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Geslaagde jaarmarkt met veel publiek
in de straten van Makkum

Makkum - Vanuit Makkum vaart het schip de
Seestern met gasten naar het Wad. De tocht begint
bij de aanlegplaats bij het strand of vanuit de
Makkumer visserijhaven. Als alles mee zit kunnen
de gasten dan misschien zeehonden zien. Meestal
zijn deze vaartochten bijzonder leuk, maar soms
gaat er iets fout. Zo ook enige tijd geleden.

De Seestern was met 64 personen op de Wadden-
zee aan het varen en ging niet helmaal precies door
de geul nabij de Dove Balg 22. De zandplaat die
naast de geul ligt is erg steil en als je daar op komt
te liggen en het water zakt dan lig je zo vast als
een huis. Dit gebeurde ook met de Seestern. De
wind was ook zodanig dat er niet meteen het
volgende tij genoeg water kwam te staan en de
boot heeft twee dagen op het Wad gelegen. De
gasten die aan boord waren werden wel meteen

na de stranding van boord gehaald en dat was
geen eenvoudige klus. De Snelle Jelle, de boot van
Sailcentre Denekamp, heeft samen met collega’s
alle 64 gasten, waaronder veel kinderen van boord
gehaald en door de sluis van Kornwerderzand naar
Makkum gebracht. Allen hadden een reddingsvest
aan welke ruim voorradig waren aan boord van
de Seestern. Een hele belevenis en zeker wanneer
alles goed afloopt, heb je heel wat te vertellen
als je weer thuis bent. Nadat de Seestern twee
dagen hoog en droog op de plaat gelegen had,
konden de Wiecher, Veronica, Tempest en
Snelle Jelle het schip weer naar dieper water
trekken en dat was een hele klus, omdat het een
behoorlijk zwaar schip is en het wel erg vast lag.
Alles is gelukt en de vaartochtjes van de Seestern
zijn weer hervat en de schipper weet nu precies
waar hij wel en niet kan varen.

Makkum - Dit jaar eens geen verregende jaar-
markt in hartje Makkum zoals voorgaand jaar.
Maar een gezellige en grote publieke belang-
stelling, met mensen uit de regio Makkum en
de toeristen kwamen massaal af op de jaarmarkt. 

De jaarmarkt wordt georganiseerd door een
commissie onder auspiciën van de OVM
(Ondernemers Vereniging Makkum). Markt-
meester is Anne Koekoek geassisteerd door
zijn dochter Marga. Zij hebben alles met
behulp van de vrijwilliger medewerkers in goede
banen weten te leiden. De 110 standhouders

-waaronder ook de deelnemers uit eigen dorp -
waren al vroegtijdig present om de koopwaar
uit te stallen en zo goed mogelijk te kunnen
presenteren. Er was echt weer van alles in de
handel, van etenswaar tot curiosa, kleding en
schoeisel, etc. De markt begon ‘s morgens
tegen elf uur en rond de klok van vier uur
‘s middags begon het publiek Makkum
weer te verlaten en gingen de standhouders
hun koopwaar weer inpakken. Aan het einde
van de dag zagen we een zeer voldane markt-
meester lopen, het is een zeer geslaagde dag
zegt Anne Koekoek.

Gestrande wadgasten veilig aan de wal

Geen oud papier
ophaaldag
I.v.m. de vakantie wordt er zaterdag geen oud
papier opgehaald. Wel staan er 3 containers
in de Klipperstraat waar u het papier in kunt
deponeren. De eerste volgend ophaaldag
is op 1 september.

Muziekver. Halleluja 
Mannenkoor De Flevosanghers
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Info Familieberichten Agenda
woensdag  1 augustus
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt
19.00-21.00 uur in het centrum

vrijdag 3 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655

zaterdag 4 augustus
Cornwerd - 11.00 uur Pearkekeatsen A- en B klas-
se met verliezersronde 

woensdag  8 augustus
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt
19.00-21.00 uur in het centrum

donderdag 9 augustus
Allingawier -  Allingastate concert door de groep
Folsgearsterfolk tezamen met ”The Martime
Crew” uit New Zealand aanvang 19.45 uur

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 aug.
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
tentoonstelling van diverse kunstenaars

Cornwerd - De Cornwerdermolen bestaat dit 100
jaar. Ter gelegenheid daarvan is in week 32, vanaf
6 t/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 25/26 aug. Expo Atelier
Pur Sang.  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: shanty-
koren voor u zingen, verhalen vertelt worden door
een verhalenverteller, paling gerookt worden, de
accordeonist zijn repertoire ten gehore brengen. 

Op 16-07-2007 
werden onze kinderen

Dirk en Aafke Fennema-Kunst
Roordaburg 21

8926 KE te Leeuwarden

verblijd met de geboorte
van een zoon

Rens-Harm
De dankbare en gelukkige

grootouders L. en C. Kunst-Visser

Kerkdiensten
zondag 5 augustus

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen                             

R.K. Kerk
9.30 uur parochievoorganger                                    

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur Br. H. v. Spelden, Den Helder + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward              

Recreatie Holle Poarte in de Piramide
9.30 uur mevr. C. Hoekstra-Baarda, m.m.v.
zang: mevr. A.v.d.Meer-Kamstra, orgel: dhr. J. Adema      

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281    

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    
N. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980   

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

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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 telfonische hulpdienst

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

Gedicht
Daar kreeg ik bij geval 
de Kaatsbaan in mijn oog 
D’een boog en kromde ‘t lijf, 
een ander hijgde en vloog
Zijn eigen schaduw na, 
en kruist hene en weder.
De kaatsbal rijst om hoog, 
en draait weer schielijk neder
Maar weinig denkt de jeugd, 
bij ‘t vliegen van den bal
Hoe dat haar leven strekt, 
een speeltuig van ‘t geval,
Een kaatsbal van ‘t geluk, 
maar .... zangster staak uw preken
Een ander stoor’de vreugdt,
en geessel’de gebreken

Lucas Rotgans (1654-1710)

Inbraak antiekzaak
Zurich - De politie onderzoekt een inbraak in
een winkel die aan de Kerkstraat gevestigd is.
Vorige week is in de nacht van maandag op
dinsdag daar ingebroken waarbij sieraden,
zilverwerk en meubelen weggenomen zijn.
Men drong het pand binnen door een deur te
forceren. Een 41-jarige inwoonster van Pingjum
deed aangifte.

Wist u dat...
* er zaterdag 4 augustus voor de 11e keer door

Plaastelijk Belang Ferwoude  het  traditionele
ringrijden voor aanspanningen wordt 
georganiseerd, m.m.v. De Friese Aanspanning

* en er wordt deelgenomen in twee klassen n.l.
Fries ras en overige aanspanningen, de aan-
vang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

* er enkele > wist u dat...< teksten ontbreken, 
wilt u deze voor weer opnieuw doorgeven!
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 2/8 t.e.m. wo. 8/8

Almhof Kwark Aardbei, 500 gram....................................1.29
Kips Theeworstje, 100 gram.......................................59 cent
Volle Yoghurt, literfles...........................................nu 99 cent

Bij 500 gram Belegen Kaas

potje Mosterd gratis

Honig Bami Mix Speciaal + Honig Mix Normaal..samen 1.49
Page Toiletpapier, pak à 8 rol........................................nu 2.29
Appelsientje Fruitsensatie, pak 1 liter...........................nu 0.99

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 2 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 4 AUGUSTUS

VARKENS SATÉBLOKJES
per 100 gram €€ 1.30

KATENHAASJE
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 2 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 8 AUGUSTUS

GRILLWORST ALS BELEG
100 gram €€ 1.10

RAUWE HAM
100 gram €€ 2.-

Aids fonds en 
Stop Aids Now!  
Makkum - Tijdens de Visserijdagen 18 augustus
a.s. vindt in het centrum en rondom de haven
van Makkum een collecte plaats. De opbrengst
van deze actie gaat naar Stop Aids Now!

40 Miljoen mensen in de wereld zijn geïnfec-
teerd met het dodelijke aidsvirus en elke zes
seconden komt daar iemand bij! Daarom zet
STOP AIDS NOW! zich in voor de wereld-
wijde strijd tegen hiv en aids. Dagelijks sterven
duizenden, voornamelijk jonge mensen aan de
gevolgen van aids. Jonge mensen in de bloei
van hun leven, die voor hele gezinnen moeten
zorgen. Velen zullen hun 35e levensjaar niet
halen. Hele generaties die de economie van
een land draaiende moet houden, worden
weggevaagd. In sommige landen is de levens-
verwachting zelfs al met meer dan 20 jaar
gedaald en bezetten aidspatiënten de helft van
alle ziekenhuisbedden. De kinderen blijven achter:
er zijn nu al 15 miljoen aidswezen, die hun
ouders verloren hebben. En ook veel kinderen
overlijden zelf aan de gevolgen van aids. Aids
ontwricht gezinnen, gemeenschappen en landen.
Daarom moeten we nú in actie komen! 

Wilt u mee collecteren of meer informatie
over de acties in Friesland, dan kunt u contact
opnemen met de vrijwilliger collecte coordi-
natoren voor Friesland: 
Coby Haas: 0514 542061, jmhaas@hetnet.nl
Voor meer informatie over Stop Aids Now!
zie www.stopaidsnow.nl

Nieuwe kaatswedstrijd 
KV Makkum

Makkum - De Kaatsvereniging Makkum
organiseert op zaterdag 11 augustus een unieke
wedstrijd voor haar leden. We gaan teatsen op
”Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat te
Makkum. Deze mix van kaatsen en tennissen
is aan het einde van het vorig seizoen al eens
uitgeprobeerd en het was een groot succes. De
sponsor van deze partij is ”Klussenbedrijf U.
Tuinier” uit Makkum. Dus, zoek een tennis-
racket en doe mee! Het begint om 11.00 uur. 

Opgave is mogelijk t.e.m. vrijdag 10 augustus
19.00 uur, bij het secretariaat van de kaatsver-
eniging, Strânwei 17, Makkum, Tel: 0515-231377
E-mail: alpha@ayc.nl. Nadere informatie treft
u aan op www.kvmakkum.nl

Het bestuur.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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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  AU G U S T U S

Babi Pangang
Foe Yong Hai
4 Koe Lo Kai/4 Mini Loempia’s
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
Je ziet meer met....licht in de duisternis 

Makkum - Na bijna drie jaar veelvuldig aan-
dringen heeft de wijkraad van de Oude
Nieuwbuurt het voor elkaar gekregen dat de
gemeente Wûnseradiel de lantaarnpaal in
de Leerlooierstraat aan de achterkant van
het bedrijf Oostenveld  heeft geplaatst. Tig
telefoontjes, brieven en een bezoek aan de
burgervader waren nodig om de gemeente te
overtuigen van de noodzaak van een beetje
licht op deze duistere plek (de halve wijk
moet er langs). Mede dank zij de steun van
andere belanghebbenden uit de buurt en die
van Plaatselijk Belang kunnen we nu de zak-
lantaarns thuislaten. ”Licht in de duisternis,
wel zo veilig”. De wijkraad is met veel meer
zaken bezig om de vernieuwde wijk veilig te
houden maar dat is niet altijd zo zichtbaar als
een (brandende) lantaarnpaal!

Op de foto de dames van de wijkraad van de
Oude Nieuwbuurt. Mw. Fahner, Mw. Kampen,
Mw. Jongman  en Mw Cronenburg.

Eigooi spektakel in centrum Makkum

Makkum - Donderdag 9 augustus is het weer
tijd voor het jaarlijkse Eigooien in het centrum
van Makkum. Op de Markt wordt door
Vereniging Caravan Us Stek een werp arena
aangelegd die voor iedere bezoeker goed
bereikbaar en goed zichtbaar is. Eigooien is een
kunst en dat is ieder jaar weer goed zichtbaar.
Niet alleen het werpen van het ei maar ook het
vangen is onderdeel van deze wedstrijd. Een
wedstrijd is het ieder jaar weer. Zeker wanneer
de kannonnen in de baan komen die boven de
40 meter werpen en het ei heelhuids bij de
jurykar inleveren. Deelnemende tweetallen
hebben 3 eieren tot hun beschikking om deze
zover mogelijk te werpen en te vangen.

Dit jaar zijn er prijzen te verdienen in 4 klassen.
* De jeugdcatagorie: de jeugd van 4 - 12 jaar 
* De damescatagorie: alle dames koppels en
gemengde koppels boven de 14 jaar.
* De herencatagorie: alle heren koppels boven
de 14 jaar.

Dit jaar weer prachtige prijzen te winnen
bestaande uit bekers met daarop de eeuwige
roem ingegraveerd. Daarnaast voor de kinde-
ren weer lekkernij in feestelijke verpakking!
Opgave kan vanaf 18.30 uur bij de jurykar
aanwezig op de Markt. Deelname is vrij voor
iedereen. Deutsch, English, Nederlander,
American of toch gewoon Fries, iedereen mag
een poging wagen! Voor koppels die meerde-
re keren mee willen doen geldt een maximum
van 3 keer. Onder begeleiding van levendig
live commentaar en muziek gaat de organisatie
proberen het record aantal deelnemers van
vorig jaar te verslaan. Het weer wordt prachtig
en de wedstrijd is geheel zonder dopingcontroles
georganiseerd. Wel moet het tweevoudig titel-
verdedigend duo aangeven waar zij het gehele
jaar getraind hebben. Voor de potentiële prijs-
winnaars: het parcoursrecord staat op 55 meter. 
De organisatie Caravan Us Stek gaat uit van
een geslaagde avond. Alvast tot donderdagavond
9 augustus in het centrum van Makkum!
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BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie bossen bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Versgesneden broccoli
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 0.60

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

Mooie rode trostomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 0.60

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

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

E-mail: info@web-works.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.nieuwbouwinmakkum.nl

Op de Holle Poarte 500 oranje ballonnen de lucht in
voor Warchild

Makkum -  Op de Holle Poarte zijn ter hoogte
van de piramide donderdagavond 500 oranje
ballonnen opgelaten voor Warchild. Aanvankelijk
was de boulevard hiervoor uitgekozen maar
door het minder fraaie zomerweer werd de
locatie verplaatst naar de piramide. Op 169
andere campings, bungalow - en attractieparken
en zwembaden in heel Nederland werd hetzelfde
gedaan. Bezoekers konden voor één euro een
ballon kopen waarmee men War Child steunt.
De opbrengst komt geheel ten goede aan
kinderen die getroffen zijn door oorlog. Om
precies zeven uur ´s avonds werden in heel
Nederland meer dan 80.000 oranje ballonnen

als symbool voor de vrijheid opgelaten. De
opbrengst van de Ballonnendag 2007 zal ten
goede komen aan Colombia, waar al veertig jaar
een burgeroorlog woedt. De eindopbrengst
zal naar verwachting ongeveer 90.000 euro
bedragen. Waarmee de totaalopbrengst van
zes jaar Ballonnendag op ruim 470.000 euro
zal uitkomen. 

Via de website www.ballonnendag.nl kan men
de verrichtingen van de ballonnen volgen en
kijken of men in de prijzen is gevallen. Vanaf
9 augustus wordt op de website dagelijks de
retour ontvangen ballonkaartjes gepubliceerd.

Makkum - Het Russische schip de Shtandart
zal een vaarttocht gaan maken op donderdag
16 augustus om 19.00 uur. Deze tocht zal onge-
veer 2,5 uur duren, en u kunt hier op mee
varen! De kosten voor de tocht zijn € 35 euro
per persoon.

De Shtandart is een handgemaakt Russisch schip
naar het model van het, uit 1703, stammende
vlaggenschip de ”Shtandart” van Peter de Grote.
De Shtandart is bezig met een kleine tour langs
Europa, en probeert, tussen de regatta’s door,
af en toe een haven aan te doen. Makkum is
de eerste haven van Nederland die een bezoek
krijgt van de Shtandart dit jaar. Na Makkum
gaat de Shtandart naar Den Helder om daar met
de ”Michiel de Ruyter regatta” mee te varen.
Michiel de Ruyter zal daarom dit schip persoon-

lijk welkom heten, als het bij de sluizen van
Kornwerderzand aankomt, en meevaren naar
Makkum. De Shtandart wordt op donderdag
16 augustus rond 12.00 uur verwacht bij
Kornwerderzand en tussen 13.00 en 13.30 uur
vaart hij de haven van Makkum binnen.

U kunt, gedurende de dagen dat de ”Shtandart”
gast is in Makkum, het schip bezoeken en er
ook op meevaren. Voor  deze vaartocht zijn nog
enkele kaarten beschikbaar. U kunt reserveren via
de site van de visserijdagen: www.visserijdagen-
makkum.nl of u kunt ze kopen bij de Waagtoren,
”het Friese hart”. Voor de echte liefhebbers is
er ook nog een vaartocht van Makkum naar
Den Helder. Deze duurt ongeveer 4 uren, en
vertrekt om 12.00 uur op zaterdag 18 augustus.
Ook hier zijn nog plaatsen vrij.

Vaarttocht met Russische Shtandart verschoven
naar andere dag
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Dvd’s
An unfinished life- Met o.a Robert Redford en Jennifer Lopez; De uitverkorene- Hun mil-
jarden concern is op drijfzand gebouwd; Dik trom en het circus; Heavenly creatures-
Deze twee zijn onafscheidelijk; Help de dokter verzuipt; Perfect strangers- Zij gaat naar
huis met de knapste man uit het cafe, maar liefde veranderd in obsessie;  P!nk- Live from
Wembley Arena London, England; The Aryan couple- Een industrieel wordt gedwongen
zijn familiebedrijf aan de nazi’s af te staan; The good girl-  Zij heeft genoeg van haar echt-
genoot die altijd stoned is; The treatment- Met Famke Janssen; Van de koele meren des
doods;

Informatief
Bakker, S.- Zomerslank met Sonja; Brown, S.- De Feng Shui-gids (de ultieme gids om
uw leven te beteren); Brunsting, A.- Het streekdrachten boek; Burnham, S.- Sieraden met
kralen; Deursen, A.- De Admiraal (de wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter);
Eason, C.- Paranormale spelletjes; Oefenboek rijbewijs B- 10 tentamens, meerkeuze- en
open vragen; Stegeman, A.- Undercover in Nederland;

Romans
Assouline, P.- Hotel Lutetia (het hotel veranderd van Duits hoofdkwartier tot opvanghuis
voor kampvluchtelingen); Bah, D.- Mijn jeugd hield op in Rotterdam (een schokkende
levensgeschiedenis); Deaver, J.- De koude maan (deze seriemoordenaar noemt zichzelf
de klokkenmaker); Diesveldt, E.-  De vergeten roos (haar man is al twee jaar vermist);
Diepman, I.- Diep (twee vrouwen verliezen hun tweede kind); Francis, P.- Het leugen-
dagboek (haar vriendin is vermoord, haar zoon wordt verdacht); Hislop, V.- Het eiland
(een boek met een hart); Hoekstra, E.- Kening fan é junks (it direkteur wezen is it spul
van een geniale bedraaier); Kelly, C.- Wat wil je nou? (zij vinden in het kuuroord de oplos-
sing voor hun problemen); Koontz, D.- De echtgenoot (zijn vrouw wordt ontvoerd, hij
heeft het losgeld niet); Provoost, A.- In de zon kijken (zij woont met haar halfzusje op het
Australische platteland); Trollope, J.- Tweede jeugd (met drie volwassen kinderen zijn
veranderingen in haar leven onontkoombaar); Ven, R.v.- Een nieuwe bestemming;

Meer bibliotheeknieuws  en leestips op www.bibliotheekmakkum.nl

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten

Ringrijden met paard
en wagen in Cornwerd

Cornwerd - Ook dit jaar kan Cornwerd zich
weer verheugen op een trouwe schare deel-
nemers, dit jaar hebben zich opnieuw een 20-tal
rijders aangemeld voor 10 augustus a.s. De
ringrijderij vindt van oudsher plaats op de
vrijdagavond, tegelijk met het nachtkaatsen
door de kaatsvereniging te Cornwerd. De aan-
vangstijd is 19.30 uur. Bij de 4 handen in het
dorp strijden de verschillende rijtuigen om de
hoogste eer. 

De puntentelling werkt zo, dat er na één proef-
ronde wordt gestart, met de eerste ronde, waar-
bij iedere gestoken ring voor één punt telt,
daarna een tweede ronde met iedere ring twee
punten etc. tot en met de vierde ronde. Diegene
die dan de meeste punten heeft verzameld,
heeft gewonnen. Ook de snelheid telt mee, want
als er twee rijtuigen hetzelfde aantal punten
hebben behaald, dan wint de snelste. De deel-
nemers kunnen tevens worden gediskwalificeerd
als zij bijvoorbeeld stapvoets bij de handen
met ringen langsrijden. Ook de verzorging van
de rijtuigen wordt beoordeeld door een jury
van twee personen. Zij beoordelen hoe het geheel
van de combinatie eruit ziet. Is er een eenheid
qua kleur, voorkomen, of juist originaliteit?
Over smaak valt niet te twisten, maar de jury-
leden mevrouw S. Attema en mevrouw A.
Bergsma, zullen deze moeilijke taak weer
zorgvuldig uitoefenen. De organisatie maakt
gebruik van de professionele hulp van deskun-
digen van de Friese Aanspanning en is zelf in
handen van een vaste groep vrijwilligers, die
zich inzet voor deze aantrekkelijke happening.
Meer informatie te bevragen bij:
R. Tjeerdema-Boersma, tel. 0515-231627.

Kortom het ringrijden in Cornwerd is een
terugkerend evenement voor velen in en om
het dorp Cornwerd. 
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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

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

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Leden natuurvereniging boycotten massaal ganzenregeling
Cornwerd - Op een extra leden bijeenkomst van
natuurvereniging Kuststripe hebben de leden
besloten om niet collectief in te schrijven voor
de huidige ganzenregeling. Concreet betekent dat
op dit moment alle leden opteren voor een schade
vergoeding van het faunafonds en niet voor de 6
jarige subsidie regeling. De provincie en de
overkoepelende vereniging Boerennatuur zijn al
enkele jaren bezig voor een goede subsidie-
regeling maar de leden hebben het gevoel dat er
niet naar hen wordt geluisterd en dat de knelpunten
die er in de regeling zitten niet opgelost worden.

Het vertrouwen is weg en dan gaan we niet voor
een 6 jarige regeling is de algemene tendens.
Ook verwijt men de politiek dat hen 3 jaar geleden
bij het vrijwillig intekenen voor ganzen gedogen
een worst is voorgehouden die niet wordt waar-

gemaakt. De gedeputeerde heeft een goede regeling
beloofd, dat was de randvoorwaarde bij vrijwillig-
heid. Maar de goede regeling komt niet van de
grond en nu wordt er aangegeven dat de provincie
niets kan doen. De verantwoordelijkheid ligt bij
de EU zegt mevrouw Andriesen. Onacceptabel
en geen vertrouwen, dat is wat de leden aangeven.

Er wordt verwacht dat er dit jaar geen goede
regeling meer komt en dat men afwacht wat er
op een volgend jaar weer mogelijk is. Ook zijn
er steeds meer leden die zich afvragen of er nog
steeds sprake is van vrijwillig foerageren en of
ze weer zonder beperkingen mogen gaan boeren.
Dit zou rampzalig zijn voor de ganzenopvang.
Juist in kerngebieden dicht bij het IJsselmeer
zou bejagen en verjagen veel onrust geven bij de
ganzen 

Cornwerd - Natuurvereniging Kuststripe omvat
het globaal het gebied de drie hoek Workum,
Bolsward, kop van de Afsluitdijk. Totaal is daar
een gebied van ruim 4000 ha ingekleurd als foera-
geergebied voor ganzen. Dat is 15% van het totaal
aan areaal in Friesland. Vanaf 1995 zijn een aantal
veehouders al actief met het foerageren van Ganzen.
Vanaf het begin is dit gebied een rustplaats voor
ganzen en doordat de schadevergoeding acceptabel
was gaven de veehouders de ganzen ook rust. In
2004 heeft Gedeputeerde mevrouw Andriesen sterk
gelobbyd om de gebieden formeel vast stellen en
op basis van een goede langdurige subsidieregeling
de ganzen langdurig rust te gunnen. Deze gebieden
zijn allemaal op vrijwillige basis ingetekend.
Wel met duidelijk de randvoorwaarde dat er een
goede schadevergoeding komt, waar veehouders
ook jaren mee uit de voeten kunnen. Dat heeft ze
toegezegd. Ze gaf toen aan dat er pas definitief
ingekleurd wordt als er een regeling is waar alle
veehouders mee uit de voeten kunnen. De vee-
houders hebben te weinig vertrouwen dat er een
goede regeling komt en zeker de huidige regeling
is onacceptabel voor veel leden. Er komen ook
steeds vaker opmerking dat men op deze manier
weer liever vrij wil gaan boeren en dat boeren
gaan kiezen om de ganzen te weren van hun
weilanden. Dit zou rampzalig zijn want juist
door de geschiedenis van meer dan 10 jaar gedogen
is dit gebied heel aantrekkelijk voor ganzen en juist
in dit gebied weer massaal verjagen en bejagen
zou heel veel onrust geven bij de ganzen. Ze zullen
gaan uitwijken naar andere gebieden. 

Waar op dit moment ook steeds meer onvrede over
is bij de veehouders zijn de ganzen die in de
zomer blijven. We hebben het ze te goed gemaakt
in de winter en daardoor gaan ze in Nederland
broeden en blijven ze hier ook tijdens het groei-
seizoen. Elk jaar komen er duizenden ganzen bij.

De veehouders krijgen pas schadevergoeding
als ze voldoende verjagen en bejagen. Concreet
betekent dit dat we tot 1 mei de ganzen rust
gunnen en na 1 mei het geweer pakken om ze te
verjagen. Onverteerbaar voor zowel de veehouder
maar ook voor de maatschappij. Er komen dan
ook steeds meer geluiden van laten we dan maar
jaarrond het geweer pakken. Dan weten wij en
de ganzen waar ze aan toe zijn. Nederland heeft
internationaal een grote verantwoordelijkheid wat
het overwinteren van ganzen betreft. Nederland
is het overwinter gebied voor de ganzen.

De belangrijkste knelpunten in de huidige
regeling zijn:
* Er is een maximum aan schade vergoeding in

de regeling opgenomen. Voor tot 40% van de
gebieden is deze maximale vergoeding niet
toereikend voor de schade die wordt geleden.
Met name de gebieden waar de ganzendruk
heel hoog is (kerngebieden) is dit veel te weinig.
Ook wordt het maximum bevroren voor 6 jaar
wat betekent dat er geen correctie is voor inflatie
maar ook niet voor verhogen van b.v. de voer-
prijzen.

* Als men intekent voor de regeling legt men zich 
voor 6 jaar vast wat gewassen betreft. Dit beperkt
het ondernemen. Men weet vaak niet wat er
gebeurt in 6 jaar en welke gewassen er op welke
percelen worden geteeld.

* Men moet de percelen voor minimaal 6 jaar in 
gebruik hebben. Dit past niet bij het huidige onder-
nemen. Veel boeren willen met andere ondernemen
percelen tijdelijk ruilen om gewasrotatie toe te
passen. Ook zijn er vee-houders die overwegen
om binnen 6 jaar te stoppen en hun gronden te
verkopen. Formeel is dat contractbreuk en zullen
de schadevergoedingen van de afgelopen jaren
terug betaald moeten worden verhoogd met
wel of niet een boete.

Geschiedenis Natuurvereniging Kuststripe
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

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,-

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 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

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

Geslaagde festiviteiten
Arumer merke

*  Het Friestalige Kabaret Selskip ”Parkers”  

Arum - In  Arum kan men kan terugkijken op
een geslaagde Merke. Vrijdagavond werd voor
een volle feesttent het Friestalige Kabaret
”Parkes” opgevoerd. Dit Kabaret is geschreven
door Lieuwe Tolsma en werd opgevoerd door
Arumers. Het publiek genoot van de talloze
hilarische momenten. Na afloop speelde de
band ”Wanderers”. 

Zaterdag was de dag van de spelen, de kinderen
waren ‘s ochtends aan de beurt, de volwassenen
‘s middags. Thema voor dit jaar was ”We kinne
noch sa stinne, maar hoe sil it mei it waar rinne”.
De buurtversiering was hier op gebaseerd en
ook de spelen. Zo was er o.a. klunen in Kenia,
hagels vangen onder een hagelhemel. ‘s Avonds
speelde in de feesttent de band ”Boulevard”. 

De zondag is de dag voor de Hoofdklasse
kaatsers, deze partij is de generale voor de P.C.
De laatste merkedag, maandag, zijn de leden
van kaatsvereniging ”Willem Westra” aan de
beurt voor de ledenmerkepartij. Na de prijs-
uitreiking kon er nog genoten worden van de
muziek van Cripple Creek Ferry.

Uitslagen:
Buurtversiering: 
1e prijs: van Cammingaweg, Julianastraat; 
2e prijs: Sytzamaweg, Monnikenweg;
3e prijs Polle, Ald Hof. 

Spelen: 
1e prijs Wetterhoeke, 
2e prijs Baarderbuorren, 3 prijs it String.

(eigen foto)



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 1 augustus 2007

K.V. Meiinoar Ien 
te Koarnwert

organisearret op
4 augustus o.s.

PEARKEKEATSEN
Oanfang 11.00

A- en B-klasse mei ferliezersrûnte
1 lid per partoer

Opjefte by ien fan de bestjoersleden

Nei it keatsen stiet de barbecue
klear, mei mooglik makke troch
Schildersbedrijf Herman Nota

OPRUIMING 
IN GRASMAAIMACHINES

Sabo 43 cm gebruikte motor 
125 euro

Sabo nieuw  40 cm motor
499 nu voor 349 euro

Castelgarden  41cm motor 
359 nu voor 225 euro

* Kras en Win met Bison is voor
de familie H. Haringa uit Alphen a/d Rijn 
een verrassing zij wonnen de hoofdprijs

namelijk een zwembad.

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,-

Achttien parturen KNKB 50+ kaatspartij
Zurich - Het weer was de K.V. Zurich gelukkig
goed gezind want een dag eerder konden de
eendjes bijna zwemmen op het kaatsveld. Het
bestuur maakte zich dan ook grote zorgen of
de wedstrijd wel door kon gaan. Het viel alle-
maal gelukkig nog mee, het veld was nog wel
wat nat maar niet onbespeelbaar, op zaterdag
21 juli tijdens de KNKB 50+ kaatspartij. Er was
een mooie lijst van 18 parturen samengesteld
dit was een record voor Zurich in deze klasse.
Er werd spannend gekaatst onder de leiding
van Aage Tichelaar uit Harlingen en de wedstrijd
verliep dan ook op rolletjes er deed zich geen
wanklank voor.

Om precies zes uur ‘s middags viel de laatste
slag en kon voorzitter Sies van der Berg de
prijzen uitreiken die bestonden uit levensmiddel
pakketten. Hij bedankte vooral de sponsor
Bart Bakker Zonwering en alle vrijwilligers
en kaatsers voor deze sportieve kaatsdag.

Winnaars: 
1. Johan Bekema, Bolsward;

Jouke de Roos, Luttelgeest; 
Evert Heeg, Easterlittens. 

2. Douwe Broersma, Midlum;
Jan Feenstra, Winsum Fr.; 
Jan Houwer, Bolsward. 

3. Jan de Jong, Menaldum; 
Thijs Houtsma, Westhoek; 
Ale Mosselman, Goutum.

Verliezersronde: 
1. Geert Hoekstra, Joure; 

Teake Koster, Harlingen; 
Anno Miedema, Stiens.

2. Herman Steneker, Leeuwarden; 
Johan Sikkema, Emmeloord;
Jan Buitenga, Sint Nicolaasga. 

3. Oeds de Roos, Menaldum; 
Theunis Piersma, Witmarsum; 
Wieger Boonstra, Heerenveen.

Pingjum - Hans Wassenaar uit Tzummarum
is zaterdag koning geworden op de KNKB
Jongens wedstrijd ”de van Popta-partij’ in
Pingjum. Het was dit jaar alweer de negende
editie van deze speciale jongenspartij met een
A en B klasse. Samen met zijn maten Rients
Julianus (Marssum) en Sietse Kuipers (Sibranda-
buorren) werd het partuur Jelte Pieter Dijkstra
(Easterein), Jesper Sjollema (Bolsward) en Sibe
Wijbrandi (Loenga) verslagen in een spannende
finale 5-5, 2-6. Op de A-lijst d.e.l.met 6 partuur
werd in poules van 3 gekaatst. Door de voorzitter
van KV Jan Reitsma kreeg Hans de traditionele
‘van Popta-ketting’ omgehangen.

In de B-klasse met 18 partuur op de lijst en
verliezersronde wonnen Gerrit Jan Duiven

(Hartwerd), Danny Roos (Easterein) en Eelco
Boonstra (Franeker) in hun finale tegen
Hendrik Kootstra (Minnertsga), Bartele Boersma
(Harlingen) en Elmar Pieterse (Wjelsryp) ook
hier voldoende spanning 5-5, 6-4. De 3e plaats
was er voor Jelmer Hofstee (Wjelsryp), Steffen
de Boer (Schettens) en Paulus Yde Walda
(Wjelsryp). In de verliezersronde werd de
finale met 5-3, 6-6 beslecht.

1. Jurjen Breimer (Harlingen)
Dennis de Bruin (Tzummarum) 
Theo Nota (Piaam)

2. Jorrit van Smeden (Harlingen)
Klaas Salverda (Franeker)
Titus Witteveen (Schettens)

Hans Wassenaar koning ”de van Popta-partij”
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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

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  
Toyota   Rav4 2.0    16V 4x4 Zilver met.

5 deurs          06-2002 78078 19.750.00

Mercedes 180         1.8 Ponton Zwart     06-1960 131613 12.250.00

Landrover Freelander 2.ODI Zwart met.

incl. softop         03-1999  165449   9.950.00

Volkswagen Golf     1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001  145123   9.250.00

Volkswagen Golf       SDI 50kw Grijs met.  10-2002  154156   8.750.00 

Kia    Joice  2.01 16V Zilver met.

div. opties 7 pers    11-2001  117969 8.750.00  

Toyota Carola 1,3 16V HB G6 Zwart met. 07-1997 102047 4.950.00

Porsche 944         2.5  120KW inj.    05-1984 170123 3.950.00

Honda Accord      1.8 Isrs LPG G3 

Zilver met.      08-1996 157926 3.750.00

Peugeot 204         1100 GL 43KW Beige 11-1976 94267 3.250.00

Seat Arosa       1.4 44KW Zilver met. 09-1999 230384 2.750.00

Volkswagen Kever       1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Volkswagen Golf II  1.3 I kat Rood    01-1991 166546 1.250.00

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

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

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!

Spijkerbroekhangen
groot succes!
Witmarsum - Woensdag 25 juli organiseerde
Waterpark Mounewetter te Witmarsum het
succesvolle spijkerbroek hangen. Op deze
zonnige dag streden 43 deelnemers verdeeld
over 2 categorieën voor leuke prijzen.

In de jongste categorie 6 tot en met 10 jaar was
er een spannende strijd. Maar liefst 7 deelnemers
bewezen over echte spierballen te beschikken
door langer dan 50 seconden te blijven haven. De
uiteindelijk terechte winnaar was Inge Walinga,
met een tijd van 1 minuut en 23 seconden. De
2e prijs was er voor Bodhi de Jong met een
tijd van 1 minuut en 17 seconden. 

In de categorie 11 tot en met 14 jaar was er een
duidelijke winnaar. Met een tijd van 1 minuut
en 34 seconden bewees Wilco Zeemans de
beste te zijn. De 2e plaats was weggelegd voor
Sebastiaan Adema met een tijd van 56 seconden. 

Het populaire spijkerbroekhangen is onderdeel
van de woensdag spelletjes middag. Er is tijdens
de vakantie iedere woensdagmiddag iets speci-
aals te beleven in Waterpark Mounwetter. Dat
men ondanks de buien het  Waterpark weet te
vinden blijkt wel uit het feit dat de 25.000ste
bezoeker ook welkom mocht worden geheten.
Aukje Breeuwsma uit Parrega mocht een
geschenk in ontvangst nemen.

Opvang van probleem-
jongeren in Leeuwarden
Het S-team is een groep jongeren die in de
stad Leeuwarden andere jongeren opspoort,
die tussen het wal en schip gevallen zijn.
Deze jongeren hebben problemen met drugs,
school, huisvesting of geld – meestal is het
een combinatie van deze factoren.

Door de complexiteit van de problemen krijgen
ze geen hulp van de reguliere instanties. Maar
door de interventie van het S-team gaan veel
deuren open en krijgt deze groep probleem-
jongeren hulp. Het project is zeer succesvol,
in anderhalf jaar zijn bijna honderd jongeren
opgespoord. Het ministerie van Justitie is zeer
tevreden met deze werkbare oplossing en
heeft dit S-team daarom een landelijke prijs
toegekend van 20 duizend euro.

Regie Mirjam van der Veen: Opvang van pro-
bleemjongeren in Leeuwarden wordt uitgezonden
op Nederland 2 op zondag 5 augustus, 13.30 uur.
Nogmaals te zien zondag 11 augustus,
Nederland 2 om 12.25 uur en zondag 5 augustus
op Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur, nogmaals
te zien de hele avond en nacht eenmaal per uur).
De uitzending is ook via www.omropfryslan.nl,
www.documentaire.nl en www.uitzendingge-
mist.nl te bekijken.
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Ondernemers Vereniging Makkum
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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

Tienerkamer normale bedmaat, nw. matras,
3 drs. linnenkast met spiegel, 4 ladekastje
€ 200.-; Grenen bed met nieuwe matras € 100.-
tel. 06-29443447

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

Meisjesfiets 26 inch. € 20.-; Bolder kar € 25.-
tel. 0515-233850

Konijnenren en hok in goede staat + konijn 
€ 50.-, tel. 0515-231119

Compleet zeilschip 27 ft snel en zeewaardig,
voor de snelle beslisser, tel. 06-22694284

Unit 10 x 5 mtr. met zolder, geheel betegeld,
Gruthof Makkum, tel. 0515-233364

Diepvrieskost 160 liter € 15.-, tel. 0517-531739

Noten ronde eetkamer tafel met grote bewerkte
poot € 200.-; Ronde salontafel bovenblad leer
met mooie poot € 100.-, tel. 06-29443447

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

Verversbuurt 10
BOLSWARD

Mooie starterwoning,
gerenoveerd en

gelegen nabij centrum

Vraagprijs:
€ 129.000,00 k.k.



Man voor timmer- en schilderwerk, ook wanden
en glasvezel behangen en kozijnen maken,
tel. 06-49827051

Jong poesje 8 weken oud, perzik/grijs, 
tel. 0515-232917

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

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298

Man voor schilderwerk, tel. 06-23744753

Klusjes man voor in en om huis, tel. 06-14064482

Breiwol, tel. 0517-532178

Auto’s, loop of sloop, liefst diesel APK verlopen
geen probleem, tel. 06-14064482

Ouder iemand voor 1 keer per 2 weken in de
huishouding, tel. 0517-641846

Wie heeft onze Siamese kat Bonkum gezien. 
Hij heeft blauwe ogen en is sinds 22 juli weg, 
tel. 06-51287773

Rode ex-kater roepnaam Roy, kenmerk rechter-
oog zit dicht, tel. 0515-231643 / 06-38345276
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
AANGEBODEN

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

VERMIST


