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voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Sinds jaar en dag
een begrip

Generaalpardon
voor familie Kadic

4 5 11

Ballonvaart 
unieke gebeurtenis
en leuke ervaring

Grote Merke 
ledenpartij
in 10 klassen 
en 86 parturen 

www.nieuwbouwinmakkum.nl

115e Makkumer Merke 
een evenement van kaatsers en feestvierders

Makkum - De Makkumer Merke is al 115 jaar
lang een traditie dat er vier dagen achtereen
gekaatst wordt, met ‘s middags en ‘s avonds
muziek in de feesttent. Dagen van kaatsers en
gezellige feestvierders. Voorafgaand aan de
merke is het ook al vijf en twintig jaar de traditie
dat er het Open Fries Kortebaankampioenschap
voor paarden wordt verreden, alhoewel de
laatste jaren de animo hiervoor geringer wordt.
‘s Avonds trad de vermaarde band ”The Blues
Brothers” in  de feesttent op.

Het kaatsfestijn begint altijd op zaterdag met de
Rabobank heren hoofdklasse uitnodiging partij.
Het plaatselijk harmonieorkest Hallelluja zorgt
op het kaatsveld ‘s middags voor de muzikale
omlijsting, gevolgd door een matinee in de
feesttent door ”Bob Line”. ‘s Avonds om tien uur
was er een optreden van de top band ”Deadline”.

Zondags was de café de ”Zilveren Zwaan”
partij jongens kaatswedstrijd voor afdeling-
parturen. De Groothandel Bergsma partij d.e.l.
+ verliezersafdeling werd afgelast vanwege

het te natte kaatsveld. ‘s Middags was er in de
feesttent matinee met ”Lets’s Dance”.

Maandags was er de KNKB wedstrijd voor
senioren d.e.l. de 16e Douwe Blanksma partij.
‘s Middags was er weer een matinee nu met
”Butterfly”.

De klapper van de Makkumer Merke was vorige
week dinsdag met de grote merke ledenpartij
in 10 klassen. Ook nu was er ‘s middags in de
feesttent weer een matinee ditmaal met een
optreden door het duo ”De Swingmasters”. Na
de prijsuitreiking door voorzitter Warren van
der Veen, maakten de prijswinnaars omhangen
met kansen en bloemen traditiegetrouw in
koetsen een ereronde door het dorp. Muzikanten
van de plaatselijke harmonie Halleluja vormde
het sluitstuk -gezeten op een boerenwagen-
werden de uitbundig feestknallers gespeeld.

Een deel van het kaatsevenement heeft u vorige
week al kunnen lezen, vandaag nog een recensie
van grote merke ledenpartij.

Bezoek morgen (donderdag 26 juli) de jaarmarkt 
in Makkum van 11.00-18.00 uur
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Info Familieberichten

Wij zijn dolblij en gelukkig
met de geboorte van onze zoon

Sem
13 juli 2007
16.47 uur

Jan Tuinier & Sylvia Aukes
Kofstraat 22

8754 AS Makkum
0515 23 30 42

Wilt u zijn oogjes zien twinkelen?
Laat dan de telefoon even rinkelen.

Voor alle blijken van medeleven na het overlijden
van onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Doetje de Jong - Janson
willen wij een ieder hartelijk bedanken.
Het heeft ons zeer goed gedaan.

Schelte  en Doutzen
Doetie en Dooitze
Mattie en Piet
Jan en Karin
klein- en achterkleinkinderen.

Makkum, juli 2007

Bij deze willen we iedereen bedanken voor de
belangstelling en hulp die we kregen na het
overlijden van

Wiebe Stallinga
Het heeft ons goed gedaan. 

Dirk Stallinga  
Wiebe en Bets

Witmarsum, juli 2007

05-06-07
Voor ons een onvergetelijke dag.
Hierbij bedanken wij iedereen voor de bloemen,
kaarten en attenties die wij kregen bij ons huwelijk.

Hidde-Jan, Sharon
Gwen en Marrit Koornstra

Woensdag 18 juli 2007. ‘s Middags om 17.00 uur gingen we op stap. Wij hadden een vrijgezellenavond
voor Adriaan, alias clown Bassie, georganiseerd.

De rit ging eerst naar Leeuwarden, waar het adrenalinegehalte van de heren werd getest, middels paintball.
Adriaan was echt het haasje. Met het adrenalinegehalte  bleek het wel goed te zitten, blauwe plekken
en spierpijn rijker gingen we weer terug naar Makkum. Hier kreeg Adriaan een kleine metamorfose,
hij veranderde in clown Bassie.

In Makkum hadden we bij ‘de Zwaan’ een ruimte gehuurd, waar we heerlijk hebben gegeten en waar
speciaal voor clown Bassie een dame langs kwam. Deze dame deed nog wat pogingen om Bassie te
verleiden, maar hij (en wij ook) heeft de test glansrijk doorstaan. Met het huwelijk van ‘clown Bassie’
en Maaike komt het volgens ons dus wel goed.

Na een zeer spannende, opwindende en vochtige avond ging ieder in de vroege uurtjes weer terug
naar huis. 

De vrijgezellengroep van Adriaan

Kerkdiensten
zondag 29 juli 

Van Doniakerk 
9.30 uur mevr. G. Schievink-van Randen, Midlum          

R.K. Kerk
9.30 viering te Workum                                       

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Ylst     

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma, dienst te Workum         

Recreatie Holle Poarte in de Piramide 
9.30 uur dhr. H. Fransen, m.m.v. zang: dhr. R. Leenstra, 
orgel: dhr. J. Adema                                 

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
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
H. Lourens, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345       

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

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Dankbaar en blij zijn wij met 
de geboorte van onze zoon

Hessel Sybrand
14 juli 2007

Chris en Pietie 
Landskroon-Schrale

Brekkerweg 10
8755 JK  Skuzum
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 26/7 t.e.m. wo. 1/8

Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................3.25
Gebraden Kipfilet, 125 gram.................nu 5 zegels extra

van de Warme Bakker

zak à 10 Minipuntjes...........nu 1.98

Honig Mix voor Macaroni/Spaghetti

+ pak Honig Macaroni of Spaghetti..............voor slechts 1.29
Gesneden Ontbijtkoek, 200 gram.................................nu 0.65
Banket Gilde Koffiewafels, 175 gram.........................nu 0.79

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 €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 26 JULI
T/M ZATERDAG 28 JULI

MINI KIPROLLADE
per stuk €€ 4.50

HAWAIBURGERS
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG JAARMARKT

BROODJE SHOARMA + SAUS
vanaf ± 10.00 uur €€ 2.75

DONDERDAG 26 JULI
T/M WOENSDAG 1 AUGUSTUS

SALAMI
100 gram €€ 1.15

GEBRADEN RUNDERROLLADE
100 gram €€ 1.20

VRUCHTENSALADE
100 gram €€ 1.10

wespenator 
Mobiel 06 2831 9267

ook na 17.00 uur en in het weekend
0515 - 42 22 68

e.v.m. gediplomeerd

Last van wespen?
De  Wespenator verwijdert ze 

vakkundig snel en betaalbaar € 47,-

Agenda
donderdag 26 juli 
Makkum - Jaarmarkt van 11.00-18.00 uur 
in het centrum

vrijdag 27 juli 
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos 
van 14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, 
tel. 0515-231655

woensdag  1 augustus
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt 
19.00-21.00 uur in het centrum

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 augustus.
Expositie olieverfschilderijen (Landschappen, zee- en
dorpsgezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens
kantooruren. Voor info: Maaike Boonstra- Poog,
Turfmarkt 75, tel. 0515-232439/ www.maaikepoog.nl.

Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.

Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september
expositie van dhr. L. Sluyter, tekenaar

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot en
met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin van
het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken van
metaal. In landgoed, permanente schilderijen tentoon-
stelling van diverse kunstenaars

Cornwerd - De Cornwerdermolen bestaat dit 100 jaar.
Ter gelegenheid daarvan is in week 32 vanaf 6 t.e.m.
12 augustus de molen dagelijks geopend voor publiek
van 10.00 - 16.00 uur, entree gratis

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan
Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur; Expositie
Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s; Expositie Lammert
Sluyter, tekenaar, vogels

Wons - zaterdag en zondag 28/29 juli Expo Atelier
Pur Sang. Open zondagen: 25/26 aug. Open van
13.00-18.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der
Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-
532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

Workum - Nylânnermoledei, Hylperdyk 3, 11 aug.
van 9.00- 21.00 uur. Deze dag staat in het teken van
het jaar van de molen. Vandaag zullen: shantykoren
voor u zingen, verhalen vertelt worden door een verhalen-
verteller, paling gerookt worden, de accordeonist zijn
repertoire ten gehore brengen. 
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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
Kip Hoi Sien
2 st. Pisang Goreng
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

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  . . . . . .€ 4,50

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

Volop barbecuevlees

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Generaalpardon voor familie Kadic

Het echtpaar Kadic met hun zonen Dino (l) en Deni.

Makkum - Na jaren van spanning, tussen
hoop en vrees en geleefd te hebben, heeft het
gezin Kadic in de Leerlooiersstraat in Makkum,
afgelopen vrijdag een generaalpardon gekregen.
Het gezin man, vrouw en twee jongens van

twaalf en vijf jaar, zijn zeven en een half jaar
woonachtig in Nederland waarvan de helft
ongeveer in Makkum. Het gezin is oorspronkelijk
afkomstig uit Servië, de man had een eigen
bedrijf en is een all-round vakman.

Makkum - Op dinsdagmiddag 10 juli heeft
de gemeente Wûnseradiel een convenant
ondertekend met Arcadis, Rijkswaterstaat en
Domeinen waarin het baggeren van de
Makkumer vaargeul, de verbinding tussen het
Makkumerdiep en de sluizen van Kornwerder-
zand, geregeld is. De ondertekening vond plaats
bij Koninklijke De Vries te Makkum.

Makkum neemt een belangrijke plaats in binnen
de economie van de gemeente Wûnseradiel.
Deze positie heeft Makkum te danken aan de
ligging aan het IJsselmeer, voorheen de
Zuiderzee. Na de aanleg van de Afsluitdijk,
dit jaar 75 jaar geleden, maakte de natuurlijke
vaargeul plaats voor een gebaggerde geul.
Deze vaargeul vormt een bron van zorg voor
de scheepsbouw omdat we de geul regelmatig
moeten baggeren om op diepte te blijven.
Vooral de schepen die gebouwd worden bij de
Koninklijke De Vries Makkum hebben vaak
een behoorlijke diepgang. Daarom hebben we

gezocht naar een structurele oplossing en met
de ondertekening van de overeenkomst met
de Staat der Nederlanden is deze gevonden.
Daarbij neemt de gemeente de onderhoudsplicht
van de vaargeul over van het Rijk. De gemeente
is daarbij verplicht de vaargeul op een diepte
van minus 4.50 meter NAP te houden. De
gemeente heeft vervolgens een overeenkomst
met Arcadis gesloten waarbij de gemeente de
onderhoudsplicht heeft overgedragen aan
Arcadis. 

Er zijn drie belangrijke redenen voor het sluiten
van deze beide overeenkomsten:
* we willen de zekerheid hebben dat de

vaargeul altijd op de gewenste diepte 
(minus 4.50 m NAP) is 

* het gaat om baggerwerk en zandwinning, 
werk wat buiten de reguliere werkzaamheden
van de gemeente valt

* de zandhandel is eveneens geen regulier 
werk voor de gemeente Wûnseradiel

Ondertekening convenant baggeren Makkumer vaargeul

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio



Makkum -  Op een avond met helder weer en
weinig wind steeg enkele weken geleden vanaf
het Singeltje in Makkum een ballon op met

aan boord Klaas en Froukje Schippers en Willem
en Tineke Boonstra. Vorig jaar maakte Geert
Schippers een ballonvaart dit leek de andere
familieleden ook wel wat. Wel dacht Geert
dan verras ik mijn favoriete schoonzus Froukje
ter gelegenheid van haar 40e verjaardag met
een ballonvaart. Froukje haar schoonzus Tieneke
die vijftig jaar geworden is had daar ook wel
oren naar. En zo gezegd zo gedaan, het kwartet
stapte aan boord van de luchtballon voor een
luchtreis van ruim een uur. De ballon steeg op
tot een hoogte van 500 meter en dreef van in
de richting van Bolsward. Doordat de wind weg
viel bleef de luchtballon boven de Hanzestad
een tijdje hangen. Uiteindelijk zette de piloot
als eindbestemming de ballon achter Nijland
weer aan de grond. De reactie van de passagiers
was een unieke gebeurtenis en heel leuke
ervaring, om je dorp en omgeving op vijfhonderd
meter hoogte onder je langs zien te gaan. De
ballonvaarders kregen na afloop een certificaat.
Het is een uit Frankrijk afkomstig ritueel zegt
Klaas Schippers. Het viertal werd tijdens de
vlucht benoemd tot baron en baronnes, en
graaf en gravin. Je krijgt aan het eind van de
vlucht een plukje gras op het hoofd, dat wordt
afgeblust met champagne. 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Hollandse sperziebonen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Lekkere zoete kersen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . .€ 2.00

Mooie bananen     
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00

10 Grote eieren voor  . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 4.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

B. BOSMA
biedt te huur aan:

Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.

Tuinfrees 80 cm breed

Hogedruk reiniger 160 Bar

Trilplaat

Steenknipper

Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Ballonvaart unieke gebeurtenis en leuke ervaring

De ballon gaat vanaf het Singeltje de lucht in.

Wyns - Kunstenares Yby Potlatch (31) uit het
Friese Wyns ziet haar gelijk bevestigd. Met
het project Natuurlijk Leven, dat ze in 2004
opzette, vroeg ze aandacht voor het belang van
duurzaamheid. Het oude molenaarswoninkje
in de Wynserpolder werd een voorbeeldproject
voor duurzaam en milieuvriendelijk leven en
bouwen. Sinds Al Gore’s documentaire ,,An
inconvenient truth’’, staat de opwarming van de
aarde in het middelpunt van de belangstelling
en is er wereldwijd aandacht voor de klimaats-
verandering door menselijk handelen. Maar
Potlatch leeft in feite al twee jaar klimaatneu-
traal. De elektriciteit bij Natuurlijk Leven wordt
opgewekt door de 28 zonnecollectoren op het
dak van de woning. Potlatch heeft geen reguliere
netaansluiting. Een aansluiting op de water-
leiding is er evenmin. Regenwater wordt opge-
vangen in twee welputten en via een speciaal
filter gezuiverd tot drinkwater. Gebruikswater
(ook hemelwater) komt uit een aparte kraan.
Cv of een gaskachel ontbreekt in het knusse
woninkje midden in de weilanden. De bewoon-
ster heeft een Janushoutkachel, waarop ze in de
winter kookt en die de gehele woning verwarmt.
Uiteraard stookt ze met duurzaam hout. Het
toilet is een droogtoilet: urine en feces worden
apart gescheiden. De ontlasting wordt opgevangen
in een emmer die wordt geleegd in een van de
twee compostbakken in de tuin. De urine en het
afvalwater gaan door een reinigingsinstallatie
(IBA) waarna het gezuiverde water in de sloot
terechtkomt.

Ook bij de renovatie van de woning werden
indertijd alleen duurzame en milieuvriendelijke
materialen gebruikt. Zo zijn de muren en de
vloeren van leem, is als isolatie voor de wanden
houtvezel toegepast en voor de vloer schelpen.
Deze zomer wordt een moestuin aangelegd.
De afgelopen maanden zijn twee kleine
groentetuintjes aangelegd en diverse bessen-
struiken geplant. Yby ziet het als een grote
uitdaging om het milieu zo min mogelijk te
belasten en de natuur en de dieren zoveel
mogelijk te helpen. ,,Ik leef al drie jaar klimaat-
neutraal. Mijn kleine project toont aan dat ook
gewone burgers heel eenvoudig milieuvriendelijk
kunnen leven. Je krijgt er veel voor terug en je
bespaart uiteindelijk ook nog eens veel geld.’’

Rond de tuin van Natuurlijk Leven is een
natuurmuur gebouwd voor insecten, vlinders,
egels en vogels. ,,We moeten zuinig zijn op de
aarde, want als we zo door gaan met vervui-
len dan kunnen we er straks niet meer op
leven’’, zegt Yby. ,,We moeten meer recyclen
en minder weggooien. Beter nadenken als we
iets kopen en kijken of een product duurzaam
is. Ook kun je overstappen op duurzame
energie en duurzaam voedsel.’’ Ze weet uit
eigen ervaring S. ,,En ik heb ook internet,
televisie, radio en telefoon.’’Ook voor de dieren
zet de beeldend kunstenares zich in. Van de
verkoop van haar olifantenschilderijen schenkt
ze een deel aan de Stichting Bring the elephants
home.

‘Ik leef al twee jaar klimaatneutraal’
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SPECIAAL MMENU VVAN DDE MMAAND JJULI

Tomaten of Minestronesoep - Entrecote - Grote Ijscoup naar keuze.
€ 20,-

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl* Fryslân   * Team Iselmarkust

Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen

Wilgenteen, riet, bamboe, 
dopheide en boomschorsmatten. 

Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week: 
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!

ZILT's  Z O M E R  O P R U I M S P E K T A K E L  
OP ZONDAG 29 JULI A.S. van 11.00 - 17.00 uur

ER KOMT VOLGENS ONS NOG HEEL VEEL ZOMER AAN, MAAR TOCH IS HET ALWEER ZOVER! 
WIJ RUIMEN DE LAATSTE ZOMERARTIKELEN OP MET SPECIAAL VOOR U: 

2  H A L E N   -   1  B E T A L E N  ! !
(EN NATUURLIJK WORDT UW KLANTENKAART OP DEZE DAG GEWOON DOORGESTEMPELD. 

DE EVENTUELE KORTING IS DAN INWISSELBAAR OP B.V. DE NIEUWE COLLECTIE! )

DE EERSTE ITEMS VAN OILILY EN MÂT DE MISAINE ZIJN AL BINNEN
EN OOK DE CABANS VAN DALMARD HANGEN AL IN DE WINKEL. 

WAT DAT BETREFT MAG HET WEL WEER KOUD WORDEN…..

EN JAWEL HOOR!! PER 1 AUGUSTUS GAAT ONZE WEBSITE (NU ECHT) DE LUCHT IN.

WWW.ZILTKLEDINGVANDEKUST.NL

TOT ZIENS BIJ            MARKT 19 - MAKKUM - TEL. 0515-233688

IS T/M 2 SEPTEMBER OP ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 - 17.00 UUR

Wist u dat...
* de nieuwe column Gjap 3 ”donatie aan Dûkte Aike”

is te lezen op www.makkum.nl

* er een groep mannen aan het oefenen is voor
een nieuw onderdeel van de visserijdagen

* dit onderdeel ”De manjorettes” is

* de mannen er ontzettend veel zin in hebben 

* ze op zaterdag 18 augustus al om 10.00 uur 
hun kunsten laten zien

* deze mannen graag veel publiek willen hebben 
het natuurtalenten zijn

* er zaterdag 18 augustus, tijdens de visserijdagen 
te Makkum een vrolijke kinderoptocht plaatsvindt

* het thema muziek is er geweldige prijzen te 
winnen zijn

* je hoeft je niet op te geven 

* je om 9.45 uur gewoon in de Kerkstraat kunt 
verzamelen

* er een vakkundige jury aanwezig is die erg veel
verstand van muziek heeft

De colofon.......
Makkum - De lezer zal het al opgevallen zijn dat
sinds begin deze maand het tijdelijk redactie-adres
van Truus Rienstra hier niet meer in voorkomt. Al
het materiaal voor de Makkumer Belboei kan weer
aangeleverd worden bij de redactie Andries Quarré. 

Bij deze willen wij Truus Rienstra hartelijk dank-
zeggen dat zij de afgelopen reeks van maanden dit
op een voortreffelijke manier heeft waargenomen
en behartigd. 

Evenals voorheen blijft Truus ook nu verbonden
aan het team van medewerkers. 
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Raad voor de Wadden wil
geen harde natuurgrenzen
Leeuwarden - De Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad voor de
Wadden gevraagd te adviseren over het instellen van
natuurgrenzen in het Waddengebied. De zogenaamde
natuurgrens is destijds door de Commissie Meijer
geïntroduceerd en is toegepast bij de besluitvorming
over de gaswinning onder de Waddenzee. Natuur-
grenzen zijn grenzen die door de natuur aan het
menselijk gebruik worden gesteld, en geen grenzen
die aan de natuur worden gesteld. De Raad heeft
verschillende belangengroeperingen, ondernemers
en wetenschappers uitgenodigd om hun oordeel
hierover te geven. De behoefte aan harde natuur-
grenzen bleek bij niemand aanwezig. In zijn advies
stelt de Raad voor om, in plaats van een harde
natuurgrens, een veiligheidsmarge te hanteren bij
de beoordeling van de toelaatbaarheid van (nieuwe)
activiteiten in de Waddenzee.

Dynamische Waddenzee
De Waddenzee is een zeer dynamisch ecosysteem dat
continue aan verandering onderhevig is. Dit maakt
het stellen van harde grenzen moeilijk. Daarnaast zegt
de natuurwetenschap dat er nog veel onduidelijk-
heden zijn over het functioneren van het wadden-
ecosysteem, waardoor een zekere veiligheidsmarge
in acht moet worden genomen bij het toelaten van
activiteiten in het gebied. Het bedrijfsleven vraagt
echter om duidelijke regels om de bedrijfszekerheid
en - continuïteit te kunnen borgen. Vanuit ecologisch
perspectief moeten natuurgrenzen voldoende ruimte
bieden voor bescherming, herstel en ontwikkeling
van natuurwaarden.

Natuurgrenzen als veiligheidstraject
De Raad adviseert om de natuurgrens als een band-
breedte te beschouwen, waarbinnen de effecten van
activiteiten op de waddennatuur onzeker zijn. Als
effecten van activiteiten zich binnen deze onzekerheids-
bandbreedte begeven, moet de initiatiefnemer maat-
regelen nemen om ervoor te zorgen dat effecten weer
in het veilige traject terechtkomen. Hiermee wordt
op een verantwoorde manier omgegaan met de
onvermijdelijke onzekerheden die er zijn bij de
bepaling van effecten van activiteiten op het eco-
systeem. Door deze voorgestelde bandbreedte van
duidelijke grenzen te voorzien, wordt de gewenste
duidelijkheid voor het bedrijfsleven verschaft én
tegelijkertijd de vanuit natuurbelang gewenste veilig-
heidsmarge ingebouwd om te voorkomen dat er
schade wordt berokkend aan de natuurwaarden van
de Waddenzee. Binnen de bandbreedte kan ook veilig
de ruimte worden geboden voor innovaties, experi-
menten en adaptief beheer waardoor de kennis over
het ecosysteem vergroot wordt. De grenzen zullen
periodiek moeten worden herzien op basis van nieuwe
inzichten, of op basis van gewijzigde omstandigheden.

Onderzoek
De Raad stelt ook dat de overheid verantwoordelijk
is voor de kennisopbouw rond de basisfuncties van
het waddenecosysteem. Deze kennis moet vervolgens
vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Natuurgrenzen
worden in hoge mate bepaald door maatschappelijke
en politieke opvattingen. Daarom zal volgens de Raad
ook het nodige socio-economische onderzoek in het
Waddengebied plaats moeten vinden. Doordat de
Waddenzee ecologisch gezien een eenheid vormt,
moet het door de drie Waddenzeelanden als een
eenheid worden beheerd. Verder onderzoek naar de
mogelijkheden tot invoering van een stelsel van
natuurgrenzen moet volgens de Raad vanaf dit
moment dan ook samen met de Duitse en Deense
overheden worden uitgevoerd.

benzine

Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm  2004 € 15750,-
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 € 12950,-
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc   2003 € 11900,- 
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9900,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002  € 7900,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm  2002  € 6950,-
Fiat Marea Weekend 1.6-16v.SX,st.bekr,trekh,117dkm    1999 € 2850,-

diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Radio-cd+navigatie,sportint ,cpv+afst.bed,124 dkm 10-2003 € 16750,- 
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14450,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003  € 13850,-
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen   2003  € 13750,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   2003  € 11950,-  
Ford Mondeo Wagon 2.0TDCi,zwart,clima,lm velg.mistl  2003 € 11900,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm  2005 € 11900,-
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003 € 10900,-
Ren.megane 1.9dci,dyn.luxe,5drs,a/c,cruise,r-cd,mistl 2003 € 9950,-
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,   10-2000 € 5950,-

Airco service, reparatie, onderhoud, 

U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!     

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto's en info.

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
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Jelle B in Café Romano 
Makkum - Jelle B is de eerste afgestudeerde
MBO-artiest ooit! Met een diploma op zak zet hij
iedere zaal op zijn kop. ”Deze zanger/gitarist staat
gewapend met gitaar garant voor geweldige
optredens!” Jelle timmert inmiddels al meer dan
3 jaar aan een succesvolle weg. Avond aan avond
het terras vol, Succesvolle optredens op bedrijfs-
feesten, kroegen, feesttenten en festivals door
geheel Nederland. De altijd goedlachse en gedreven
muzikant voor wie muziek maken meer is dan
een passie  Waar Jelle is... is het feest! Als je hem

ziet spelen zul je weten wat we bedoelen! Zijn
carrière als zanger/gitarist begon op het toeristische
eiland Ameland. Het was eetcafé de Schalken waar
Jelle voor het eerst voor het echte publiek ging
spelen. Avond aan avond was dit een groot succes
en werd er in 1 zomer een basis voor vele optredens
gelegd. Met een breed repertoire weet Jelle iedereen
aan te spreken. Ondertussen is Jelle uitgegroeid
tot een wandelende Ipod, vraag om een nummer
en Jelle speelt. Ook meegenieten vrijdagavond
aanstaande om 21.00 uur in café Romano.

Makkum - Stichting Speel-o-theek Makkum
ontvangt  1.135,00 euro van het Oranje Fonds voor
de aanschaf van een computer, printer en software-
pakket. De Stichting Speel-o-theek te Makkum zal
dit geld gebruiken om de uitleen en ledenadmini-
stratie te automatiseren. Het Oranje fonds is het
grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar
keert het ongeveer 20 miljoen uit aan organisaties

en projecten in Nederland, de Nederlandse Antillen
en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje fonds
betrokkenheid in de samenleving. Door haar
steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een
nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds
wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij
en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses
Maxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Speel-o-theek ontvangt 1135,- euro 
van het Oranje Fonds

Parrega - Mede door het succes van vorig jaar
wordt er ook dit jaar weer een Open Kerk &
Expositie georganiseerd door het college van
kerkrentmeesters in Parrega. Drie dorpsgenoten
zijn in de afgelopen maanden benaderd, het trio
reageerde enthousiast om mee te doen aan deze
expositie in de Johannes de Doperkerk te Parrega.
Op de begane grond zullen objecten te zien zijn
van Marjan Faber. In de bovenzaal zal Hielke

Rein Koopmans ”nieuwe” bodemvondsten laten
zien. Er is in de bovenzaal ook nog de bijzondere
verzameling dierenskeletten van Rein van der Wal.
Tijdens deze Open Kerk & Expositie is er gelegen-
heid voor een rondleiding, ook de exposanten zullen
aanwezig zijn voor een toelichting op hun werk.
Het publiek kan hier terecht op de zaterdagen 4,
11 en 18 augustus tussen 12.30 en 17.00 uur. De
entree is gratis!

Open kerk & expositie

Sneek/Bolsward - Gibo Groep Bolsward en
Gibo Groep Sneek (voorheen Van der Horst Jansen)
zijn samengevoegd met de loongroep van Gibo
Joure en zijn verhuisd naar een nieuw pand aan
de rondweg van Sneek, aan de Hegedyk nummer
1. Gibo Sneek zat aan de Oude Oppenhuizerweg
- in het voormalige directiepand van de King-
fabriek - en is ook verhuisd. Op dit moment telt
Gibo Groep Sneek/Bolsward 28 personeelsleden.
Dat is een mooi aantal betogen Wiersma en
Fokkema, die beiden deel uit maken van het
management-team. ”Veel meer dan 35 moet je
niet willen”, zegt Wiersma. ”Dan raken wij het
contact met de klanten kwijt en wordt iedereen
een nummer. Dat willen wij niet.” De Gibo-
vestiging is nog klein genoeg om persoonlijk
contact met de klanten te hebben en groot
genoeg om alle financiële expertise onder één
dak te hebben. Bolsward had bijvoorbeeld geen
accountants en had telefonisch of per e-mail
contact met de Gibo-accountants in Sneek. Die
samenwerking is nu door de samenvoeging in
één pand verbeterd. Iets ogenschijnlijk simpels
als met elkaar op de gang of bij de koffie-automaat
een praatje maken is beter voor de samenwerking

dan contacten per mail of telefoon. Wiersma: ”Wij
hebben hier nu twee fiscalisten, twee accountants
een loonafdeling en een agrarische afdeling en
een MKB-afdeling bij elkaar. Het is een mooie
omvang om de hele Zuidwesthoek te bedienen.”

Uitbesteden salarisadministratie groeit
Inhoudelijk, werktechnisch, verandert er bijna niets.
Zoiets als internetboekhouden is voor de Gibo
Groep al lang geen nieuws meer, daar hebben ze
al volop ervaring mee. ”Met Gibo-net waren wij
één van de eersten die met internetboekhouden
begonnen”, zegt Wiersma. Iets wat wel nog relatief
nieuw is en steeds meer aandacht krijgt is dat
bedrijven hun personeels- en salarisadministratie
aan Gibo Groep kunnen uitbesteden. Die tak aan
de accountancy-boom is groeiende. Alle Gibo-
vestigingen in Nederland werken met hetzelfde
computernetwerk, dus de praktische samenvoeging
met Bolsward (en de loongroep Joure) verliep
vlekkeloos. Computers verplaatsen en weer inscha-
kelen en de verhuizing was klaar. Op een vrijdag
eind juni was het in één dag gepiept, zodat er daarna
weer gewoon gewerkt kon worden in het nieuwe
pand. 

Gibo voegt Sneek, Bolsward en loongroep Joure
samen in één pand
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Stamreeks

I Reyn Douwes Eigenerfde boer te Sandfirden
Genoemd in 1511 in het register van de Aanbreng
Geboren ca. 1485

II Douwe Reyns Eigenerfde boer te Sandfirden
Genoemd in 1552 op de lijst van weerbare mannen

III    Reyn Douwes Eigenerfde boer te Sandfirden
Overleden in 1622. Gehuwd met Elck Oenes

IV Douwe Reyns ca. 1605 - ca. 1678, Eigenerfde boer te  Sandfirden 
Gehuwd met  1. Sierdt Johannesdr.;
2. Antje Gatses (na 1637)

V Gatse Douwes   ca. 1652 - ca. 1715 (uit 2e huwelijk)
Meier te Wolsum, Hieslum, Nijhuizum, Oldeboorn en
Allingawier (Vierhuizen)
Gehuwd met  1. Geeltje Reyns Bonnema
2. Sybrich Douwes (1683)

VI Douwes Gatses ca. 1695 - ca. 1765 (uit 2e huwelijk)
Meier te Allingawier (Vierhuizen
Gehuwd met Aagje Alberts

VII Gatse Douwes 1728 - ca. 1795, Meier te Allingawier (Vierhuizen)
Gehuwd met Hinke Wijbrens (1753)

VIII Wybren Gatses 1769 - 1826, Boerenarbeider te Allingawier (Vierhuizen)
Gehuwd met Hittje Jelles (1796)
Neemt in 1811 de achternaam ”De Meer” aan
Later wordt dit ”van der Meer”

IX Gatze W. van der Meer 1803 - 1852, Boerenarbeider te Parrega en Exmorra
Gehuwd met Hinke Piers Bleeker (1826)

X Wiebren G. van der Meer 1827 - 1891, Slager te Exmorra
Gehuwd met Janke Politiek (1852)

XI Gatze W. van der Meer 1856 - 1924, Slager te Schraard en Heeg
Boer te Makkum (Makkumermeerpolder)
Gehuwd met Ybeltje Winters (1883)

XII Catrinus G. van der Meer 1901 - 1951, Loondorser te Makkum
Gehuwd met Reinskjen Attema (1923)

XIII Rommert van der Meer Geboren 1941, Landbouwer te Wieringerwerf
Gehuwd met Marijke Gaalswijk (1967)

XIV Jan van der Meer Geboren 1971, Akkerbouwer te Wieringerwerf
Gehuwd met Marlon Koolen (2006)

XV Reyn van der meer Geboren 2007 te Wieringerwerf

* Uitgezocht door G. Corporaal, was schoolmeester te Makkum, Pingjum en Sexbierum.

Na 5 eeuwen de naam Reyn weer terug in familie
van der Meer
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Renze Pieter Hiemstra koning 16e Douwe Blanksma
partij KNKB heren senioren d.e.l.

Makkum -  Maandag begon we de 16e Douwe
Blanksma partij met regen, regen, regen. Het
was een kwestie van de paraplu op, en de jassen
uit. Maar dit deerde de kaatsers allemaal niet.
Aan kaatsmentaliteit geen gebrek, want ondanks
de fikse regenbuien werd er fanatiek gekaatst.
Doordat vier kaatsers zich hadden afgemeld
waren er wat verschuivingen in de lijst. Zo ont-
stond er een heel Makkumer partuur van Michiel
Scheepvaart, Aloys Freitag en Lennart Adema
(voor Redmer Strikwerda), welke het opnamen
tegen Robert Rinia, Douwe Anema en Sjoerd
Teake Kooistra. Dit werd een spannende partij
welke eindigde in 5-4/6-6 voor Robert Rinia c.s.

In de 2de omloop nam partuur Rinia het op
tegen Sjoerd Boonstra, Pieter Vogels en Jan
Hiemstra. Dit eindigde in 5-2/6-6 voor Robert
Rinia c.s Een andere partij in de 2de omloop
was die van Wilco Rinia, Pier Piersma, Marten
Faber tegen Andries Smink, Jan Hospes en
Hendrik Tolsma. De spanning was hier te snijden,
maar partuur Rinia won dit nipt met 5-5/6-4. 

Wilco Rinia c.s speelden de halve finale tegen
Renze Pieter Hiemstra, Tjerck Karsten en Roel
Venema. Het perk was toch bestand tegen het
goed opslagwerk van Wilco Rinia. Renze Pieter

Hiemstra c.s wonnen de partij met 5-3/6-4. De
andere halve finale ging tussen Niels vd Wal,
Gert Anne vd Bos en Hielke Miedema tegen
Robert Rinia c.s  Deze partij eindigde in 5-3/6-6
in het voordeel van Robert Rinia c.s  

De finale ging tussen Renze Pieter Hiemstra c.s
en Robert Rinia c.s welke eindigde in 5-3/6-4.
De bloemen waren voor partuur Rinia; maar de
kransen gingen met Renze Pieter Hiemstra c.s
mee naar huis. Renze Pieter Hiemstra werd
eveneens uitgeroepen tot koning van deze partij.  

De prijzen bestonden uit luxe voorwerpen
welke beschikbaar waren gesteld door Repko
Sportprijzen (G. Blanksma) te Sneek. De kransen
werden aangeboden door familie E. Freitag.
Allen bedankt voor hun sponsoring en het
mogelijk maken van deze partij.

Uitslag:
1. Renze Pieter Hiemstra,(K),Tjerck Karsten, 

Roel Venema
2. Robert Rinia, Douwe Anema, 

Sjoerd Teake Kooistra
3. Wilco Rinia, Pier Piersma, Marten Faber
3. Niels van der Wal, Gert Anne van der Bos, 

Hielke Miedema

Cornwerd -  Vrijdag 13 juli ging Emmy Dijkstra
met UPS naar de kringwedstrijd in Vrouwen-
parochie. In de klasse L-1 reed ze een prima
proef, met 190 punten won ze de 1e prijs. Zondag
15 juli nam Brenda de Wolff deel aan een wedstrijd
voor de friese competitie mennen in Oldeholtpade
met haar fries `Fabiolaa fan Fjildhûzen` in de
klasse B mennen. De eerste proef behaalde ze
179 punten en de 2e prijs en de tweede proef
behaalde ze 187 punten en de 1e prijs. Donderdag
19 juli ging Brenda opnieuw op wedstrijd met

Fabiola, deze keer naar Garijp. Hier behaalde
ze de 1e proef met 199 punten de 2e prijs, de
tweede proef behaalde ze 196 punten wat haar
in totaal 4 wintpunten opleverde. Sabaien
Mollema beleefde zaterdag 21 juli een zeer
succesvolle dag. Met Newman nam ze deel aan
de wedstrijd in Vrouwen-parochie. In de klasse
M-2 reed ze 2 proeven, voor beide kreeg ze
198 punten, waarmee ze respectievelijk de 1e
prijs en een statiedeken en de 4e prijs won,
daarnaast leverde het haar 4 winstpunten op.

De Waardruiters

De winnaars van de Douwe Blanksma partij, vlnr. Roel Venema Bolsward, Renze-Pieter
Hiemstra (k) St.Jacobiparochie en Tjerck Karsten.

Nachtkaatsen 
”alles oan de hang”

* v.l.n.r. De winnaars Tiny Hiemstra, Margreet
v.d. Bos en Lammert Miedema in de kransen
met een mand levensmiddelen  

Gaast - Zaterdagavond was het eindelijk weer
zover, de jaarlijkse nachtkaatspartij in Gaast.
De omstandigheden op kaatsveld van Trye yn
Ien ”Boppeslach” waren goed! Het veld lag er
super bij alleen zorgden de muggen voor de
nodige overlast. Ach ja, een blijvende herinnering
is nooit weg!!! Er werd bijzonder fanatiek
gekaatst, wat resulteerde in een ”alles oan de
hang” in de finale. Deze partij werd gewonnen
door het partuur van Lammert Miedema. Ook
was het verloop van de verliezerfinale zeer
spannend, deze partij eindigde in 5 - 5 (6-4) in
het voordeel van het partuur van Klaas Postma. 

Uitslag:
Winnaarsronde: 
1. Lammert Miedema, Tiny Hiemstra 

en Margreet v.d Bos 
2. Sjoerd Hiemstra, Anke Tuinier 

en Coba Ybema 

Verliezerronde: 
1. Klaas Postma, Auke Geert Ybema 

en Femke Ringnalda
2. Jelle Attema, Sabine Drayer 

en Murk Falkena 

Het nachtkaatsen werd mede mogelijk gemaakt
door mechanisatiebedrijf Jan van Kalsbeek te
Gaast.

Foto: kv trye yn ien

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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Grote Merke ledenpartij in 10 klassen en 86 parturen 
Makkum - Dinsdag 17 juli jl. werd door bijna alle leden van de K.V.
Makkum gestreden om een plaats in de koets. De kaatsomstandigheden
waren op deze laatste dag van de Merke eindelijk zomers, de zon scheen
de gehele dag. In totaal (alle 10 klassen) waren er 86 parturen, waarvan 45
bij de Heren. 

De prijzen bestonden dit jaar uit tegels van aardewerk, gemaakt door
Aardewerkfabriek Koninklijke Tichelaar. Het is een traditie dat er met een
lustrum prijzen van aardewerk worden uitgereikt, het was dit jaar de 115e
Makkumer Merke. Bij de Dames 35+ Klasse werden deze aardewerkprijzen
gesponsord door Rederij Engelsman Towage & Salvage.

Heren A klasse    
Bij de Heren A klasse waren er zes parturen, hier werd in twee poules gekaatst.
Er waren twee prijzen te verdelen. Het partuur van Gerard v. Malsen, Ype
Smink en Jorn Adema en het partuur van Hyltje Bosma, Sander Rinia en
Siepie Attema wonnen beide hun eerste partij. Hun onderlinge partij zou
beslissend zijn voor een finaleplaats. Beiden deden niet voor elkaar onder,
maar het was het partuur van Gerard dat won met 5/4 - 6/2. In de andere
poule behaalden het partuur van Aloys Freitag, Hendrik-Jan v.d. Velde en
Bauke-Jetze Smink en het partuur van Yde-Klaas Dijkstra, Jan Hiemstra en
Hidde Koornstra beide een overwinning. Tijdens zijn tweede partij raakte
Bauke-Jetze echter geblesseerd en werd hij vervangen door de al uitge-
kaatste Siepie Attema. Deze partij, waarin het ging om een finaleplaats,
werd door het partuur van Aloys uiteindelijk gewonnen met 5/4 - 6/6.
Beide finalisten hadden dus een partij van 5/4 achter de kiezen om zover
te komen. In de finale was het toch het partuur van Gerard, Ype en Jorn dat
aan het langste eind trok. Ze wonnen van Aloys, Hendrik-Jan en Siepie
(Bauke) met 5/3 - 6/2.Tot koning van deze klasse werd uitgeroepen Gerard
v. Malsen, hij ontving de Joh. Adema Wisselbeker. 

Uitslag Heren A klasse:
1. Gerard v. Malsen (Koning), Ype Smink, Jorn Adema.
2. Aloys Freitag, Hendrik-Jan v.d. Velde, Siepie Attema en Bauke-Jetze Smink.

De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd geslagen door Ilja Tassebajof.
Hij ontving hiervoor een fraai ereteken, aangeboden door de Fam. Tjeerd
Lutgendorff. 

Heren B klasse    
Er is heel wat regen gevallen de laatste paar uurtjes. Je kon bijna glijdend
naar de perken toe komen, maar op het speelveld was het gelukkig aardig
droog. Uiteraard levert dit dan ook weer heel wat mooie plaatjes op! Het blijft
voor het publiek altijd leuk. Bovendien kwam de zon er door, wat uiteindelijk
toch nog een hele mooie dag opleverde.In de B-Klasse waren totaal 6 partuur
wat dus poule kaatsen betekende. Een mooie partij in poule A was die van
Jacob (P) vd Weerdt, Herman Nota, Hayo Attema tegen Daniel Kleiterp,
Harm Jan Cuperus en Pier Hibma. Dit werd 5-4/6-6 voor Daniel Kleiterp
c.s. Echter Jacob (P) v.d Weerdt c.s werden met 11 punten toch nog poule-
winnaar. In poule B werd er een titanenstrijd geleverd tussen Pier Santema,
Feike Melchers, Cerry v.d Logt en Germ v.d Meer, Rommert Tjeerdema en
Harry v.d Weerdt. Beiden hadden een partij gewonnen, dus de winnaar
ging door naar de finale. Alle blokjes moesten bijna uit de kast komen,
maar met 5-5/6-4 trokken Pier Santema c.s uiteindelijk aan het langste
eind. De finale tussen Jacob (P) v.d Weerdt c.s en Pier Santema c.s was een
échte finale, en mooi voor het publiek om te volgen. Met 5-4/6-4 waren de
kransen voor Jacob v.d Weerdt c.s, en de tweede prijs voor Pier Santema
c.s Jacob (P) v.d Weerdt werd eveneens koning van de partij.

Uitslag Heren B klasse:
1. Jacob (P) vd Weerdt (K), Herman Nota, Hayo Attema
2. Pier Santema, Feike Melchers, Cerry vd Logt.

Heren A-klasse
Koetsier Statema, Jorn Adema, Gerard van Malsen (k) en Ype Smink

Heren B-klasse
Herman Nota, Jacob (P) van der Weerdt (k) en Hayo Attema
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Grote Merke ledenpartij in 10 klassen en 86 parturen 
Heren C klasse    
Eén en twintig parturen telde de lijst van de C-Klasse. Wanneer je dus in de
finale wilt kaatsen, speel je 5 x en dat liegt er niet om. Wie speelt er tactisch
genoeg, wie heeft er genoeg energie en uithoudingsvermogen om toch door
te zetten, en een plaatsje in die fel begeerde koets te bemachtigen. In de eerste
omloop speelden Simon Adema, Jakke v.d Kamp, Klaas v. Malsen tegen
Koert Jansen, Otto v.d Eems en Wim Roorda. Dit werd nog spannend, maar
met 5-4/6-4 won Simon Adema c.s de partij. Vervolgens troffen zij in de 2e
omloop Jurjen Nagel, Jan vd Veen en Wilko Feenstra. Alles kwam uit de kast,
en op 5-5/6-6 wonnen Simon Adema nipt. In de 3e omloop speelden ze
tegen Jelle Hiemstra, Rinze Koornstra en Hennie de Vries waar ze weer net
aan het langste eind trokken met 5-4/6-6. In de 4e omloop waren ze in de
gelukkige omstandigheden om te blijven staan, waardoor ze vervolgens in
de finale terecht kwamen. Johan de Witte, Auke Visser en Arnold Walinga
wonnen de eerste omlopen met resp. 5-2 en 5-3, en namen het in de 3e
omloop op tegen Geert Melchers, Peter Dijkstra en Yke Hoekstra. Johan de
Witte c.s speelden in vorm en wonnen de partij met 5-3/6-6. In de 4e
omloop namen ze het op tegen Bram Elzinga, Jouke Abe Tilstra en Herre
Stegenga. Zij hadden weinig tegenstand ondervonden om in de 4e omloop
te komen. (resp. 5-1/ 5-0 en 5-2 overwinningen). Tegen Johan de Witte werd
het een spannende partij en ging het gelijk op. Hellaas raakte Johan de Witte
tijdens de partij geblesseerd, en speelden Auke Visser en Arnold Walinga
de partij uit. Dit was net even teveel, en op 5-5/6-2 wonnen Bram Elzinga c.s
de partij. In de finale waren de spieren en energie van iedereen al aardig
getergd. Op 5-1/6-0 wonnen Bram Elzinga c.s de kransen en was de 2e prijs
voor Simon Adema c.s. Bram Elzinga werd tevens tot de nieuwe koning
van de ”Willem Kooistra wisselbeker” gekroond.

Uitslag Heren C klasse:
1.  Bram Elzinga (K), Jouke Abe Tilstra, Herre Stegenga
2. Simon Adema, Jakke vd Kamp, Klaas v. Malsen
3. Johan de Witte, Auke Visser, Arnold Walinga

Heren 45+ A-klasse
Bij deze klasse namen vijf parturen deel (net zoveel als in 2006). Er waren
twee prijzen te verdelen in een klasse waarin alle parturen gelijkwaardig
waren, gezien uitslagen van 5/5 in de eerste omloop. Het partuur van Johannes
Lenters, Tonny Verweij en Pier Santema had in de tweede omloop een staand
nummer en stond zodoende al in de finale. Het partuur van Jan Steigenga,
Teake Koster en Geert v.d. Plaats (bijgeloot) won in de tweede omloop met
5/4 - 6/6. Goed voor een finaleplaats. De finale verliep vrij vlot en bij een
stand van 5/2 - 6/0 aan de telegraaf, was het laatste punt voor het partuur
van Jan, Teake en Geert. De Jan Tuinier Wisselbeker ging (evenals in
2006!) naar Jan Steigenga, tevens ontving hij de zilveren Koningsbal.

Uitslag Heren 45+ A-Klasse:
1. Jan Steigenga (Koning), Teake Koster, Geert v.d. Plaats.
2. Johannes Lenters, Tonny Verweij , Pier Santema.   

Heren 45+ B-klasse
In deze klasse deden net als vorig jaar 7 parturen mee en moest men strijden
om twee prijzen. Er werd door een aantal heren zo fanatiek gekaatst, dat het
sportieve element nog wel eens uit het oog verloren werd. Een scheidsrechter
kan niet altijd alles zien wanneer er meerdere partijen gelijk worden verkaatst
en zonder keurmeesters op de lijnen wordt het nog moeilijker voor hem.
Desalniettemin bleef ‘scheids’ Cees Tijmstra rustig en leidde hij alles weer in
goede banen. Het partuur van Johannes Oudendag, Wiebe v. Dijk en de rustige
Henk Bonthuis kaatsten een enerverende finale tegen het partuur van Sietse
de Vries, Gatze Smid en Wim Foekema. Het was een echte strijd en dat
werd ook in de stand tot uitdrukking gebracht: 5/5. De laatste punten werden
gemaakt door het partuur van Sietse, Gatze en Wim, zo wonnen zij met 5/5
- 6/4. Sietse de Vries (vandaag voor het eerst in de koets!) werd tot koning
uitgeroepen en mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen.

Uitslag 45+ B-klasse:
1. Sietse de Vries (Koning), Gatze Smid, Wim Foekema.       
2. Johannes Oudendag, Wiebe v. Dijk, Henk Bonthuis.

Heren C-klasse
Jouke-Abe Tilstra, Bram Elzinga (k) en Herre Stegenga

Heren 45+ A-klasse
Koetsier W. Altena, Geert van der Plaats, Jan Steiginga (k) en Teake Koster

Heren 45+ B-klasse
Sietze de Vries (k) Gadze Smid en Wim Foekema met koetsier Zijlstra
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Dames A-klasse
Dit jaar was er sprake van een grote verandering bij het dames A-kaatsen.
Door een sterk te kort aan A-maten in de B-klasse, was ervoor gekozen om
in de A-klasse een poule van 4 parturen te maken en de dames 2 tegen 2 te
laten kaatsen. De overige A-kaatsters werden in de B-klasse geplaatst. Rond
de klok van 10.30 uur konden de eerste twee partijen los. Romine Jansen en
Geeske Poortstra namen het op tegen Geeske Hibma en Rommy Lutgendorff.
Romine en Geeske  P. boden goed verzet, maar trokken helaas aan het kortste
eind. Het werd 5-3/6-4 in het voor-deel van Geeske H. en Rommy. De andere
partij verliep tussen Denise Koornstra en Amarins Altena tegen Maaike Terpstra
en Vollie Oostenveld. Achteraf bleek dit de spannendste partij van de A-poule
te worden. De gehele partij ging gelijk op tot aan de 5-5 aan toe. Na wat
onenigheid over of een bal nu wel of niet in was, trokken Maaike en Vollie
uiteindelijk de winst naar zich toe, 5-5/6-0. De tweede poule ronde verliep
aanzienlijk minder spannend en Maaike en Vollie en Geeske H. en Rommy
wisten wederom hun partijen te winnen. In de derde poule ronde dienden deze
beide parturen het tegen elkaar op te nemen. Het zou een echte finalepartij
worden, gezien beide parturen op 14 punten stonden. Even ging het gelijk
op, maar al snel bleek dat Maaike en Vollie het meest complete partuur van
de dag vormden. Ze wonnen met 5-2/6-4. Tijdens de prijsuitreiking werd
Vollie uitgeroepen tot Koningin van de Dames A-klasse 2007 

Uitslag Dames A-klasse:
1. Maaike Terpstra & Vollie Oostenveld (Koningin)
2. Geeske Hibma & Rommy Lutgendorff (16 pnt.)

Dames B-klasse
Bij deze damesklasse stonden maar liefst 18 parturen op de lijst. Waar, ondanks
de verandering in de A-klasse, alsnog 5 A-maten bijgeloot dienden te worden.
Om exact 9.00 uur werd het startsein gegeven en het beloofde een spannende
dag te worden. In de eerste omloop nam het partuur van Lieke van As, Anneke
van der Meer en Gerda Bleeker het op tegen het partuur van Wietske Hoekstra,
Joke de Vries en Susanne Hellendoorn. Een spannende partij, welke voor
Lieke c.s. resulteerde in een overwinning, met 5-4/6-4. In de tweede omloop
trof het partuur Lieke c.s. het partuur van Klazien Bijlsma, Lena Wijbenga
en Alie van der Veer. Zij hadden de tweede omloop weten te bereiken door in
de eerste omloop de winst te pakken bij een stand van 5-5/6-6. Partuur Lieke
c.s. bleek echter een maatje te groot voor Klazien c.s.. Lieke c.s. won met
5-3/6-2. In de derde omloop kaatsten Lieke c.s. tegen Jenny Oostenveld,
Corrie van der Veer en Ingrid Groen. Laatst genoemde partuur won in de
eerste twee omlopen met 5-5/6-2 en 5-3/6-0. Het werd een spannende partij
die bij een stand van 5-4/6-6 werd gewonnen door Lieke c.s. Hierdoor
plaatsten zij zich direct voor de finale, door een staand nummer in de halve
finale. De halve finale werd verkaatst tussen de parturen Wietske Hoekstra
(bijgeloot), Carla Reitsma en Marchje Haanstra tegen Andrea Kroes, Jikke
Bergsma en Wieke Galema. Eerst genoemde partuur kwam in de halve
finale door met 5-5/6-2, 5-3/6-2 te winnen en in de derde omloop hadden
zij een staand nummer. Partuur Andrea c.s. had reeds drie keer gewonnen;
5-1/6-0, 5-3/6-0 en 5-5/6-2. Het was een prachtige halve finale, waarin de
parturen zeker aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk was het partuur
Wietske c.s. die de overwinning binnenhaalde en in de finale kwam te
staan. Uitslag; 5-4/6-0. Andrea c.s. ging naar huis met de derde prijs. De
finale, beloofde een spannende partij te worden. Voor de tweede keer
vandaag stonden Lieke en Wietske tegen over elkaar en beide parturen
waren er op gebrand om de krans binnen te slepen. Dit kwam ook duidelijk
naar voren in het spel. Zo stond Lieke c.s. voor met 5-3, maar wisten
Wietske c.s. zich terug in de wedstrijd te knokken door de stand naar 5-5
te brengen. Het werd een échte finale met uiteindelijk alles aan de hang,
5-5/6-6. De spanning was zowel onder de toeschouwers als de kaatsters
zelf bijna niet te houden. Vervolgens maakte Lieke c.s. de partij af met een
zitbal. Een mooie overwinning! Tijdens de prijsuitreiking werd Lieke van
As uitgeroepen tot Koningin van de Dames B-klasse 2007.

Uitslag Dames B-klasse:
1. Lieke van As (k), Anneke van der Meer en Gerda Bleeker
2. Wietske Hoekstra (bijgeloot), Carla Reitsma en Marchje Haanstra
3. Andrea Kroes, Jikke Bergsma en Wieke Galema

Dames A-klasse
Koetsier E. Feenstra, Maaike Terpstra en Vollie Oostenveld

Dames B-klasse
Anneke van der Meer, Lieke van As (k) en Gerda Bleeker
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Dames 35+-klasse
Bij de dames werd 35+ werd eveneens in een poule gekaatst, 4 parturen stonden
er op de lijst. Het werd een spannende strijd binnen de poule wat de punten
betreft. Ongeveer 10.30 uur konden de eerste 2 partijen verkaatst worden. Het
partuur Mieke Tilburgs, Dina Koopmans en Marlisa Groen namen het op tegen
Alinda Kolk, Gera Rinia en Janny Bosma. Een partij die een poos gelijk op
ging, maar Mieke c.s. bleken de sterkeren toen zij de winst pakten met een
stand van 5-3/6-4. De andere partij ging tussen Sylvia Attema, Sylvia van der
Logt en Ingrid Bosma tegen Hyke Bootsma, Tanja van der Logt en Sjoukje
Oostenveld. Hyke c.s. won deze partij vrij gemakkelijk met 5-1./6-2. De tweede
pouleronde was wat spannender wat  uitslagen betreft. Mieke c.s. kaatste tegen
Sylvia c.s. en wonnen dit met 5-4/6-4. De andere partij, tussen Alinda c.s. en
Hyke c.s. eindigde in een stand van 5-5/6-0 in het voordeel van Hyke c.s. Na
deze ronde stonden zowel de parturen van Hyke c.s. als Mieke c.s. op 14 punten.
De laatste pouleronde nam het partuur Alinda c.s. het op tegen Sylvia c.s.,
wederom een spannende partij die lang gelijk opging. Alinda en haar maten
trokken uiteindelijk de winst naar zich toe, na een uitslag van 5-4/6-2. Mieke c.s.
en Hyke c.s. namen het in deze derde ronde ook tegen elkaar op en de winnaars
van deze partij zouden de krans omgehangen krijgen, er stond dus behoorlijk
wat op het spel. Mieke c.s. deden er alles aan om het partuur van Hyke c.s. bij
te blijven in de punten, echter Hyke c.s. bleken de sterksten van de dag in de
dames 35+-klasse en ze behaalden dan ook de overwinning bij een stand van
5-2/6-4. Nog even was het spannend wie er als tweede zouden eindigen, Alinda c.s.
of Mieke c.s.. Met één eerst verschil in de poule ging deze prijs naar het partuur
van Mieke c.s. Tijdens de prijsuitreiking werd Hyke Bootsma uitgeroepen tot
koningin van de Dames 35+-klasse 2007.

Uitslag Dames 35+-klasse:
1. Hyke Bootsma, Tanja van der Logt en Sjoukje Oostenveld (21 pnt.)
2. Mieke Tilburgs, Dina Koopmans en Marlisa Groen (16 pnt.)

Welpen 
Om 12.00 uur ging de jeugd los met ook voor hun een heel belangrijke partij.
Ze waren allemaal toch wel een beetje zenuwachtig want wie komt er op de
koets. Er werd in poules gekaatst. Bij de welpen 2 poules van 4 partuur. In
poule werd de 1e partij een echte kraker alles kwam aan de hang. Deze partij
ging tussen Iwan/Marrit en Lars/Rik , Iwan won deze partij. In deze Apoule
werden Klaas Pier/Lisanne de winnaars als 2e eindigden Iwan cs. In de B poule
een spannende partij tussen Klaas/Loes tegen Kim/Ilse het werd 5-5 6/2 in het
voordeel van Klaas cs. In deze poule eindigden als 1e Klaas/Loes. Als 2e
Elisa/Anna. Er moest om de 3e prijs worden gekaatst tussen Elisa/Anna tegen
Iwan/Marrit. De dames bleken te sterk en wonnen met 2-5 4/6. De finale ging
tussen Klaas Pier/Lisanne en Klaas/Loes. Klaas en Loes namen een voorsprong van
3 eersten. Maar het werd weeer gelijk en bij 5-5 6/2 wonnen Klaas Pier en Lisanne
de 115e Merke. Zij kregen in de tent hun prijs uitgereikt door de voorzitter. De
Dominicus Bergsma koningsprijs was dit jaar voor Klaas Pier Folkertsma, winnaar
in 2006 was Jesse Rinia. 

Uitslag Welpen:
1. Klaas Pier Folkertsma en Anna Jantsje Bosma 
2. Klaas Bosma en Loes Attema
3. Elisa Koornstra en Anna Jantsje Bosma.

Pupillen 
Bij de pupillen werd er ook in 2 poules gekaatst. De Apoule met 4 partuur en in
de B poule 3 partuur. In de A poule waren de weinig spannende partijen, alleen de
partij tussen Jelle/Jordy en Emiel/Herre werd spannend. De partij werd gewonnen
door Jelle cs met 5-4 6/4. Jelle cs werd ook 1e in de poule met Emiel cs als
tweede. In de andere poule geen spannende partijen. Jesse/Age wonnen allebei hun
partijen en werden dus 1e als 2e eindigden Pieter/Nynke. Om de derde prijs
werd gekaatst tussen Pieter/Nynke en Emiel/Herre een gelijk opgaande strijd
war eindigde in 5-5 6/6. Emiel en Herre wonnen de partij doordat de laatste bal
voor was. In de finale kaatsten Jelle/Jordy tegen Jesse/Age. Jelle cs waren deze
keer te sterk en wonnen met 5-1 6/0. Ook zij kregen de prijs uitgereikt door de
voorzitter. De gebr. Koornstra wisselbeker is dit jaar gewonnen door Jelle Attema,
vorig jaar was deze voor Pieter Politiek.

Uitslag Pupillen:
1. Jelle Attema (k) en Jordy de Jong
2. Jesse Rinia en Age Poog 
3. Emiel Wijma en Herre Stegenga

Dames 35+-klasse
Sjoukje Oostenveld, Hyke Bootsma (k) koetsier A. de Boer en voor Tanja v. d. Logt

Welpen
Lisanne Rinia en Klaas-Pier Folkertsma (k)

Pupillen
Jelle Attema (k) en Jordy de Jong
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Monitor (plat scherm) 15” € 25.-, tel. 0515-231928

Een mooie koppel stamboek fok ooilammeren,
zwoeger vrij ARR/ARR. H. Drayer, 
tel. 0515-542616

2 Nieuwe paarden dekens, tel. 06-21566841

HP deskjet 880C printer, de printer werkt nog
uitstekend, maar is over, nu we een nieuwe hebben.
De kabel zit erbij, net zoals handleidingboekje
€ 20.-, tel. 0515-233700

Analoge spiegelreflexcamera met draagtas Minolta
Dynax 3X i, met autofocuslens 35-80 mm € 25.-
tel. 0515-231928

Onbeschadigde CV-radiator afm. 45 x 100 cm
€ 20.-, tel. 0515-232272

Konijnenhok € 25.-; 2 Vlaamse reuzen/mannetje
€ 10.- per stuk, tel. 0515-233600

Licht eiken vitrinekastje + tv meubel € 50.-, 
tel. 0515-574785

Analoge spiegelreflexcamera in tas; Minolta
Dynax 404 SI met AF-lens 28-80 mm + telelens
70-300 en losse filter. In een koop € 50.-, 
tel. 0515-231928

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de boby van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

Arumerweg 41
WITMARSUM

Ruime gezinswoning
met karakteristiek

(winkel)pand. 

Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE



Man voor timmer-, schilder en tuinwerk, 
tel. 06-49336809

Huishoudelijke hulp of oppas, tel. 06-45221651

Voor timmer/schilderwerk, tafels/plafonds/
wanden/tuinwerkzaamheden, tel. 06-49827051

Jong poesje 7 weken oud, perzik/grijs, 
tel. 0515-232917

Gepensioneerde schilder heeft wat tijd voor
schilderwerk voor een redelijke prijs, 
tel. 06-21566841

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298

Stalling voor Oldtimer, tel. 0515-232243

Omgeving rond Exmorra  onze lapjes kat
Pippi is al meer dan een week weg. De poes is
gesteriliseerd en is 4 jaar oud. De kinderen
missen haar en zouden haar graag terug wil-
len. Wie heeft haar gezien of wie weet waar
ze is? Bel dan: 06-10856701

Halskettinkje met kleine bloed kraaltjes, 
tel. 0515-231990  
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