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In verband met de Makkum Merke 

verschijnt de Makkumer Belboei volgende week

op donderdag 20 juli

Makkum - Vrijwel iedereen wist de winkel van
Venema op de Markt te vinden. Nu zal er best
wel eens iemand zijn die voor de dichte deur
staat en bedenkelijk kijkt. Maar dan blijkt dat
Venema Doe Het Zelf (DHZ) en Tweewielers
verhuisd is naar de Voorstraat. Ieder jaar
kwamen er weer enkele artikelen bij in de
winkel en Siebren en zijn vrouw besloten dat
de werkplaats eigenlijk te weinig gebruikt werd
en dat het pand aan de Voorstraat veel groter
is en meer mogelijkheden biedt. Eerst moest
het pand helemaal opgeknapt en opgeruimd
worden voordat verhuisd kon worden. Als je
tien man personeel hebt is dat een kleine moeite
maar de familie Venema heeft dat niet. Met
zijn allen is er opgeruimd en verbouwd.
Uiteindelijk kon de verhuizing plaats vinden.
Helaas moest Siebren zijn vrouw toen het zie-
kenhuis in en is de opening vertraagd. Maar
ondertussen ging het door en Venema DHZ is
nu te vinden op de Voorstraat 7 te Makkum.

Het is een ruim pand waar veel artikelen in
staan. Het assortiment wat altijd al aanwezig was
is toch uitgebreid met meer huishoudelijke
artikelen. De tuin gereedschappen zijn in
grote getale aanwezig en klompen, gereedschap
en fietstassen staan overzichtelijk naast elkaar
geplaatst. Er is zoveel keus en alles staat nog
niet op de juiste plek dus een vraag om iets
niet te kunnen vinden is beslist niet zo raar.
Ligt het niet meteen in het zicht dan weet
Siebren of zijn medewerker het wel te vinden.
Als de nieuwbouw van Voorstraat 1 en 3 aan
het eind van het jaar klaar is. Dan kan Venema
DHZ ook weer het nodige uitstallen op de
stoep en valt het nog meer op dat de winkel nu
op een mooie locatie gehuisvest is bij de sluis.

Venema DHZ 
Voorstraat 7 8754 EV Makkum

tel.0515 231484 

* Siebren Venema zijn vrouw en twee kinderen van start op de Voorstraat

Zakennieuws

Venema DHZ maakt overstap van Markt naar Voorstraat

VARKENSHAAS
500 gram
elders 8.99

5.00
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Info Familieberichten Agenda
woensdag12 juli
Makkum - in het centrum 19.00-21.00 uur
zomeravond/gezelligheidsmarkt

zaterdag 15 juli
Makkum - Camping de HollePoarte 19.30 uur
Bingo

Cornwerd - 10.00 uur 
KNKB kaatsen welpen/jongens

zondag 16 juli
Witmarsum - Kaatsen 11.00 uur 
“Amarant” ledenpartij senioren

vrijdag 14 juli
Makkum - Kortebaanddraverij 17.00 uur 
op de Ds.L. Touwenlaan

vrijdag 14 - t.e.m. dinsdag 20 juli
Makkum - Makkum Merke diverse kaats-
wedstrijden en kermis / zie voor volledig 
programma de advertentie op pagina 12.

Zurich -  Nachtkaatspartij 20.00 uur
voor leden en niet-leden

woensdag 19 juli
Makkum - in het centrum 19.00-21.00 uur
zomeravond / gezelligheidsmarkt

* Reinskje Smink de voetbal poule heeft 
gewonnen op het String

* dat zij hiermee een geweldige prijs heeft 
gewonnen?

* namelijk de EER van het String te Makkum

Aanvangstijden
Makkumer Merke

Leden Partij
Dinsdag 18 juli 2006

A klasse Heren . . . . .11.00 uur
B klasse Heren  . . . .10.00 uur
C klasse Heren  . . . . 9.00 uur
A kl. Heren 45+  . . . .11.00 uur
B kl. Heren 45+  . . . .11.00 uur
A klasse Dames  . . . .10.00 uur
B klasse Dames . . . . .9.00 uur
Dames 35+ kl.  . . . . .10.00 uur
Pupillen  . . . . . . . . . .13.00 uur
Welpen  . . . . . . . . . .12.00 uur

Kalm en vredig is overleden onze mede-
bewoner van Avondrust mevrouw

T. Wittermans - v.d. Velde

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bewoners en medewerkers van
Woonzorgcentrum Avondrust

Makkum, 5 juli 2006

Wist u dat...

Kerkdiensten
zondag 16 juli  

Van Doniakerk  9.30 uur ds. J. van Olffen                     

R.K. Kerk  9.30 uur pastor G. Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. Horjus, Ede           

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. F.J. Visser-van Enkhuizen, dienst te Workum         

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide 9.30 uur
dhr. H. Fransen m.m.v. Mevr. A.v.d.Meer-Kamstra zang  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. 
tel. 0515-231770

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
A. Wildervank, Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353   

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274 
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Ons Gebouw
*  Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
*  Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
*  Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
*  maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
*  C. Tjeerdema, fysiotherapeut: 
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland
*  tel. 0900-0607 of 0515-461100
*  Thuisverpleging- en verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
*  Huishoudelijke zorg
*  Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
*  Jeugdgezondheidszorg
*  Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
*  Cursussen en themabijeenkomsten
*  Uitleen van hulpmiddelen
*  Pluspakket/Thuishotel
*  Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur 
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

12-7-04                                   12-7-06

Annie 
ik mis het geluid van je lach
ik mis je aanwezigheid van dag tot dag
ik mis de dingen die wij samen deden
ik mis de kleine ruzies 
die wij hadden met of zonder reden
ik mis je steun in mijn dagelijks leven
ik mis de liefde die jij mij hebt gegeven

Arie

Wonderbaarlijk
Wonderlijk mooi
Mooi wonder!

Trots en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en zus

Nova Yulia

Goboren op
30 juni 2006 om 08.37 uur

Haar lengte is 52 cm.
en zij weegt 3940 gram.

Ramon, Ymelda en Yvana
Brouwerssteeg 9

8754 GB Makkum
06 144 77 846a
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 13/7 t.e.m. wo. 19/7

Jonge Kaas, 500 gram........................................................2.49
Palingworst, pakje.......................nu met 5 zegels extra
Granny Smith Appels, kilo.................................................1.29
Glorix, 750 ml Regular........................................1.69  nu 0.99
Glorix, 750 ml O2................................................1.69  nu 0.99
Top Q Rode Wijn, 1 liter......................................2.99  nu 2.49
Jempy Zakdoekjes, 10x10 stuks....................................nu 0.55
Dubbelfrisss, 1.5 literpak...........................van 1.29  voor 0.69

op=op

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 13 JULI
T/M ZATERDAG 15 JULI

KOUDE SALADE
100 gram €€ 0.80

SCHNITSEL VAN HET VARKEN
diverse soorten

100 gram €€ 1.05

DONDERDAG 13 JULI
T/M WOENSDAG 19 JULI

LEVERKAAS
100 gram €€ 0.99

VARKENSROLLADE
100 gram €€ 1.10

Bij alle aanbiedingen geldt
gratis Freshpoints per stuk/100 gram

Expositie in Nynke Pleats
Piaam - Vanaf heden tot 31 juli is er een
expositie van schilderijen van drie kunstenaars
uit Makkum, Tjerk Andringa, Bertus Bijlstra
en Gusta Draayer. Open: zaterdag & zondag
vanaf 11.00 uur, woensdag, donderdag en
vrijdag vanaf 17.00 uur. De toegang is gratis.

Tentoonstellingen rechtbank
en gerechtshof Leeuwarden

Leeuwarden - Tijdens de Open Dag van de
Rechtspraak op 22 april 2006 zijn twee tentoon-
stellingen gestart in de rechtbank en het
gerechtshof Leeuwarden. Deze tentoonstellingen
zijn nog tot 1 oktober 2006 geopend voor
publiek. In de hal van het nieuwe gerechts-
gebouw (rechtbank) aan het Zaailand 102 vindt
een fototentoonstelling plaats over de gebouwen
in Friesland waar vroeger recht werd gesproken,
de bouw van het gerechtsgebouw en de
manier waarop in deze tijd in dit gebouw de
rechtspraak plaatsvindt. 
In de hal van het oude paleis van justitie
(gerechtshof) aan het Wilhelminaplein 1 wordt
met de expositie “historisch document” een
duik genomen in de historie van de rechtspraak
via voorwerpen, foto’s en geruchtmakende
Friese zaken. 

Bezoekers zijn van harte welkom op maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zij
kunnen zich melden bij de portier van het
paleis en/of het gerechtsgebouw. Wel is het
noodzakelijk voor bezoekers om de detectie-
poort en scanstraat door te lopen waarna de
tentoonstelling bezocht kan worden. 

Kinderprogramma in de
feesttent
Tijdens de Makkumer Merke worden er acti-
viteiten voor de jeugd georganiseerd.

Knutseluurtje:
Zondag 16 juli van 13.00 tot ca. 14.30 uur
kunnen kinderen knutselen en onder begeleiding
de leukste en mooiste creaties maken.

Clown:
Dinsdag 18 juli komt er een te gekke clown in
de tent van 10.30 tot 12.30 uur. Laat je ver-
rassen en kom kijken!

Uw (recreatie) bedrijf
op internet?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 12 juli 2006

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  J U L I

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Tjap Tjoy
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Canadanese makelaar Roger Bouma kruipt door
gat in de Leugenbolle

Makkum - Sedert 1983 gaat Makkum Merke
van start met het door de Commissie Korte-
baandraverij Makkum georganiseerde Open
Fries Kortebaan Kampioenschap op de Ds. L.
Touwenlaan te Makkum. Vrijdag 14 juli a.s.
zal de 24e editie van deze kortebaandraverij
worden verreden onder auspiciën van draf-
vereniging “De Sprinters”. Omstreeks vijf uur
‘s middags is de eerste start. De rechte brede
laan garandeert alle toeschouwers optimaal
kijkgenot. Een gezellig punt langs de baan is
de consumptietent. Behalve drankjes kan er
ook een visje worden genuttigd langs het
parkoers. De draverij in Makkum is het vijfde
optreden van “De Sprinters” dit jaar. De ver-
liezers in de eerste ronde gaan verder in de B-
rijderij. De winnaars binden de strijd aan om
de Friese kampioenstitel. 

Kortebaandraverijen van De Sprinters zijn
spannend en sensationeel. Met snelheden van
meer dan vijftig kilometer per uur gaan de
combinaties over de baan.Voorspellingen
over de uitslag zijn moeilijk. In Sappemeer
(Koninginnedag) ging de overwinning naar
Marciano met pikeur Arend Mansveld uit
Vledder. In mei werd twee keer gekoerst. In
Diever won Marchiano zijn tweede koers en
in Dwingelo greep Piet Peterse uit
Wilhelminaoord met Ido Baldwin de zege
voor Marciano en Petra Soeting uit
Rotsterhaule met Mister X. Vrijdag treffen de
favorieten elkaar in de laatste rit van de eerste
omloop. Marciano moet dan aantreden tegen

Ido Baldwin. De winnaar van deze tweekamp
wordt ook door ons getipt voor de eindover-
winning. Gevaarlijke outsiders zijn Mister X
met pikeur Petra Soeting en Kim Buitenzorg
met pikeur Jan Coenrades uit Bronneger.
Laatstgenoemde won 25 juni j.l. de koers op
rondebaan in Buitenpost. Plaatsgenoot Jelle
Attema komt aan de start met Calista, waarmee
hij dit jaar al drie maal tweede werd in de B-
draverij. Grietje Twijnstra ook uit Makkum
rijdt Rye en zal alles uit de kast halen om haar
vierde plaats in B-rijderij van vorig jaar te
verbeteren. De twaalf aangegeven paarden
zullen naar verwachting maximaal presteren
in de strijd om het mooie Makkumer aarde-
werk van Koninklijke Tichelaar, de door RT
Projectafbouw BV Makkum beschikbaar
gestelde erekransen en de door R. de Vries
Timmerwerken gedoneerde bloemen.
Het gemeentebestuur van Wûnseradiel stelt
een kampioenstrofee beschikbaar, terwijl de
winnaar voor een jaar trotse bezitter wordt
van de Louis Poulain Wisselbeker. De prijs-
uitreiking is een uur na de laatste rit in het
feestpaviljoen op het kaatsterrein aan de
Klipperstraat. Op muziek van stemmings-
orkest Butterfly kunnen de beentjes tot in de
vroege uurtjes van de vloer. De toegang tot de
draverij en de feesttent is gratis.

In verband met het gereedmaken van de wed-
strijdbaan wordt de Ds. L. Touwenlaan vrijdag-
middag vanaf één uur voor alle verkeer afge-
sloten.

Kortebaandraverij in Makkum

Makkum -  Je bent afkomstig uit Oshawa in
de omgeving van Toronto (Canada)  en brengt
voor het eerst een bezoek aan het Friese
Makkum. Dan behoor door het gat in de muur
van de Leugenbolle te kruipen wordt je verteld.
Wel dit was voor de 45-jarige makelaar Roger

Bouma uit Oshawa geen enkel probleem. Hij
bracht met zijn 74-jarige vader Okke Bouma,
die vijf en vijftig jaar geleden uit Makkum
naar Canada emigreerde, een bezoek aan het
heitelân. Roger zijn pake was Riemer Bouma,
bij vele Makkumers wel bekend. 

* Zonder moeite manouvreerde Roger Bouma zich door het gat in de muur
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie grote Hollandse Bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Mooie bossen bospeen   
2 bossen voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

Lekkere tuinbonen
3 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Mooie grote Hollandse komkommers
1 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 2 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Heerlijke zoete pruimen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Wij hebben ook weer nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.belboei.nl

Uitstapje voor kinderen, ouders en gastouders

(eigen foto)
Witmarsum - Woensdag 28 en vrijdag 30 juni
hebben alle kinderen en hun ouders en gastouders
kunnen genieten van een gezellige middag
op de kinderboerderij in Sneek. Dit was hen
aangeboden door gastouderbureau Zuidwest
Friesland, waar bijna 500 kinderen worden
opgevangen bij een gastouder. Zij kregen allen
gratis toegang en ook nog eens een drankje en
hapje aangeboden. Een leuke activiteit en
gelegenheid om elkaar weer eens ongedwongen
te ontmoeten. Het mooie weer zorgde voor
een zomerse sfeer.

De gastouders die zijn aangesloten bij het
gastouderbureau komen uit de regio Zuidwest
Friesland, een uitgestrekt gebied. In bijna elk
dorp is gastouderopvang mogelijk en sinds
kort ook in Lemmer e.o. en Wymbritseradeel.
Hier zijn de eerste bemiddelingen al naar volle
tevredenheid geregeld. Gastouders kiezen

voor het gastouderbureau Zuidwest Friesland
omdat hier een persoonlijke begeleiding nog
steeds in de dienstverlening zit, wat door de
meeste gastouders zeer wordt gewaardeerd.
Alleen met een goed contact tussen ouder en
gastouder kan de gastouderopvang een succes
worden. Bovendien biedt het gastouderbureau
ook nog als extra service gratis uitleenmateriaal
en een goede voorlichting en administratieve
ondersteuning aan de ouders. Dit laatste is
handig voor ouders bij de procedure voor het
aanvragen van de toeslag kinderopvang via de
belastingdienst.

Meer informatie is te vinden bij het gastouder-
bureau in Witmarsum, telefoon 0517 532084.
www.kinderopvangzwfrl.nl. Hier kan men
zich ook voor andere vormen van kinderopvang
melden, zoals opvang in de kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang en vakantie opvang.

Ferwoude - Peuterspeelzaal De Pôllepykjes
te Ferwoude/Gaast is in het najaar 2005 gestopt
met de peuteropvang. Het dalend aantal kinderen
was daar toen mede de oorzaak van. We ervaren
nu dat het erg jammer is dat er geen peuter-
speelzaal meer is. Ouders geven aan de peuter-
opvang te missen en ook de school (CBS De
Finne te Ferwoude) ervaart een tekort. De
doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar
basisschool is een wezenlijk onderdeel en die
ontbreekt nu. Kinderen die nu naar de peuter-
speelzaal in Workum gaan, missen de directe
aansluiting bij ons op school. Daarom: wie
wil ons helpen de peuterspeelzaal opnieuw op

te starten? We hebben een verblijfsruimte en
alle materialen (speelgoed, stoeltjes e.d.) zijn
aanwezig. Met een enthousiaste juf of juffen
kunnen we ook de werving van kinderen weer
oppakken.Wie ziet dit zitten? Wie is de
enthousiaste persoon (liefst met ervaring op
dit gebied) die we zoeken? Er staat een ver-
goeding tegenover. 

Voor alle vragen kunt u zich wenden tot:
Korrie Wijma (juffrouw groep 1,2 CBS De Finne
en oud peuterleidster van De Pôlepykjes), tel:
0515 541397 of de directeur van de school:
Maaike Ploeg, tel: 0515 542974

Gezocht peuterleidster(s) 
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Het succes van de opening

Piratenbroeken 
Wit  € 9,95

Ten Cate
Ondergoed voor
heren & dames

4 halen 3 betalen

Wijngaarden Textiel en Mode
Bleekstraat 16 - 0515 231602

Federatiewedstrijd
D.E.L. Jeugd
Cornwerd - Zaterdag 24 juni werd de federatie-
wedstrijd voor de jeugd gespeeld in Cornwerd.
Omdat er zich maar vier schooljeugd hadden opge-
geven, werden de A-pupillen bij de schooljeugd
gevoegd. Bij de welpen waren er in totaal 9 partuur
van tweetallen en was er een verliezersronde. Bij de
pupillen en de schooljeugd werd in poule-verband
gekaatst met bij de pupillen in totaal 3 en de
schooljeugd (+ A-pupillen) 4 partuur. 
Bij de welpen kregen Bart Reijenga en Sjoerd
Herder, die begonnen met een staand nummer, de
krans uitgereikt. Zij wonnen in de finale van Jesse
Rinia en Jochem Strikwerda met 5-4, 6-2. De eerste
prijs van de verliezersronde ging naar Klaas Pier
Folkertsma en Christiaan van der Logt. Zij wonnen
in de finale van de verliezersronde van René
Boschma en Cor van der Schoot. 
Bij de pupillen ging de krans naar Sybe Jan
Koopmans en Douwe van de Zee. Zij wonnen alle
twee de wedstrijden en waren daarmee het sterkste
partuur van de poule.
Bij de schooljeugd (+ A-pupillen), waar ook in
poule-verband werd gekaatst, had het partuur van
Iris Bouwhuis, Pieter Politiek en Sietse Baarda het
meeste aantal punten en zij wonnen hiermee de
poule. Tweede werden Johan Bauke Bekema,
Tjitte Folkertsma en Johan van Abbema.

Uitslag Welpen Winnaarsronde:
1. Bart Reijenga, Witmarsum; 

Sjoerd Herder, Lollum/Waaksens: 
2. Jesse Rinia, Makkum, 

Jochem Strikwerda, Burgwerd

Verliezersronde: 
1. Klaas Pier Folkertsma, Cornwerd, 

Christiaan van der Logt, Makkum
2. René Boschma, Cornwerd, 

Cor van der Schoot, Pingjum

Pupillen, poulekaatsen: 
1. Sybe Jan Koopmans, Makkum, 

Douwe van de Zee, Exmorra

Schooljeugd (+ A-pupillen), poulekaatsen:  
1. Iris Bouwhuis, Burgwerd, 

Pieter Politiek, Cornwerd, 
Sietse Baarda, Burgwerd 

2. Johan Bekema, Hartwerd, 
Tjitte Folkertsma, Cornwerd,
Johan van Abbema, Schettens.
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BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001 € 17.750,-
Opel Meriva 1.7Dti”Njoy”,blauwmet,airco,r-cd,77 dkm  2003 € 15.900,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm    2002 € 14.250,-
Peugeot 307XS 1.6i,5drs,zwart,a/c-ecc,r-cd,lm velgen 2002 € 12.750,-
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp 2002  € 12.800,-
Peugeot 307 break Hdi,bl.met,airco,dakrail,cpv+afst  2002 € 12.900,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003 € 12.250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 10.900,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm 2002  € 10.750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv   2001 € 9.900,-
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,lm.velgen,el.rmn,39dkm dec-2002 € 9.400,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,cpv+afst.bed,el.rmn,123dkm  2002 € 8.900,-
Peugeot 206,Gentry,AUTOMAAT,5drs,zilver,airco-ecc,peugeot radio
Mistlampen voor,cpv+afst.bed,el.rmn,nw.staat  95dkm  2000 € 8.950,-
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm 2004 € 8.650,-
Peugeot 206 1.4 XS,kopermet,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv 2001 € 8.400,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001 € 6.900,-

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, www.garagehorjus.nl / tel 0515-231318

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Kia Carens 1.8-16v
LS,zwartmetallic
Airco,radio,el.rmn
Centr.portier vergr.
31 dkm  bj 2002
€ 10.750,-

Peugeot 406 break
ST 2.0-16v benzine
Blauwmet,airco-ecc
El.rmn,cpv+afst.bed
Trekhaak,radio-cd
109 dkm  bj 2001

€ 9.900,-

Oldtimers voor
Flowerpowerfestijn!
Makkum - Over een ‘goed wike’ is het al zover
Makkum in het teken van Flowerpower. De
aanmeldingen van deelnemers met een oldtimer
stromen binnen uit alle windstreken, maar
juist de oldtimer`s uit Makkum en omstreken
zijn nog wat ondervertegenwoordigd. Dus heeft
u een oldtimer auto, motor, brommer, caravan
enz. enz. meld u aan bij Thomas Groeneveld:
flowerpower@thomasgroeneveld.nl 
of 06 15437041.

Alvast een tipje van de sluier: we verzamelen
`s ochtends met alle oldtimers op de Kleiweg,
vanwaar wij om 11.00 uur zullen starten met
een rondrit door heel Makkum. Na de rondrit
kunt u uw oldtimer opstellen op de haven om
bezoekers te laten genieten van uw oldtimer.
Rond 17.00 uur eindigt dit gedeelte van de
dag, en gaan we ̀ s avonds verder in het centrum.
Volgende week verschijnt het hele programma
in de Makkumer Belboei

Met het
Flowerpowerfestijn
kan alles: autorijdende
kinderen!
Makkum - Heel Makkum is al in rep en roer.
De oldtimer van stal, wassen, poetsen, grote
beurt. Kleding wordt van zolder gezocht,
oude foto`s bekeken, en zelfs de pick-up staat
weer in de kamer. We zijn er klaar voor:
Flowerpower festijn in Makkum!

Speciaal voor de kinderen maken wij een
parcours om tegen elkaar te racen met jullie
eigen bestuurbare auto`s.  Heb je dus een
bestuurbare auto op je kamer, of op zolder,
zoek die dan snel op! Eventjes de batterijen
opladen, oefenen op het parkeerpleintje, en
dan ben jij er ook helemaal klaar voor! Waar
het parcours komt staat volgende week in de
Makkumer Belboei. Tot dan!

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Witmarsum - Onder een stralende zon werd op
4 juli de 25.000ste bezoeker alweer verwelkomd
in het waterpark Mounewetter. Uitgerekend
was het deze dag de eerste officiele hittegolf dag
2006 in Nederland!! Het was mevr. Tiemersma
met haar zoontje van 2 jaar uit Franeker. Zij
kreeg namens het Stichtingsbestuur uit handen
van bedrijfleidster Joke van der Vliet een 10
badenkaart aangeboden. Gedurende de rest
van dit seizoen mag zij met haar gezin 10 keer
gratis zwemmen. Op dit moment zijn het
topdagen in het zwembad. Ondanks het slechte
voorseizoen lopen we voor op het bezoekers-
aantal ten opzichte van vorig jaar. Het water-
park trekt zoveel bezoekers omdat het erg
geschikt is voor jong en oud. Een fijn open-
luchtzwembad waar je elke dag je baantjes

kunt trekken en voor de kinderen een geweldige
waterspeeltuin met een schitterend springkussen
op de zonneweide. Voor iedereen is er dit seizoen
wel wat te beleven. Zo zijn er in de grote
schoolvakantie vanaf 26 juli elke woensdag-
middag leuke spelletje voor de jeugd.. Op 21
juli is er weer nachtzwemmen. Van 21 t/m 25
augustus de 30e zwemvierdaagse. Gezien het
zesde lustrum wordt het deze keer een bijzondere
met een omlijstend muzikaal programma. In
dezelfde periode is er een aqua-loop-vier-
daagse voor de kinderen vanaf 4 jaar. 

Het is zeker de moeite waard om eens een
bezoek te brengen aan dit prachtige waterpark
in Witmarsum. Voor meer nieuws zie onze
website: www.zwembadmounewetter.com

25.000 bezoekers in Waterpark Mounewetter in Witmarsum
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weer aanwezig vanaf vrijdag a.s.
op De Holle Poarte de bekende

aaaauuuu tttt oooossssccccoooooooo tttt eeeerrrrssss
((bboottssaauuttoo’’ss))

Bij inlevering van deze advertentie
8 rritten vvoor € 5.= een 118 rritten vvoor € 10.=

Zeepaardje van torenspits van Doniakerk gehaald

Makkum - De toren van de hervormde (PKN)
kerk staat in de steigers en krijgt een opknapbeurt.
Als eerste is de goudkleurige windwijzer, dit is
geen haan maar een zeepaardje, er afgehaald.
Niet alleen de toren maar ook de kerk  wordt
gerestaureerd. Van de toren moet het houtwerk
deels worden vervangen. Ook de leibedekking
op het dak wordt gerepareerd. De toren wordt
voorzien van klimhaken, hiermee wordt voldaan
aan de Arbo-eisen. In de muur moet het metsel-
en voegwerk worden hersteld. De restauratie

hoopt men beging oktober af te ronden. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door
Bouw75 uit Workum. 
De kosten belopen volgens coördinerende
stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in
Friesland € 280.000,-. Er is een toezegging
van de provincie Friesland van € 90.000,-. Er
ligt ook een aanvraag bij de gemeente
Wûnseradiel. Voor de rest moet de kerkelijke
gemeenschap zelf het benodigde geld bij
elkaar zien te krijgen.

Ondernemers nieuws
Ontdek de veelzijdigheid
van keramiek
Cornwerd - Wie van Amsterdam naar Friesland
reist, ziet aan het eind van de 33 km-lange
Afsluitdijk tussen IJsselmeer en Waddenzee
een klein dorpje gemarkeerd door een hoge
kerk. Het atelier van Riet Bakker bevindt zich
in een gerestaureerd karakteristiek huis op de
terp pal voor de kerk. Ramen rondom geven
zicht op schitterende luchten en een grote
diversiteit aan vogels. Met beide benen stevig
op de Friese klei zegt Riet Bakker (1949):
“Klei intrigeert mij door de vele mogelijkheden
van expressie, die het materiaal biedt”. Deze
passie voor het dynamische procédé, waarin
plastische klei zijn onveranderlijke vorm aan-
neemt en mineralen versmelten tot glazuur, is
wat keramisten met elkaar verbindt. Keramiek
bij uitstek is een intieme zintuiglijke (visuele
en tactiele) getuigenis van het pad dat je als
beeldend kunstenaar kiest. Uit versneden platen
steengoedklei maakt zij subtiele autonome
objecten met een strakke vormgeving en veel
oog voor details. Zij zoekt naar perfecte pro-
fielen, vloeiende lijnen en natuurlijke golvende
vlakken. Er ontstaat een geabstraheerde
natuurlijke beeldtaal. Voor haar is het een
oneindige zoektocht naar dat stimulerende
vleugje verschil. Drang naar voortdurende
vernieuwing houdt het spannend.

- Vanaf september start Riet Bakker voor kleine
groepjes cursussen in vrije vormgeving in klei
voor beginners en gevorderden. Maak kennis
met de vele mogelijkheden van expressie in klei.

Zij leert haar cursisten diverse technieken om
zonder draaischijf te vormen en te decoreren
en helpt hen een eigen weg daarin te vinden.
Naast de basistechnieken komt aan bod:
- Vormen versterken d.m.v. details in klei, 

zoals versnijden, inkerven, toevoegen.
Toepassen van slibs en glazuren.

- Goed leren kijken naar het profiel, zorgen 
voor visuele spanning van alle kanten.

- Ideeën omzetten in ontwerpen (evt. eerst in 
papier) en meerdere variaties daarop maken.

Bij het lesgeven put zij uit eigen ervaring
(± 20 jaar) en wat zij in ateliers van collega’s
heeft mogen ontdekken. Een scala aan boeken
en tijdschriften staan de cursisten ter beschikking.

In Cornwerd zijn er blokken van 10 lessen
van half september tot begin december en van
half januari tot begin april. Er is een ochtend- en
een avondgroep. Voor verdere informatie:
Riet Bakker, Dorpsweg 9, 8753 JC Cornwerd,
tel. 0515-233867.

Zurich - Op 1 juli werd in Zurich de federatie
senioren vrije formatie georganiseerd op het
sportveld de Put. Er werd onder tropische
omstandigheden gekaatst maar Zurich heeft
dan altijd een voordeel dat het aan zee ligt en
er dan altijd wel een zeebriesje staat. Er werd
gekaatst in een A en B klasse.

Uitslag: 
Heren A-klasse: 

1. Jan Amels, Yde Klaas Dijkstra 
en Gerard van Malsen allen Makkum. 

2. Roel Venema, Johan Sjoers beide Bolsward 
en Sytse Hibma Schettens.

Heren B-klasse: 
1. Bauke Folkertsma, Jappie Tigchelaar 

beide Pingjum en Jelle de Hoop Makkum. 
2. Auke Bruinsma Pingjum, Rinse Couperus 

Bolsward en Theun Folkertsma Pingjum.

Federatie kaatsen te Zurich

www.makkumerbelboei.nl
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra

Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Kwea, boppe, foar
Sjongt elsenien in koar

En ook al wordt je nog zo wurig
Keatsen is mooi wurk

Dus!
Wij zijn maandag 17- en
dinsdag 18 juli gesloten.

Mocht u deze dagen te laat thuis komen,
of het loopt wat uit de hand? 

Een goede tip: vanaf woensdagmorgen
10.00 uur kunt u een bloemetje halen. 

Het helpt echt!

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

www.nieuwbouwinmakkum.nl

We wonen nu alweer vijf maanden in Kigali
en het is inmiddels al weer een jaar geleden dat
we afscheid namen van Makkum en verhuisden
naar het Hendrik Kraemer Instituut in Utrecht.
Wat is er in die (korte) periode ontzettend veel
veranderd! Hoewel ze zeggen dat ze later wel
weer in Makkum willen wonen (bij hun vrienden
en vriendinnen), hebben de kinderen hier ook
hun plek gevonden. “We beleven nu heel
andere dingen die wij anders niet zouden
beleven,” zei Jaïr vorige week tegen mij, toen
ik hem vroeg hoe hij het hier vindt in Rwanda.
En dat vindt hij wel gaaf. En ook Anne en
Marijn hebben het duidelijk naar hun zin. Ze
hebben alledrie nieuwe vrienden en vriendin-
netjes, die zo nu en dan ook bij ons thuis mee
komen eten en hier komen spelen. Dan hoor
je als heit en mem ook hoe ze onderling Frans
met elkaar praten! Erg leuk. Op onze website
hebben jullie al kunnen lezen over ons bezoek
aan de juf van Marijn. Zij vertelde dat het
aanleren van een nieuwe taal voor de kinderen
van die leeftijd zo’n vier maanden duurt. Dan
gaan ze de andere taal begrijpen en spreken.
Marijn ligt al wat voor op dat schema en is
ook thuis een duidelijke gangmaker wat de
Franse taal betreft. Ze brabbelt voortdurend
Franse zinnetjes en loopt zingend door het huis.
Volgens haar juf heeft ze ook al een duidelijk
Rwandees accent in haar Frans. We zijn
benieuwd hoe dat over een jaar zal klinken.

Cocky heeft haar werkzaamheden in de biblio-
theek van het Centrum (C.F.D.) min of meer
afgerond. Er moet nog wel een aantal dingen
geregeld worden, zoals het aanbrengen van de
etiketten met de rubrieken, maar daarna is het
ook af. Het was een hele klus, want er staan
veel oude en versleten boeken tussen, die niet
of nauwelijks meer te lezen zijn. Bovendien,
en dat merk ik ook al in mijn eigen boeken-
kast, zit hier veel stof in de lucht dat neerslaat
op de boeken. Goed je handen wassen dus, na
afloop. Nu dit werk is gedaan, gaat Cocky
haar oriënteren bij een organisatie die wees-
kinderen en kinderen met HIV/AIDS opvangt.

De stichting Mwana Ukandwa (‘geliefd kind’)
is, net als het C.F.D. aangesloten bij de
Presbyteriaanse kerk en wordt geleid door
mw. Rose. Haar man was predikant in deze
kerk (is inmiddels overleden). Tijdens de
genocide zaten ze drie maanden opgesloten in
hun eigen huis en moesten anderen voor eten
en drinken zorgen. Dat was, zo vertelde ze,
een angstige tijd. In die periode heeft ze een
belofte gedaan aan God. Als ze dit zouden
overleven, wilde zij zich inzetten voor de
slachtoffers van de genocide. Toen ze de vele
wees-kinderen zag, na afloop, heeft ze zich
daar voor ingezet. Met veel succes!

In die tijd, vlak na de genocide, was het vaak
gemakkelijker dan nu. Mensen stonden toen
meer open voor de opvang van de weeskinderen
in hun gezinnen. Nu is dat veel moeilijker
vanwege de problemen rond HIV/AIDS. Veel
weeskinderen zijn seropositief, doordat hun
ouders drager waren van het AIDS virus, heel
vaak ook nog als gevolg van de genocide toen
heel veel vrouwen verkracht zijn door soldaten
en daardoor besmet zijn geraakt. Ontzettend
triest. Zoals dat zo vaak gaat, worden ook nu
weer de zwakkeren in de samenleving extra
getroffen. Via de organisatie ‘Mwana Ukundwa’
worden deze kwetsbare kinderen verder
geholpen: in een de opvanggezinnen en op
school. Via Kerkinaktie, die dit project ook
financieel steunt (zie ook de videoband over
Rwanda), willen we kijken hoe wij deze organi-
satie kunnen steunen, nu ze druk bezig zijn
met het bouwen van een nieuw centrum, hier
in Kigali. We houden jullie op de hoogte!

In goede simmerfakansje tawinske!

Groetnis van Jan, Cocky, Jaïr, Anne en Marijn

Postadres: 
Fam. Finnema, 
p/a  Centre de Formation et de Documentation, 
B.P. 7319  Kigali, Rwanda
Website : www.finnemainrwanda.nl

Nieuwsbrief familie Finnema juli 2006

* Marijn Finnema te midden van vrienden en vriendinnetjes in Rwanda
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Burgerlijke stand 
juni 2006

GEBOREN
Nynke Tjitske, dv Schelte D. Herrema 
& Aaltje I. Renema te Witmarsum; 

Marit Lisa, dv Jeroen Feenstra 
& Saakje S. Buma te Exmorra; 

Jarno, zv Herke Wiersma 
& Sjoukje Brinksma te Pingjum; 

Jacob Ynze, zv Wieger Jaspers 
& Ietje Hoekstra te Exmorra.

OVERLEDEN
Hinke Huitema te Exmorra, 64 jaar, 
ev Douwe Kornelis; 

Willem Louwsma te Witmarsum, 68 jaar, 
ev Maria A. Palsma; 

Meinte Veldhuis te Makkum, 77 jaar, 
ev Alida J.G. Woelders; 

Tjettje Lautenbach te Witmarsum, 89 jaar, 
wv Bakker.

De correctie
Makkum - Tahitian Noni is een voedings-
supplement stond vorige week in deze krant.
Daar is niets mis mee, maar het product wordt
niet verkocht door Silka maar door Ilka
Moed. Dan was ook het telefoonnummer niet
juist 0515 233170 is het fax-nummer, het
juiste telefoonnummer van mevrouw Ilka
Moed is 0515 231557.

Het miniatuur bootje “Grimmershorn” in haven Makkum

Makkum - Vorige week berichten wij over
het miniatuurvaartuigje “Grimmershorn” dat
de haven van Makkum binnenliep met aan
boord een Duitse toerist. De man heeft hier

vijftien jaar aan bootje gewerkt. De foto die
gemaakt is door Cor Dokter was echter vergeten
bij het  artikeltje te voegen, vandaar  vandaag
deze foto!

Geslaagd aan de Rijksuniversiteit Groningen,
Faculteit der Economische Wetenschappen:
Econometrie en operationele research,
Bertus Gatze Talsma te Parrega.

Geslaagd aan de Ichtus  Hogeschool te
Rotterdam, HEAO accountancy AA, 
Danai de Rooy uit Makkum.

Makkum - Sinds maandag is er een nieuwe
groep verkeersbrigadiers bijgekomen. De
brigadiers zullen er na de schoolvakantie weer
voor zorgen dat de leerlingen veilig de school
kunnen bereiken. Het team van verkeers-
brigadiers in Makkum wordt naast vrijwillige
ouders gevormd door de kinderen die deel uit-
maken van de groepen 7 en 8. Samen met de
scholen participeert de gemeente Wûnseradiel
in dit project. Naast cbs de Ark die al een tiental
jaren over verkeersbrigadiers beschikt, neemt
ook dit jaar de Sint Martinusschool voor het
eerst deel aan dit project. Afgelopen week
bracht burgemeester Th. R. Piersma een bezoek

aan de school, die de jongeren en ouders
installeerde voor het komende seizoen. Bij
deze aanstelling overhandigde hij tevens de
officiële aanstellingsbrief die het mogelijk
maakt dat er gestart kan worden met het werk.
De vrijwilligers van het afgelopen jaar op cbs
De Ark werden bedankt een kregen een
herdenkingsglas. De burgemeester drukte de
schoolverlaters op het hart om voorzichtig te
zijn in het verkeer wanneer ze in september
naar het voortgezet onderwijs gaan. In
Makkum zijn vanaf september 23 kinderen en
28 ouders actief bij het zebrapad aan de ds. L.
Touwenlaan.

Nieuwe verkeersbrigadiers actief in Makkum

* De burgemeester steekt met een groep kinderen de Ds.L. Touwenlaan over ter hoogte van de
St. Martinusschool



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 12 juli 2006

Nog twee dagen en dan begint de Makkumer Merke. De prachtige feesttent is al opgebouwd op “Keatslân De Seize”
aan de Klipperstraat, alle voorbereidingen zijn in volle gang en vanavond in “De Zwaan” vinden de lotingen plaats
voor enkele belangrijke off. K.N.K.B. kaatspartijen.

Vrijdag 14 juli om 17.00 uur wordt gestart met het Open Fries Kortebaankampioenschap.
Dit is een kortebaandraverij voor paarden op de Ds.L. Touwenlaan m.m.v. Kortebaandraverij “De Sprinters”. 
‘s Avonds is er natuurlijk het Harddraversbal en de prijsuitreiking met “BUTTERFLY“ in de feesttent op het
kaatsveld. De toegang is gratis.

Zaterdag 15 juli wordt de Rabobank Partij voor de Heren Hoofdklassers gehouden. 
Deze partij begint om 12.00 uur. 
Het Harmonieorkest Halleluja zorgt voor de muzikale omlijsting en ‘s middags is er stemmingsmuziek in de feesttent
met “BOB LINE“. ‘s Avonds speelt de top band “SESAM“ van 22.00 tot 02.00 uur. Entree: € 10,=.

Zondag 16 juli is er de Groothandel Bergsma Jongenskaatswedstrijd voor afdelingsparturen.
Oftewel de Zilveren Zwaan Partij. Deze partij begint om 10.00 uur. ‘s Middags is er stemmingsmuziek in de feesttent
met “LET’S DANCE“.     

Maandag 17 juli hebben we de Kaatswedstrijd voor Heren Senioren d.e.l.
De Douwe Blanksma Partij. Zoals vanouds doen hier ook weer vele Makkumers aan mee. De partij begint om
11.00 uur. ‘s Ochtends om 11.00 uur is er een reünie voor leden en oud-leden van de K.V. Makkum en ‘s middags
is er wederom stemmingsmuziek, traditioneel met de band “BUTTERFLY“.
In de feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur de loting plaatsvinden voor de Grote Merke Ledenpartij.

Dinsdag 18 juli wordt de Grote Merke Ledenpartij gehouden in 10 klassen.
‘s Ochtens om 9.00 uur gaan de eerste parturen los. Vandaag zal er worden gestreden om de hoogste eer en een
plaats in de koets!
‘s Middags is er stemmingsmuziek in de tent met de “SWING MASTERS“ en ‘s avonds na de prijsuitreiking vindt
de traditionele ere-rijtoer door Makkum plaats met alle prijswinnaars en Harmonieorkest Halleluja.
Meteen na de prijsuitreiking is er doorlopend feest met de band “LAYS”.

Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark opgesteld op het Plein en de Markt.
Tevens zijn er op het kaatsveld een zweef/draaimolen en enkele andere attracties opgesteld.

Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien op www.kvmakkum.nl

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt....

Grote deelname Koornstra
Netten familie kaatspartij
Makkum - Maar liefst 21 families durfden vandaag
de hitte te trotseren. En warm was het zeker, maar
dat mocht de pret niet drukken.
In de eerste omloop werd er nog niet zo spannend
gekaatst. Wel speelde partuur Hidde Koornstra,
Suzanna Koornstra en Bram Elzinga tegen Ingrid
Bosma, Gooitzen Bosma en Robbie Soolsma.
Halverwege de partij kwam Robbie Soolsma ten
val, en kon zijn knie niet weer terug buigen. Dit zag
er zodanig ongunstig uit dat hij met de ambulance
naar het ziekenhuis is gegaan. Vanuit de KVM wensen
wij jou van harte beterschap, en we hopen je binnen-
kort nog eens te zien op het veld, al dan niet spelend.
De wedstrijd is gestaakt, en met instemming van beide
partijen speelde Hidde Koornstra c.s tegen partuur
Henk Nesse, Michiel Nesse en F. Folkertsma. Dit
werd 5-2/6-0 voor Hidde Koornstra c.s    
In de 2de omloop werd er een hele mooie partij
gespeeld tussen Fonny Smink, Ype Smink en
Bauke Jetze Smink tegen Yde Klaas Dijkstra,
Egbert vd Veen en Hilde Lutgendorff.  Alle punten
werden meegenomen in deze titanenstrijd, maar op
5-5/6-6 sloeg partuur Yde Klaas Dijkstra c.s de
kaats voorbij.  Door een staand nummer kwamen
ze in de halve finale terecht. Daar troffen ze partuur
Geeske Hibma, Ilja Tassebajof en Sytse Hibma.
Zij waren de vorige omlopen zonder al te veel
tegenstand doorgekomen. (5-0/5-0/5-2) Tegen Yde
Klaas Dijkstra c.s wonnen ze de partij in 5-3/6-0 en
gingen zij door naar de finale, en was de 3e prijs
voor Yde Klaas Dijkstra c.s Partuur Hayo Attema,
Siepie Attema en Sylvia Attema waren eveneens vrij
eenvoudig naar de finale doorgelopen (5-0/5-1/5-0
en een staand nr.), en nu stonden ze in de finale
tegenover partuur Geeske Hibma c.s  Dit werd een
hele spetterende finale waarbij alles aan de hang
kwam. Uiteindelijk trok partuur Geeske Hibma
met 5-5/6-6 net aan het langste eind, en gingen zij
met de kransen naar huis.

In de verliezersronde begon de spanning in de 3e
omloop aardig op te lopen. Partuur Huite Genee,
Piter Genee en Tineke Jorritsma speelden tegen
Ruurd Tilstra, Jouke Abe Tilstra en Trijntje Tilstra.
Ze maakten er 5 bordjes gelijk van en met 6-4 trok
Huite Genee c.s aan het langste eind. Al is het een
paar graadjes warmer, het maakt hen niets uit want
in de halve finale speelden ze tegen partuur Geert
Melchers, Feike Melchers en Cindy Leyenaar weer
5 eersten gelijk, en met 6-2 en stroomden ze door
naar de finale. In de andere kwart finale speelden
Henk Nesse c.s tegen Jan Koornstra, Francis
Koornstra en Peter Bootsma. Ook deze partij werd
pas op 5-5/6-4 beslist in het voordeel van Jan
Koornstra c.s Door een staand nummer kwamen ze
vervolgens in de finale terecht, en stonden tegenover
partuur Huite Genee. Ze waren allemaal aardig
getraind want dit werd wederom een echte finale
die pas met 5 eersten gelijk, 6-2 werd beslist in het
voordeel van partuur Jan Koornstra. Koornstra Netten
stelde de prijzen voor deze partij beschikbaar die
bestond uit waardebonnen.

Winnaarsronde: 
1. Geeske Hibma, Ilja Tassebajof, en Sytse Hibma; 
2. Hayo Attema, Siepie Attema, en Sylvia Attema;  
3. Yde Klaas Dijkstra, Egbert vd Veen 

en Hilde Lutgendorff

Verliezersronde: 
1. Jan Koornstra, Francis Koornstra 

en Peter Bootsma; 
2. Huite Genee, Piter Genee, en Tineke Jorritsma
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AFSLUITING DS.L.TOUWENLAAN 

In verband met de merkedraverij om het Open Fries Kortebaan Kampioenschap
is de Ds.L.Touwenlaan te Makkum 

op vrijdag 14 juli vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur
Voor alle verkeer gesloten

Het verkeer met bestemming Makkum-Centrum 
wordt omgeleid via de Haitsmaleane.

Commissie Kortebaandraverij Makkum

Belangrijke mededeling KV Makkum
Afsluiting Ds. L. Touwenlaan

Vrijdag 14 juli zal de Touwenlaan worden afgesloten voor alle verkeer
vanaf  het begin van de middag tot ‘s avonds 23.00 uur. 

Dit i.v.m. de harddraverij voor paarden.

Opstelling Lunapark in het centrum van Makkum
Op het Plein en de Markt worden diverse kermisattracties opgesteld.

De opbouw vindt plaats na afloop van de zomeravondbraderie 
vanavond woensdag 12 juli.

De kermis gaat van start op vrijdag 14 juli 
en sluit ‘s avonds op dinsdag 18 juli.

Zondag 16 juli is de kermis gesloten tot 16.00 uur 
en tussen 19.00 en 20.00 uur.

Geacht Wûnseradiel,
Bij ons kunt u uw eten in alle
rust bestellen in meerdere talen:

Bahasa Indonesia                         
Bahasa Java                                 
Engels                                             
Duits
Frans
Franekers                          
Harlingers                                       
èn..................Fries!!
Wij doen daar niet moeilijk over......   

Indonesisch Restaurant Tandjong Priok
Arum 0517-641842 www.tandjongpriok.nl

Nota’s Schildersbedrijf
ledenpartij
Makkum - Zondag werd er met een volle lijst
gekaatst, want dit is de try-out voor de Merke. Dit
trekt ook het nodige publiek weer op de planken,
en het weer zat mee, dus wat wil je nog meer. Bij
de Heren A-Klasse stonden er 4 parturen op de
lijst, wat dus poule kaatsen werd.
De rollen waren aardig verdeeld, want nadat er 2
wedstrijden waren gespeeld stond er een partuur op
11, een op 12 en een op 14 punten. Ze waren alledrie
kanshebber dus de winnaar werd pas in de laatste
omloop beslist. Het partuur van Andries Smink,
Ype Smink en Bauke Hiemstra speelde tegen Jorn
Adema, Hayo Attema en Hidde Koornstra. Dit werd
nog een zeer spannende wedstrijd waarbij alles aan
de hang kwam. Op 5-5/6-6 trok partuur Jorn Adema
c.s aan het langste eind, wat voor hen de bloemetjes
betekende. De andere partij ging tussen Hyltje Bosma,
Hendrik Jan vd Velde en Michiel Scheepvaart
tegen Aloys Freitag, Jan Hiemstra en Jan Ruurd
Amels.  Dit werd 5-2/6-2 in het voordeel van Aloys
Freitag c.s, wat hen de tweede prijs opleverde.

1. Jorn Adema, Hayo Attema en Hidde Koornstra;
2. Aloys Freitag, Jan Hiemstra en Jan Ruurd Amels

Heren B-Klasse:
Hier stonden er 12 parturen op de lijst, al stonden
er hier en daar nog wat gaten tussen.  Er moest dus
worden bijgeloot. Ruben van de Velde was een aantal
keer bijgeloot, maar de laatste keer heeft het hem
toch goed gedaan en zo ging hij met de krans naar
huis.  Met zijn maten Frans Kerpel en Jaap Reitsma
speelden ze de eerste omloop tegen Peter Bootsma
(bijgeloot), Gerrie Krikke (bijgeloot) en Sietse Genee
in 5-3/6-2. De 2de partij speelden ze tegen Egbert
v.d Veen, Rommert Tjeerdema en Willem Griek en
wonnen deze partij met 5-4/ 6-0 wat hen een staand
nummer opleverde en ze doorstroomden naar de
finale. Een andere spannende partij in de tweede
omloop was de partij van Jacob (p) vd Weerdt, Leo
Nauta en Rinze Koornstra tegen Theo Nota,
Johannes Lenters en Sietse de Vries. Na een flinke
voorsprong liep toch het partuur van Theo Nota
c.s. weer in en won met 5-5/6-0. Zij speelden de
derde omloop tegen Germ v.d Meer, Herman Nota
en Wytze Koopmans wat zij eveneens wonnen met
5-4/6-0. Dit leverde de 3e prijs op voor Germ v.d
Meer c.s. In de finale dus Theo Nota c.s tegen
Ruben v. d Velde c.s.  Deze partij werd beslist in
5-2/6-6 in het voordeel van Ruben vd Velde c.s

1. Ruben v.d Velde, Frans Kerpel, en Jaap Reitsma;
2. Theo Nota, Johannes Lenters, en Sietse de Vries;
3. Germ v. Meer, Herman Nota en Wytze Koopmans

De prijzen die bestonden uit waardebonnen en ere-
tekens werden gesponsord door Nota’s Schilders-
bedrijf en de kransen door Autohandel G.S. Kamstra.

Te koop aangeboden:
Polyester boot L. 4 m,

model sloep incl. trailer/
b.b.m. Honda 8 pk, 4 takt.
Bouwjaar ‘98 (als nieuw)

Vraag prijs  € 2300,-
Tel. 0515 - 231460
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

Twirre tweede in Kameleonrace

Terhorne - Het dorp Terhorne heeft na een jaar
van afwezigheid haar roeisloepenrace weer terug
en afgelopen zaterdag namen twintig sloepen
deel aan de race over 18 kilometer. De weer-
goden waren met veel zon en 25+ graden de
roeiers meer dan gunstig gezind, gelukkig zorgde
een straffe wind voor de nodige verkoeling op
het Sneekermeer. Met de herensloepen Brijbek,
Steenbok, Tréwes 1 en 2 en de Twirre had de
organisatie de top vijf van Nederland in huis
gehaald en dus zouden de riemen weer stevig
worden gekruist. De Makkumers mochten
met startnummer 20 als laatste vertrekken en
wilden ze een kans maken dan moesten alle
sloepen ruim worden ingehaald. Afgezien van
een brugpassage met de Bergenvaarder uit
Deventer liep de Twirre geen enkele vertraging

op en knalden de mannen over de wateren
rondom het Kameleondorp. Eén voor één
werden de sloepen ingehaald en als laatste
vielen ook de Tréwes 1 en Steenbok ten prooi
aan de beulende roeiers uit Makkum. 1’49”23
was inderdaad genoeg voor de snelste tijd
maar toch moest het hoofd worden gebogen
voor de heren van de Tréwes 1. Die bleken,
geïnspireerd door het thuiswater, na de handicap-
berekening de dagsterksten en mochten een
fraaie wisseltrofee in ontvangst nemen. Twirre
tweede op 1”09 en Steenbok derde. Van de
zes damesteams was de Tréwes 3 het sterkst
waardoor het dubbel feest werd in Aldeboarn.
De volgende, weer voor het NK meetellende,
wedstrijd is de Slag om Makkum die op 16
september wordt gehouden.

Makkum - Voor de 8e maal organiseert
Recreatiecentrum “De Holle Poarte” volgende
week woensdag 19 juli deze gezellige camping-
loop. Het parcours voor de 5 en 10 kilometer
is gedeeltelijk over de boulevard en door het
natuurgebied en camping. Het wordt zoals
elk jaar een internationaal gebeuren met veel
buitenlandse gasten en natuurlijk de vele
goede atleten uit eigen land. Voor de jeugd
zijn het afhankelijk van de afstand 1 of 2
rondjes bij de receptie. Voor iedere deelnemer
is er een leuke herinnering en er zijn prijzen
voor de jeugdlopers.Voor de senioren geldt
,startnummer is lotnummer.

De afstanden zijn: Jeugd t/m 8 jaar 500 m,
9 t/m 13 jaar 1000 m. Dames/Heren vanaf 14
jaar 5 km, Dames/Heren vanaf 14 jaar 10 km.
Inschrijving voor alle categorieën vanaf 14.00
uur bij de receptie tot een kwartier voor aan-
vang van de wedstrijd. De start voor de jeugd
is vanaf 18.30 uur, Dames/Heren vanaf 14
jaar om 19.30 uur.

Inleg voor de jeugd t/m 13 jaar bedraagt € 1.50
en voor Dames/Heren vanaf 14 jaar  € 2.50.
Deelname voor de campinggasten is gratis.
Voor meer inlichtingen K. Kooistra 
tel. 06-25351175.

De Holle Poarte campingloop

Tweede ledenpartij
Cornwerd - Zaterdag 1 juli werd er in Cornwerd
de tweede ledenpartij gekaatst. ‘s Ochtends
scheen de zon al volop en daarmee beloofde
het een warme dag te worden. Heren en
dames kaatsten gescheiden, beide in poule-
verband met bij beide vijf parturen. Iedereen
moest daardoor vier keer kaatsen, wat voor
sommigen vermoeiend was door de hitte.
Bij de dames (met 1 man) was het na het kaatsen
nog spannend wie er tweede zou worden in de
poule. Het partuur van Sjoke en het partuur
van Jouke Douwe hadden namelijk evenveel
punten. Uiteindelijk gingen Jouke Douwe
Tilstra, Antje Tilstra & Trijntje Mensonides er
met de tweede prijs vandoor. Dit omdat zij
minder tegeneersten hadden dan het andere
partuur. Het partuur van Geeske Hibma won
vier keer en ging met de krans naar huis.
Bij de mannen was het sneller duidelijk wie er
met de prijzen vandoor zouden gaan. Hier
ging het partuur van Germ van der Meer met
de krans naar huis. Het partuur van Egbert
van der Veen had de op een na hoogste score
en werd daarmee tweede. 

Uitslag: 
Vrouwen
1e Geeske Hibma

Nienke Leijenaar
Josien Leijenaar

2e Jouke Douwe Tilstra
Antje Tilstra
Trijntje Mensonides 

Mannen
1e Germ van der Meer

Ruurd Tilstra
Rintje Melchers

2e Egbert van der Veen
Geert Melchers 
Tonnie Verweij

Plysjepost in de zomer-
maanden op internet 
Vanaf vorige week maandag worden op de
internetsite van de politie Fryslân, onder het
kopje Plysjepost, beeld- en videomateriaal
weergegeven van misdrijven. Normaliter
gebeurt dit in het programma Plysjepost,
gekoppeld aan de internetsite van de politie.
Omdat Plysjepost tot 5 september geen
uitzendingen heeft, is in overleg met het
Openbaar Ministerie besloten om gedurende
de zomermaanden foto- en videomateriaal
wel op de internetsite te plaatsen. Op deze
manier kunnen de inwoners van Fryslân
blijven meehelpen met het oplossen van mis-
drijven. Op het moment dat een verdachte
wordt herkend kan dat via een e-mailformulier
worden gemeld. De site wordt iedere week
aangevuld met nieuwe zaken. 



gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

VW Polo Variant 1.6.I 65d km. Zwart, stuurbekr.
dakset, trekhaak nw. uitlaat i.z.g.st. wegens
omstandigheden € 5000.-, tel. 0515-542704

Grenen buffetkast, tel. 0515-232098

Modern MDF dressoir, zacht groen met marmer
print, i.g.st. € 150.-, tel.  0515-232727 

Campingbedje compleet € 25.-; Kinderstoel € 25.-
2 x gebruikt, De Poon 8, tel. 0515-232561

2 Mooie ankertjes afm. 50 bij 40 cm, per twee € 30.-
tel. 0515-232725

Playstation 1 met 2 controllers, 2 memmorycards,
lichtgeweer en 27 spellen € 75.-, tel. 0515-231208

Kajuitzeilboot, kl. wit 6.60m 2,45m 0.70-1.45 m.
hefkiel, div. zeilen, nette boot vr.pr. € 19.000.-,
tel. 0515-542704 

2 Jonge poesjes, zijn  zindelijk 9 weken oud,
tel. 0515-579225  

Voor het Flowerpowerfestijn zijn wij (met spoed)
op zoek naar een aantal witte lakens om spandoeken
te maken. Kunt u ons hieraan helpen? Neem dan even
contact op met Thomas Groeneveld, tel. 06-15437041

Koel- en vries combinatie en gasfornuis
tel. 0515-232855

Op de Haitsmaleane, een spijkerjasje, tel. 231778
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Zoekertje

TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

GEVRAAGD

GEVONDEN



gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

Koel- en vries combinatie en gasfornuis
tel. 0515-232855

Leuke huurwoning in/om Makkum 3 slaapkamers
tuin of patio, tel. 0515-233361

RS
Avondrust vraagt vrijwilligers voor koffieschenken,
wandelen en andere  activiteiten, 
opgave tel. 0515-231655

Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632

Klusjesman voor schilderen sauzen etc., tuinieren
en straatwerk, tel. 06-14064482

Man voor schilder- en tuinwerk, tel. 06-13392556

Huishoudelijke hulp of oppas, tel. 06-47024245

Man om te timmerman, schilderen en tuinwerk-
zaamheden en vrouw voor huishoudelijk werk, 
tel. 06-49336809

2 Kamer appartement 50 m2 pas gerenoveerd,
Kerkstraat 7, Makkum € 340.- per maand, 
tel. 06-13623887
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Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag

8.00 tot 21.00 uur

Zondag
8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

kilo
-WWEIDENAAR- 

GEMARINEERDE
SCHOUDERKARBONADE

geen 8.49 maar slechts

4.49
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

GEZOCHT

AANGEBODEN

VRIJWILLIGERS

TE HUUR

GEVRAAGD


