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Beste Merke- liefhebbers,
Dit jaar ligt de 5e editie van het programmaboekje voor u. De 
lay-out en inhoud is weer met veel passie en plezier in elkaar 
gezet. Achter dit wederom fantastische programmaboekje liggen 
de creatieve, zorgvuldige en feestelijke input van, Bliksem! See 
the difference, Jetske van ’t Blik. 
 
Zoals elk jaar gaat onze dank uit naar de  vrijwilligers, sponso-
ren en alle mensen die aanwezig zijn tijdens de merke-dagen om 
er een zo’n groot mogelijk feest van te maken. Zonder deze 
hulp, support en financiële baten is een feest niet meer moge-
lijk. Daarom namens het bestuur hartelijk dank voor jullie hulp 
en giften.

Ik hoop dat het programma jullie nieuwsgierig maakt voor een 
spetterend feest van 21 juni 2018 tot en met 25 juni 2018 en 
dat wij U allen mogen ontmoeten bij de activiteiten tijdens de 
Akkrumermerke! 
Het programma kunt U terugvinden op de poster midden in het 
boekje. 
 
Wij wensen U hele fijne dagen 
toe met veel merkeplezier!

Een feestelijke groet,
Merke Commissie Akkrum.

Voorwoord



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.

(voor al uw misdrijven)

“Indien de merke alleen gevierd kan worden   

  in de kantine van de bajes...”

Ossekop 11, 8911 LE  Leeuwarden

tel

fax

e-mail

site

: 058 - 2442500

: 058-2169696

: info@ankerenanker.nl

: www.ankerenanker.nl



Afscheid Hans
Hoi Akkrum & Nes

Ik ben een man van weinig woorden 
en sta niet graag in de 
belangstelling. 
Daarom had ik een rol in de 
Merkecommissie die zich vooral 
‘achter de schermen bezig hield’ met het 
reilen en zijlen van de merkedagen. 

Ik wilde daarom in alle stilte vertrekken, maar zoals vele op zondag 
hebben gezien zijn mijn diensten bekroond met een dikke kalkoen en 
podiumplaats! (Dank nogmaals      ) 

na 30 jaar actief te zijn geweest is het tijd om het stokje te geven aan 
de jongere jeugd! 

Vele momenten zijn mij als positief bijgebleven en heb ik van vele jaren 
volop genoten! 
Ik wil al het publiek die hun bijdrage hebben geleverd aan de fantas-
tische merkejaren bedanken en uiteraard onze 
commissieleden die het ieder jaar weer flikt! 

Ik zie jullie bij de Merke, zoals altijd.... 
gewoon aan de goeie kant van de bar 

proost!

Hans Edelijn



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



Afscheid Rolf
Akkrum/Nes bedankt!

Bedankt voor de gezelligheid die jullie gemaakt hebben in de jaren 
dat ik bestuurslid was van de  Merke commissie.
Na 25 jaar betrokken te zijn bij de  Akkrumer merke , eerst als 
vrijwilliger en later als bestuurslid werd het tijd om een stapje 
terug te doen en niet meer deel uit te maken van het bestuur. 

Toen ik in 1989 in Akkrum kwam wonen wist het toenmalige bestuur 
mij al snel te strikken om met de merke de bar te bemannen , een 
prachtige tijd toen we nog moesten oberen tijdens de zaterdag- 
avond,  waar de oudere akkrumers hun feestavond aan tafel 
beleefden .
In 1997 tot en met 2017 ben ik vast bestuurslid geweest en dit altijd 
met veel inzet en pleziier gedaan en, alle veranderingen die de merke 
heeft ondergaan meegemaakt. 
Van ouderwets gezellig naar een merke weekend wat er wezen mag, 
goede bands, het spijkerslaan en natuurlijk de bingo met afsluitend 
het matinee.
Maar op een gegeven moment is het mooi geweest. 
Er staat nu een prachtige commissie voor u klaar en is het tijd om 
het stokje over te dragen al blijf ik  achter 
de schermen wel betrokken bij de 
merke Akkrum.
Nogmaals bedankt voor de 
gezelligheid in al die jaren en ik wens 
de huidige commissie heel veel plezier 
en succes. ( al twijfel ik daar 
geen moment aan)

Rolf van der Veer



Multiser v ice

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

Schoonmaakbedrijf

Ongediertebestrijding

Gevelrenovatie



Viswedstrijd 2017
21
06
18

Prijswinnaars van de viswedstrijd in 2017:
- 1e vis: Tieme Gaarman
- Kleinste vis: Atse Schotanus en Melis Bloemsma
- Jongste deelnemer: Zoë-Lynn Geertsma
- Grootste vis: Rosanne Kooistra
- Pechprijs: Felina Niemark 
- Grootste aantal vissen: Chris Hooghiemster
- Grootste totale lengte (jeugd): Merle Gaarman
- Grootste totale lengte (Geert Postma-bokaal): 
   Jelle Jan Wycherson

Frou Edelijn
In 2017 werd Frou Edelijn door de organisatie in het zonnetje 
gezet. Haar woning is de gehele avond het centrum van de organ-
isatie. Stoelen worden uit de kamer gehaald, de koelkast wordt 
geplunderd, er wordt stroom gebruikt van haar en de vlag van de 
voormalige gemeente Utingeradeel wordt in de vlaggenstok-
houder van de woning geplaatst. En Frou Edelijn vindt alles 
prachtig.  Wij zijn er in juni dus graag weer!

Het bestuur van de 
stichting Akkrum-Nes Centraal,

Namens deze
Hans Anker en Marten Boonstra



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 



Viswedstrijd
Deze viswedstrijd vindt dit jaar 
plaats op donderdag 21 juni a.s., 
aanvang 19.00 uur.

De organisatie is in handen van 
Stichting Akkrum-Nes Centraal.

De viswedstrijd vindt plaats aan 
de oevers van de Boorn, ter 
hoogte van de Boarnswâl. Een 
ieder kan meedoen en de deel-
name is gratis. Dat laatste heeft 
ook te maken met de lijstcollecte 
in Akkrum en Nes.

Er zijn speciale prijzen 
(eremetaal) voor de 1e vis, de 
grootste vis, de kleinste vis, de 
jongste deelnemer en het groot-
ste aantal vissen. Ook is er een 
pechprijs.

De hoofdprijs (wisselbeker) is 
echter voor die visser die qua 
totale lengte van de 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 beschik-
baar waar het gaat om de totale 
lengte van de gevangen vissen 
per deelnemer.
Opmerking verdient dat paling 
niet meetelt in alle klassement-
en. Iedereen mag zelf een visstek 
uitzoeken.

De prijsuitreiking is na afloop 
van de viswedstrijd in café 
Kromme Knilles.

Inschrijving kan geschieden op 
de wedstrijddag bij de inschrijf-
post nabij de Smelle Brêge vanaf 
18.30 uur.

Voor alle basisschoolleerlingen 
heeft de organisatie een herin-
neringsmedaille.

Na afloop van de viswedstrijd is 
er een Hollandse Avond in café 
Kromme Knilles

21
06
18



www.dycomet.eu

Cold Spray Technology

Dycomet Europe B.V.

It Vegelinskampke 9

8491 PD  Akkrum

T  +31 (0)566 650240

M  +31 (0)6 22925863

E  info@dycomet.eu

Voor het snel en effi  ciënt 

opspuiten van metalen/coatings 

onder hoge of lage druk zonder 

extreme warmte inbreng

Low Pressure

High Pressure

O F F S H O R E ,  L U C H T V A A R T,  A U T O M O T I V E ,  E N Z .
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Spikerslaan 2017
Het kampioenschap Spikerslaan, wat op vrijdagavond werd georganiseerd 
werd weer een spetterend succes.
Een record van 136 deelnemende teams, ongeveer gelijk verdeeld over 
de heren- en damesklasse, vormde voor een sfeervol geheel in de feesttent.

Vanaf 19.00 uur zat de tent al behoorlijk vol, en gedurende de avond werd 
het alleen maar voller.

Verdeeld over verschillende poules werd de voorronde in vlot tempo 
afgewerkt, terwijl vanaf de tweede ronde met een 
knock out systeem de eerste favorieten al sneuvelden.

Het was mooi om te zien hoe zelfs gedoodverfde 
favorieten het moeilijk hadden tegen enthousiaste 
en onervaren teams.

Het zorgde voor een bont gezelschap op het podium in 
de halve finales, waar de spanning werd opgevoerd door 
het meelevende publiek en het vlijmscherpe commentaar van 
Klaas Oenema en Herman Gaarman.

In de dames- en herenklasse leverde dit twee 
prachtige finales op, met twee prachtige 
winnaars. Bij de dames werd het een finale 
waarbij De Winkelheak overduidelijk als winnaar 
uit de bus kwam, met het team van Blont 2 als 
een mooie tweede.



 

www.flekswerk.nl 
0566 – 651582 

It patroan 5 * 8491PK * Akkrum 

voor een vertrouwde oversteek naar je rijbewijs!

Guus Fazzi

tel. 06 222 640 83

Rakswal 1
8491 CM  Akkrum

info@autorijschoolfas.nl
www.autorijschoolfas.nl



Winkelheak en Blont hadden in  de 
halve finale al afgerekend met Team 
Import en Jaws Sisterd, die respec-
tievelijk op de 3e en 4e plaats beslag 
legden.
Het wedstrijdverloop bij de heren 
leverde prachtige verrassingen op.
Het team van Tusken de Greppels 
was de torenhoge favoriet, maar in 
de halve finale tegen 
Team Spikerboor stagneerden de 
daverende klappen van de matado-
ren.
Spikerboor stond hierdoor terecht in 
de finale.
De andere halve finale werd een 
strijd tussen het verrassende 
Bjinstap en Mounedyk.
It Bjinstap groeide in het toernooi en 
kreeg de sympathie als underdog 
meer en meer, en het kreeg vleugels 
naarmate de finale vorderde.

En ja hoor, ook in de halve finale 
sloeg het team evenwichtig zonder 
daverende klappen, maar elke klap 
was wel raak, waar de tegenstander 
steken liet vallen.

Zo leverde de herenklasse een 
prachtige winnaar op met Team 
Spikerboor als keurige tweede.

Tusken de Greppels sloeg alle frus-
tratie van zich af door in 4 klappen 
de derde plaats veilig te stellen ten 
koste van Mounedyk.
Klokslag 22.00 uur was het kampio-
enschap afgelopen en werd de 
feeststemming opgevoerd met een 
prachtig optreden van 
Straight on Stage.

Uitslag 2017

Dames 
1 Winkelheak (Sjarina, Linda, Marrit)
2 Blont 2 (Jannie, Anneke, Marije)
3 Team Import (Gerda, Nadia, Sabine)
4 JAW Sisters (Janneke, Astrid, Wipkje)

Heren 
1 It Bjinstap 2 (Wouter, Johan, Erick)
2 Team Spikerboor (Klaas, Johan, Teo)
3 Tusken de Greppels (Piet, Wim, Jorn)
4 Mounedyk (Niek, Tjerk, Geert)

Spikerslaan 2017



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
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Spikerboor 3  
8491 PB Akkrum
0566 652 606

Feansterdyk 49
8491 BV Akkrum
0566 652 606

I: www.groenoordbv.nl
E: info@groenoordbv.nl
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Nog nooit gekaatst, twijfel over je nivo of gewoonweg 
weer even het (kaats)balgevoel terug vinden?
Voorafgaand aan de Merke organiseren wij weer proef-
trainingen op het kaatsveld. 
Deze worden verzorgd door Bouwe de Boer en zijn op een 
aantal donderdagen voorafgaand aan de Merke. Voor meer 
info houdt het nieuws in Middelpunt, Akkrum.net en de 
Facebookpagina van Us Keatsen in de gaten. O,ja deze 
lessen zijn gratis, zodat je nog wat geld voor de merke 
overhoud!

Vast  onderdeel  van de Merke Akkrum , het  Merke keat sen voor de sport i -

eve, fanat ieke, recreat ieve, gezel l ige, geoefende, debuterende, brakke of  

ju ist  super f i t t e l ief hebbers van het  al  oude Fries spel . Beschik  je over één, 

of  m isschien w el  m eerdere van deze kenm erken dan ben j i j  een potent iele 

deelnem er van di t  jaarl i jkse spekt akel . 

Ook in deze edi t ie zi jn  er w eer diverse k lassen w aarin je m ee m ag gaan 

doen, drie k lassen bi j  de dam es en v ier bi j  de heren. Bi j  deze indel ing is er 

voor een ieder w eer een passend n ivo beschikbaar op de Merke Snein. 

Plezier, sport iv i t ei t , spelvreugde en het  Merke gevoel  zi jn  zo dan ook het  

best  benaderbaar. 

Opgave kan in driet al  ( part uur)  w aarbi j  de best  gekw al i f iceerde kaat ser het  

ingedeelde k lasse n ivo bepaal t . De in leg is € 15,00 per part uur, w aarbi j  de 

kof f ie/ t hee grat is w ordt  geschonken.

Veel  dank zi jn  w i j  ook di t  jaar w eer verschuldigd aan een bi jzondere groep 

personen : In  de volksm ond heten ze in een algem een w oord : 

VRIJWILLIGERS. Zonder inbreng van deze bi jzondere groep personen is er 

geen evenem ent  m ogel i jk   ! ! !

Tip : Houdt  ze te vriend, of  nog m ooier w ordt  er onderdeel  van.

Nam ens Us Keat sen w ens ik  iedereen een Merke w aardig w eekend toe en 

hopel i jk  t ot  ziens op de Oanrin.

Bart  Dikkerboom

Voorzi t t er Us Keat sen

24
06
18



Sandw ich  Expresso    Zoso    Dreamstar    Tom Tailor   Angels    Enjoy  Juul&Belle    Oozoo    Qoss   

Heechein 54 Akkrum       

www.dekletskous.nl     

KLETS

KOUS

Ik zie je bij de Kletskous in Akkrum







MERKE
MERKE Kromme Knilles 

 Kromme Knilles 

ONTBIJT
ONTBIJT

Aanvang
10.00 uur

Kaarten 
Voorverkoop  € 4,=

Bij de kassa  € 5,=
kids t/m 12 jaar gratis

Aanvang
10.00 uur

Kaarten 
Voorverkoop  € 4,=

Bij de kassa  € 5,=
kids t/m 12 jaar gratis









Zaterdag 24 juni | 15.00 - 17.oo uur

www.kidzshow.nl

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!!!

zaterdag
23 juni
15.00 

uur
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!!!



 

 

 

 

 

 

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  



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
 

 

• Binnendeuren

• Buitendeuren

• Brandvertragende deuren

• Vochtvaste deuren

• Geluidsdempende deuren

• Stralings- en kogelwerende deuren

Van Vuuren Grou BV • www.vanvuuren.nl • sales@vanvuuren.nl • 6566 - 62 37 37



Merke AkkrumMerke Akkrum
in samenwerking met 

19.00 uur Spikerslaan voor buurten met
aansluitend Once
Entree: € 5,-

Vrijdag 22 juni 2018

19.00 uur Viswedstrijd aan de Boarnswal

 
Gaatze Bosma in Café Kromme Knilles

Donderdag 21 juni 2018

14.00 uur Start Kermis

Zaterdag 23 juni 2018

10.30 uur Merkebrunch in Café Kromme Knilles 
(€5,- p.p.)

11.00 uur Kleintje Matinee in Cáfé Kromme Knilles met

10.30 uur Gratis draaimolen voor de kleintjes

Na afloop Hollandse avond  met



Entree: tot 15 jaar is GRATIS. Vanaf 15 jaar € 15,-

(€5,- p.p.)

11.00 uur Kleintje Matinee in Cáfé Kromme Knilles met
Sipke de Boer

22.00 uur Black Tie Monkey Squad

15.00 uur Kidzshow met DJ, Clown Dotje, bellenblaas, 
lichtshow en een Glitter & Glamour fotohoek

10.00 uur Kerkdienst in de feesttent

Zondag 24 juni 2018

10.00 uur Merkekeatsen op kaatsveld 

‘de Oanrin’ 

18.00 uur Matinee met Van Geeft ‘m XL i.s.m.
Folkert Hans

20.00 uur Bekendmaking winnaar prijsvraag,

Huldiging kranswinnaars Merkekeatsen 

en verkiezing koning & koningin

15.00 uur Merke bingo met grandioze prijzen
tot 17.00 uur
Voor alle leeftijden!  Kaartje €1,- per ronde

 

www.merkeakkrum.nl



nieuwbouw / verbouw/  renovatie

It Harspit 29  -  8494 PR NES  -  tel. 06 1900 7611

boschmatimmerwerken@hotmail.com  -  www.boschmatimmerwerken.nl



Zondag 24 juni. 

De zondagmorgen is traditioneel voor de kerkdienst. 

Deze wordt georganiseerd door de Raad van kerken Akkrum/Nes. 

Dit jaar zal ds. Jelle Waringa de dienst leiden.

 

Jelle Waringa is als predikant verbonden aan de 

Doopsgezinde gemeente van Sneek, Bolsward en Joure.

 

Het thema van deze dienst is bij dit schrijven nog niet 

aangegeven op de borden buiten 

 

De Gospelband “Sinjael” uit Donkerbroek zal voor de muzikale omlijsting zorgen.

 

De groep bestaat

 

uit 6 enthousiaste leden met eigen combo.

 

De bandleden schrijven hun eigen liederen en deze zijn altijd Nederlands of 

Friestalig.

 

Zij zullen ook de samenzang begeleiden.
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bekend, maar wordt 

bij binnenkomst van Akkrum.

Iedereen (jong en oud) is van harte welkom.  

Er is kindernevendienst. 

En er is oppas in de Lantearne. 

De aanvang van de dienst is 10 uur. 

Na afloop van de dienst is er koffie/thee en limonade. 





Pak je pen en beantwoord onderstaande vragen!
Vul hieronder de cijfers/aantallen in behorende bij de vraag 
zoals op deze pagina gesteld.
De aantallen/cijfers vormen een datum die betrekking heeft 
tot de Akkrumer Merke.

Succes!
 Pietje bestelt één sinas, vijf bier en één Beerenburg- 

     cola. Hoeveel muntjes moet Pietje betalen?

 Vul in: liever ….  biertje in de hand, dan tien in de lucht!

 Hoeveel betaalt een kind/jeugdige onder 
     de 16 jaar aan entree?

 Hoeveel matinees telt de Akkrumermerke? 

 Hoeveel nummer één winnaars zijn er tijdens 
     het Spijkerslaan?

 Hoeveel snoekbaars is er gevangen tijdens de 
     viswedstrijd in 2017?

 Hoeveel vrouwen worden er met de Merke tot 
     koningin benoemd?

 Hoeveel reizen naar het buitenland heeft de Merke 
     commissie tot nu toe tijdens de bingo gesponsord?



Canterlandseweg 3

Postbus 1  9060 AA  Gytsjerk

T 058 256 33 44

F 058 256 16 25

E gytsjerk@notariskantoorbrouns.nl



Antwoord
Vul je antwoord in op onderstaand formulier en lever 
deze pagina in:
Inleveren t/m zaterdag 23 juni is mogelijk in één van de 
daartoe geplaatste bussen bij:

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

 

 

 

 

Inleveren t/m zaterdag 23 juni is mogelijk in één van de 
daartoe geplaatste bussen bij:

 

- Regent Akkrum
 

- Bakkerij Boonstra

 

- Keurslager Spijkerman

 

Naam: 

Adres:

Telefoonnummer:

Postcode/woonplaats:

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







RoSIERsmederij
Kunst & Siersmederij

0566 65 2920







Open nu 

het JongWijs 

pakket



 Warme vloer

 Droge woning

 Flinke energiebesparing

 Voorkomt schimmelvorming

 Beter voor uw gezondheid

 Comfortabel bij reumatische klachten

vloerisolatie.net

Vrijblijvend meer informatie? 

Bel 0566 - 65 28 53 of bezoek

Bespaar energie met 
DroCom® kruipruimte 
isolatie!

Meer buren = hogere korting!

Burenkorting

10 %
Minimaal



ZONDAG 24 JUNI

15.00 - 17.00

GRANDIOZE

PRIJZEN

UUR

BINGOBINGOBINGO



  

nodig voor paspoort, id-kaart of rijbewijs ? 

Of een afwijkende maat voor uw visum ? 

Ook daarvoor ga je naar 
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BINGO!!!



AKKRUM | JUMPVERHUUR.NL



Ieder jaar is het een veel bezocht evenement in Akkrum/Nes: 
de intocht van Sinterklaas. 

Jullie staan er met grote getale om ons in te halen. 

Wij, Sinterklaas en zijn pieten, zijn dan ook erg blij dat de 
merkecommissie ons financieel heeft gesteund om de intocht 
nog meer tot een succes te maken. 

Dankzij hun steun is de kap & grime vernieuwd en verbeterd. 

Wij willen de merkecommissie hier dan ook 
voor bedanken! 

Wij wensen iedereen een leuk weekend 
toe en zien jullie 17 november bij it Gearstalt! 

 Sinterklaas en zijn pieten



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







Merke Akkrum - sponsoring

2008 
100 Jaar Harmonie

Stg. Akkrum Nes Centraal

Stg. Akkrum Nes Centraal

Plaatselijk Belang - jubileum mastklimmen

Drumband Animato

2009 

Stg. Akkrum Nes Centraal 

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

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

AVC ‘69 shirtsponsoring

VV Akkrum / 1e termijn kleedvoorziening

2011 

AVC shirtsponsoringseizoen 2010/2011

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

Stg. Akkrum Nes Centraal

Stg. Akkrum Nes Centraal

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 

VV Akkrum / reclamebord

Utingeradeelhal / sponsorbijdrage 

   2013-2014

Stg. ANC / aanvullende donatie 2014

AVC '69 / sponsoring seizoen 2014-2015

badmintonvereniging De Swiepers

2015 
STAJ donatie

werkgroep Spikerspulwike

VV Akkrum / reclamebord

AVC’69 / shirt sponsoring

2016 

2017

2018

extra donatie Stg. Akkrum-Nes-Centraal

Pl. Belang - Juf Boeremaplein

Werkgroep Spikerspulwike

Intochtcomité Akkrum-Nes

Stg. Akkrum Nes Centraal

SANC - Poltrail 20x bok spijkerblok

SANC - Van Gansewinkel plaatsing/

    ophalen/lediging tbv kermis

donatie VV Akkrum

Plaatselijk Belang - sponsoring 

   Spikerspulwike

VV Akkrum / reclamebord

AVC’69 / shirt sponsoring

Toneel Akkrumer Dream Theater

VV Akkrum- donatie

de Harmonie- feestkleding

Team Houwitzer- Kinderclinic

Stg. Akkrum Nes Centraal

Jouw uitgave bij de Merke = 
plezier voor jou   door jou!&







BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN

NIEUW BAAN?

SCHRIJF JE NU IN OP

WWW.XPER.NL
Wij hebben vacatures in de techniek, bouw, horeca, 

verkoop en vele andere sectoren

BAANBREKEND



Muziekvereniging “Harmonie” is 

een muziekvereniging in Akkrum en 

Nes waar ontspanning, plezier en 

succes voorop staan. Door 

onderlinge samenwerking met 

organisaties binnen Akkrum en Nes, 

kan de muziekvereniging goede concerten en andere muzikale bijdragen 

aan het dorpsleven geven.  Hiermee zorgt “Harmonie” voor 

een sterke ontwikkeling van haar leden en vergroot ze de saamhorigheid 

binnen Akkrum en Nes. 

De muziekvereniging staat met deze missie ook voor continuïteit, we 

bestaan dit jaar 110 jaar. Dit zegt wat over de muziekvereniging, maar ook 

over de “Harmonie” binnen het dorp. In Akkrum en Nes wordt ongelofelijk 

veel georganiseerd, waardoor veel mensen iets bijdragen aan de 

leefbaarheid van ons dorp. 

Een jaarlijks hoogtepunt van de vele activiteiten, is uiteraard de Merke in 

juni. Een aantal dagen feest, mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die 

dan de handen “even” uit de mouwen steken. Al sinds jaar en dag worden 

door de Merke commissie andere initiatieven en organisaties financieel 

gesteund met geld wat overblijft. Hierdoor wordt door actie nog meer actie 

ondersteund! Bepaald niet vanzelfsprekend. 

Mede dankzij deze Merke en heeft de fanfare afgelopen jaar nieuwe 

concertkleding aan kunnen schaffen. Dat wordt door ons als 

muziekvereniging uiteraard erg gewaardeerd. De muziekvereniging wil de 

Merke (commissie) ontzettend bedanken voor deze bijdrage. 

Ik hoop dan ook dat de Merke nog jaren voor 

gezelligheid in juni zorgt en daarmee ook 

elk jaar nog meer (financieel) kan doen 

voor een nog mooier Akkrum en Nes. 

Proost!

Dennis Gijsman
Voorzitter muziekvereniging Harmonie
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T: 0566 650070

E: info@wiebzandberg.nl

www.wiebzandberg.nl

jo winsk, us wurk!

Gespecialiseerd in:

           Verkoop

           Aankoop

           Taxaties



reserveren via:  06 51450019

verassend Indonesisch koken

KOOKWORKSHOPS

CATERING

AFHAAL 

LUNCHES 

TEAMBUILDING

Mobiel

Email

Website

: 06-29442263

: info@leefstijl-lokaalakkrum.nl

: www.leefstijl-lokaalakkrum.nl

De Loads 8

8491 PH  AKKRUM

Jitske v/d Vegt

Kanadeeskestrjitte 53

8491 BC  Akkrum

0566-785163

reserveren via:  06 51450019

verassend Indonesisch koken

KOOKWORKSHOPS

CATERING

AFHAAL 

LUNCHES 

KINDERFEESTJES

Leuk, leerzaam en veilig



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



24
06
18 Mutsen

Mutsen: groot succes voor 
Akkrumer Dream Theater 
in 2017-2018
Nadat het 50-jarig jubileum van het 
Akkrumer Toaniel groots was gevierd 
met een Iepenloftspul in de tuin van 
Coopersburg, is de toneelvereniging 
getransformeerd in het Akkrumer Dream 
Theater. Na verschillende theatrale 
activiteiten voor jong en oud werd in 
maart 2017 voor het eerst sinds jaren 
weer een ‘jûnfoljend stik’ opgevoerd. Dat 
dit toneelstuk zo’n groot succes zou 
worden, hadden onze plaatselijke 
‘mutsen’ nooit kunnen en durven dromen. 
Het toneelstuk “Mutsen” handelt over 6 
zussen, die samen een weekend in een 
vakantiehuisje doorbrengen. Uit de 
recensie in Het Middelpunt: 

De actrices van het Akkrumer Dream 
Theater waren in staat om de 
personages van dit zussen spektakel 
op meer dan voortreffelijke wijze 
zeer overtuigend neer te zetten. 
Onder regie van Margreet de Boer 
zag je Yteke van der Wal in de rol 
van pedante artistiekeling, Nynke 
Bosma als felle gekwetste; Anneke 
Wiersma de hilarisch aandoenlijk 
naïeve goedbedoelende conflictver-
mijder. Een feest van herkenning 
voor het enthousiast meelevende 
publiek: vrouwencommunicatie in 
familieverband, “verbinding” van 
de bovenste plank. Ze waren er 
allemaal : ook de oudste zus Hennie 
Rorije als pertinente “leuk foar 
letter”camera aanhanger en rege-

Joke Poortman speelde de nuchtere 
nonchalante aanpakster en Nynke 
Bergsma als de zus die na haar 
conflict op aangrijpende wijze weer 
hoopt op verzoening en contact. 
Stuk voor stuk pittige rollen in een 
twee en een half uur durende voor-
stelling; amateur toneel van grote 
klasse.

De Akkrumer “Mutsen” hebben het 
aangedurfd om op toernee te gaan langs 
de nog steeds bestaande, maar enigszins 
vergrijzende, Fryske Kriten om útens. Op 
24 maart jl. is de laatste voorstelling 
van “Mutsen”, uiteraard voorafgegaan 
door het Frysk Folksliet, gespeeld voor de 
Fryske Krite van Meppel e.o. Hiermee is 
de teller intussen op 11 voorstellingen 
gekomen. Ondanks alle lovende kritieken 
overal waar gespeeld werd, is dit een 
mooi aantal om er een punt achter te 
zetten. Tenzij ..... er nog aanbiedingen uit 
het buitenland volgen natuurlijk! “Earm is 
dyjinge, dy’t gjin dreamen hat .....”

De samenwerking van de “Mutsen” 
heeft er in ieder geval voor gezorgd, dat 
er inmiddels een begin is gemaakt met 
een vervolg. In 2018 willen we LF2018 
niet voor de voeten lopen met weer zo’n 
succesproductie, maar in 2019 kunt u 
vast en zeker weer een prachtig 
toneelstuk van de dames tegemoet zien.



Uw schip

Onze vakmensen

Een meesterwerk.

0566 650692     |    Akkrum 

kooistrajachtschildersbedrijf.nl

wierdahoveniers.nl

Remco Wierda

akkrum - nes - âldeboarn

06 25 33 06 62



BBQ topper
4 Verse burgers, 4
broodjes en saus

Samen 795

Worst topper!
Grillworst &
droge worst

Samen 595

Meat & Meals
Bij iedere
maaltijd

Gratis
toetje

Worst en kaas schaal
Met diverse lekkernijen

Schaal 6 tot 8 personen1995

Keurslagerij Spijkerman
Kleef 9
8491BX Akkrum

0566-651353

www.spijkerman.keurslager.nl

Whatsapp bestellingen naar: 06 11 80 59 39 

 

Keurslagertopper!
Shoarmapakket,
vlees,
brood&saus

Samen 695

Merke BBQ Pakket
4 Stuks vlees, 2 salades, sauzen 
stokbrood,kruidenboter,bestek

Per persoon1150



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


