en daar waren we 
natuurlijk als Team Houwitzer enorm blij om! 

Het evenement is uiteindelijk dit jaar een enorm groot succes geworden en 
zijn er ongelofelijk veel mensen geweest te komen kijken. 
Voor volgend jaar gaan we zeker weer de kidsclinic organiseren 
(wellicht iets voor de jongere jeugd en iets voor de oudere jeugd) en 
natuurlijk weer de vuurwerkshow. 

Ook gaan we dus een carrousel maken waarbij er meerdere bussen 
(of buizen) naast elkaar komen op een rad en als een soort mitrailleur 
worden afgeschoten. 

Het belooft dus oudejaarsdag 2017 weer een waar spektakel te worden 
waar we als team nu al naar uitkijken!!





Leechein 4
8491CL AKKRUM
T: 0566 650070
E: info@wiebzandberg.nl
www.wiebzandberg.nl

jo winsk, us wurk!

Gespecialiseerd in:

           Verkoop
           Aankoop
           Taxaties



HUBO MEET, MAAKT EN MONTEERT
HET GRAAG VOOR JE!

Buorren 16
8491 CA  Akkrum 
0566-651328  | 06-55363926

watersport
isolatie
tuin/hout

ijzerwaren
sleutelservice
gereedschappen

verf/behang
bouwstoffen
gas

plaatmateriaal
gipsplaten
seizoensartikelen

Overtref jezelf !
www.huboakkrum.nl



BINGO

Even nagenietenEven nagenieten
Daar zit je op de zondag middag 
bij de merke bingo, 
vorig jaar hoopte je al op die 
luchtballonvaart, maar helaas. 
Dit jaar nieuwe kansen, dus je 
gaat er voor. 
Gedurende de bingo heb je nog 
geen prijs gewonnen, maar 
dat maakt tenslotte niet uit want 
je wilt die hoofdprijs! 
En dan, de finale wordt gespeeld. 
Je gaat goed met je bingokaart 
en dan….. het moment dat 
jij BINGO mag roepen, en niet 
zomaar, je roept bingo 
voor de hoofdprijs!

Mijn naam is Joëlle en 
bovenstaande is mij overkomen. 

In het weekend van 16 decem-
ber ben ik samen met mijn 
vriend naar Londen gevlogen. 
Van vrijdag t/m zondag mochten 
wij in hartje Londen in een 
prachtig bed and breakfast 
verblijven. 

Die vrijdag avond hebben we 
heerlijk bij een Thais restaurant 
gegeten om vervolgens naar een 
theatervoorstelling van Stomp te 
gaan in het Ambassadeur 
theater. 
Een geweldige start van ons 
weekend! 

Op zaterdag hebben we zoveel 
mogelijk cultuur gesnoven, we 
hebben het British museum, 
changing of the guard en 
meerdere kerstmarkten bezocht. 

Zondag stond in het teken van 
shoppen en helaas alweer 
terugreizen! 

Een weekend vol geweldige 
indrukken. 
Wij willen de 
Merke 
commissie en 
The TravelClub
van Sigrid 
hier nogmaals
voor 
bedanken. 

Jacob & Joëlle

Winnaar Bingo hoofdprijs! 2016

Zondag 25 juni : BINGO time!



reserveren via:  06 51450019

verassend Indonesisch koken

KOOKWORKSHOPS

CATERING

AFHAAL 

LUNCHES 

TEAMBUILDING

Kanadeeskestrjitte 53
8491 BC, Akkrum

Schoonheidssalon 
Akkrum

0566-785163

0629741375

Mobiel
Email
Website

: 06-29442263
: info@leefstijl-lokaalakkrum.nl
: www.leefstijl-lokaalakkrum.nl

De Loads 8
8491 PH  AKKRUM



 

             

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie         Manuele therapie      Oedeemtherapie        Echografie         Medische training         
Dry needling   Specialisatie schouderklachten      Sportfysiotherapie     ClaudicatioNet     Medical 
taping       ZwangerFit     RugFit         Ketenzorg COPD      Beweegprogramma’s     SeniorenFit     
Valpreventie     Online fysiotherapiecheck    Fitness     Circuittraining      Functionele Osteopathie en 
Integratie     Personal training     Tacoyo      Zumba fitness     Yin Yoga    Logopedie   Streetdance       
Spinning      Pilates   Natuurgeneeskunde  Adem coaching      Mediatie&  Mindfulness    Fysiotherapie       

 

0566-651890 
info@fysiotherapieakkrum.nl 

fysiotherapieakkrum.nl 
doe de gratis online fysiotherapie check op  

 





Kerkdienst

Zondagmorgen 25 juni wordt weer de jaarlijkse kerkdienst gehouden 
in de feesttent. 

Dit jaar zal ds. Frans Willem Verbaas voorgaan in de dienst.

Bij dit schrijven is nog niet bekend welk koor zijn medewerking aan de dienst 
zal verlenen. 
De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Akkrum/Nes.

De aanvang van de dienst is 10.00 uur.

Voor de kinderen is er oppas en kindernevendienst.

Na afloop van de dienst kunnen we even 
gezellig napraten onder het genot 
van koffie/thee of limonade.

U bent van harte welkom.

Frans Willem Verbaas (1962) is een Nederlands theoloog, PKN-pre-
dikant, publicist en romanschrijver.
Verbaas werd in 1987 dominee en diende tot 1999 de Hervormde 
gemeenten van Akkrum en Abcoude. Van 1999 tot 2002 was hij 
niet actief als predikant en woonde hij in Mali, als partner van een 
diplomaat. Hierna was Verbaas predikant in Schoonhoven en sinds 
2005 ook betrokken bij de vacante gemeente Willige Langerak. 
Sinds april 2014 is hij predikant in Heusden bij de Nederlands 
Hervormde gemeente. 
Verbaas was medewerker van het Friesch Dagblad en Hervormd 
Nederland en schrijft tegenwoordig voor theologisch tijdschrift 
Interpretatie artikelen over het randgebied van theologie en 
literatuur. 
Zijn lijfcitaat is van Augustinus: Heb God lief en doe wat je wilt.

Frans Willem Verbaas is getrouwd met Marianne Verbaas-Pijl en 
heeft twee zoons.



GRONINGEN  DRONTEN  
EMMELOORD   OLDEHOVE   
AKKRUM   OUDE PEKELA  
BERLIKUM    SMILDE 
BOLSWARD  ZEEWOLDE  
DALEN   ZIJLDIJK 

Voormalig:  







Toneel

Weet u het nog ? 

Daar viel wat te “redden” op 
die donderdagavond, 
vorig jaar in de “Merke- tent”.

Bomvol was het, een fantas-
tisch enthousiast publiek 
heeft 
genoten van de spetterende 
dorps revue.

Zo’n 75 medewerkers op en 
achter het toneel; van 
totale beginneling tot meer 
ervaren theatermaker.

Een feest van verbinding 
tussen keatsers, voetballers, 
ANC-ers, Jachthaven medew-
erkers, Switch danseressen, 
koor, band en de organiseren-
de Akkrumer Dream leden.

Een klein jaar is er hard en 
met plezier aan gewerkt en 
dan op één avond gaat het 
los !
Zo vieren we het hier in onze 
prachtige dorp , jubilea 
omgezet in een passende 

revue vorm en jullie, het 
publiek, droegen het mee tot 
een groot succes. 
Dank daarvoor !

En dan niet te vergeten: de 
club die het mee mogelijk 
maakte : de “Merke commis-
sie”; de groep keihard 
werkende 
vrijwilligers die het elk jaar 
weer voor elkaar krijgt om 
een gevarieerd Merke- pro-
gramma te realiseren, hulde 
daarvoor. 

Ook dit jaar is het weer een 
uitdaging maar gezien 
de ervaring zal het hen zeker 
lukken. 

Trouwens kijk maar naar het 
programma in dit 
boekje: “er valt weer wat te 
redden” in de Merke wike. 

We wensen de commissie 
succes en ieder veel Merke 
wille.

Eelco Sixma, 
Akkrumer Dream Theater

P.s. als dank voor de bijdrage kregen de revue medewerkers door de 
Merke Commissie nog een prima verzorgde reünie viering  aangeboden,
kijk, zo zijn ze ook nog, de schatten!

Even nagenietenEven nagenieten





Merke Akkrum - sponsoring

2008 
100 Jaar Harmonie
Stg. Akkrum Nes Centraal
Plaatselijk Belang - jubileum mastklimmen
Drumband Animato

2009 
SANC - vaste jaarlijkse donataie
AVC '69 balsponsoring
VV Akkrum - ophangsysteem 
  reclameborden
AVC '69 jubileumfeest
Kerkdienst in tent 
VV Akkrum - reclamebord
SANC - extra donatie

2010 
Schaakclub Mid Fryslân  - borden + stukken
Terptsjerke 250 Jaar
SANC - vaste jaarlijkse donataie
VV Akkrum - sportprijzen toernooi
AVC '69 - trainer jeugdopleiding
Kerkdienst in tent 
Stg. Utingeradeelhal / huur reclamebord
VV Akkrum / inloopshirts 
St. Muziekkoepel / gebruik koepel 
   Us Keatsen
reclamebord VV Akkrum
sponsoring groot scherm Finale 
   WK voetbal
SANC extra donatie
AVC69 shirtsponsoring
VV Akkrum / 1e termijn kleedvoorziening

2011 
AVC shirtsponsoringseizoen 2010/2011
SANC - jaarlijkse donatie
VV Akkrum - 2e termijn kleedaccomodatie
Kerkdienst in tent
Ds. Hasperschool - tent gebruiken
VV Akkrum / reclamebord seizoen 
  2011-2012
Sponsorcommissie AVC / seizoen 
  2011-2012

2012 
Ijsclub Foarut Akkrum
Stg. Akkrum Nes Centraal
Stg. Muziekkoepel
Utingeradeelhal / huur reclamebord 
   2011+2012
AVC sponsorcommissie / sponsoring 
   2012-2013
VV Akkrum / bordsponsoring
Kerkdienst in tent
Borgstellingslening VV Akkrum 
   tot uiterlijk 1-5-2013

2013 
Stg. Akkrum Nes Centraal
STAJ Kids Event
VV Akkrum / sponsoring reclamebord
Sponsorcommissie AVC69 / seizoen 
   2013-2014
VV Akkrum / 3e termijn kleedaccomodatie
Kaatsvereniging Us Keatsen
Akkrumer Toaniel

2014 
Stg. ANC vaste jaarlijkse donatie
VV Akkrum / reclamebord
Utingeradeelhal / sponsorbijdrage 
   2013-2014
Stg. ANC / aanvullende donatie 2014
AVC '69 / sponsoring seizoen 2014-2015
badmintonvereniging De Swiepers

2015 
STAJ donatie
St. Akkrum Nes Centraal donatie
werkgroep Spikerspulwike
VV Akkrum / reclamebord
AVC69 / shirt sponsoring

2016 
extra donatie Stg. Akkrum-Nes-Centraal
Stg. ANC vaste jaarlijkse donatie
SANC - Poltrail 20x bok spijkerblok
SANC - Van Gansewinkel plaatsing/
    ophalen/lediging tbv kermis
donatie VV Akkrum
Plaatselijk Belang - sponsoring 
   Spikerspulwike
VV Akkrum / reclamebord
AVC69 / shirt sponsoring
VV Akkrum- donatie
de Harmonie- feestkleding
Team Houwitzer- Kinderclinic
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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

Sigrid de Vries
It Harspit 9
8494 PR  Nes

Tel. 06 - 29 34 02 20
sigrid@thetravelclub.nl

Kavels van 363 m2 tot
795 m2 op eigen grond

Nette aangelegde tuin

Eigen aanlegsteiger en parkeerplaats

Luxe woningen v.a. 84 m2 BVO

Optimaal recreatiegenot!

Prima rendement door verhuur 
Hogenboom (5% netto gegarandeerd)

Word ook

DEELEIGENAAR
Beleggen 

vanaf: 

€35.000,-

LUXE RECREATIEVERBLIJVEN IN HARTJE FRIESLAND
WWW.TUSKENDEMARREN.NL  T 072 - 515 58 44



APK

ONDERHOUD

AIRCO

TREKHAKEN

24 maanden garantie op alle reparaties!

Het autobedrijf met voor uw auto !

 WWW.TEOWELLES.NLTel. 0566-651000

Huiswerk?
Hoe? Zo!
NHI Studiebegeleiding biedt hulp in de 

vorm van huiswerkbegeleiding, bijlessen of 

individuele begeleiding. Oplossingsgericht 

en afgestemd op jouw leerbehoefte!

Informatie en inschrijven: studiecentra.nl

Amstelv acht nveen
Lee Leeuw Sneek



Zaterdag 24 juni | 15.00 - 17.oo uur

www.kidzshow.nl

24 juni 20.00 uur24 juni 20.00 uur24 juni 20.00 uur

Drive in ShowDrive in Show

Nieuw

www.tropicalbeachparty.nl

�en drive-in show in Tropical hawaii beachparty stijl, 
inclusief zomers decor en de drie meter hoge �imbo dans 

palmbomen. 

een vrolijke dj draait vanuit een schitterende beachbar de 

lekkerste zomerse muziek van de afgelopen jaren. 

�l dansend uitkijken op een tropisch strand met wuivende 

palmen en azuurblauwe zee,  zorgen honderden belletjes uit 

de bellenblaasmachine voor de nodige verkoeling... 

Trek je zomerse outfit aan! 
1ste 100 partyanimals krijgen een ludieke attentie

Zeer interactief 
voor zowel de kids 
als papa’s, mama’s, 

opa’s, oma’s en 
oppas!

Toffe, swing en doe maar mee muziek
Vrolijke, meedansende, gekke DJ
Glitter & Glamour fotostudio
Verkleedkist
Clown Dotje
Dansbattles
Gave spelletjes
Fotograaf
Traktaties
en veeeeeeeeel meer!!!



Merke in 

Akkrum

In deze Merke-week hebben wij 

allemaal lekkere acties voor jullie 

samengesteld! Wat dacht je van 

lekkere shoarma, of het Merke-BBQ 

pakket! Ook hebben we iedere 2e 

Maaltijd van Meat en Meals voor de 

halve prijs!

Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 25 juni

Spijkerman, , keurslager
Kleef 9, 8491 BX AKKRUM

Tel. (0566) 65 13 53,

info@spijkerman.keurslager.nl

spijkerman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket: 

vlees,broodjes,saus

Samen

6

95

MERKE BBQ

Lekker BBQ all-in pakket om te eten 

met vrienden of familie

Per persoon

10

95

GEZONDE MAALTIJD

Lekkere maaltijd-

salades

Per stuk

3

95

WORSTENKOOPJE

Droge worst met 

stuk grillworst

Samen

5

95

Gehaktballetjes in 

ketjapsaus

Met bami

500 gram van €5,95

Voor €
4

,

95

2e Meat & Meals 

maaltijd

Voor de Halve prijs!

,











ZONDAG 25 JUNI
15.00 - 17.00

GRANDIOZE
PRIJZEN

UUR



U kunt bij ons terecht voor: 

@c@
ACA Computerservice 

Akkrum 

Overzicht vaste kosten
op aanvraag:

€  

€  

25% KORTING

PC online backup
Vanaf € 7,- per maand 

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!!

Computer door u gebracht 
en gehaald

ACA Computerservice
Akkrum-Aldeboarn
Het voordeligste computerservice
bedrijf van Midden-Friesland 
breidt zijn service uit!

€ 

€ 

E Scan 
antivirus nu

€ 24,50
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