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Geslaagd open
Makkums Eigooi
Kampioenschap
2008

4 6 11

Vakantie verhalen
Eerste keer........

Campingloop
De Holle Poarte
Makkum

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Nieuws, verslagen/copij van sportactiviteiten
en ander actuele gebeurtenissen, advertentie-
opdrachten etc. kunt u tot 30 september a.s.

bezorgen c.q. toezenden aan mevrouw Truus
Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum, tel.
0515-231648,  of e-mail: rienstra@makkum.nl 

De vakantie periode loopt nog even door.............

Zandsculptuur op het Plein voorproefje 
van grandioos festival in 2009

Makkum - Een zandsculptuur is al enkele
weken te bewonderen voor het etablissement
van ”Hennie fan Richt” op het Plein. Hij is
een kunstenaar in het maken van sculpturen
of het nu zand is, of ijs of vet het maakt
Hennie allemaal niets uit. Of het nu een
afbeelding is of een foto, aan perfectie zal het
nooit ontbreken. Ditmaal is de hoofdmoot
Eusie, bij de ouderen in Makkum wel bekend,
met daarbij een afbeelding van het Friese Hart
(Waaggebouw). Voor volgend jaar heeft hij
een zandsculpturen festival op het programma

staan. Dan komen er op diverse locaties in het
dorp sculpturen te staan. Aanvankelijk was zijn
bedoeling een megasculptuur op het Plein
neer te zetten, van zo’n tien ton zand. Maar dit
gaat niet door, dit neemt te veel plaats in en
blijft er geen voldoende ruimte over om te
kunnen parkeren. Waarom zo’n festival, wel
zegt Hennie, ik word flink gesponsord door
middenstanders c.q. bedrijfsleven en dan mag
je daar ook wel iets tegenover stellen. Er is al
overleg geweest met de gemeente en daar krijg
ik alle medewerking van.

Skuzum - Dorpsbelang Skuzum krijgt een bedrag
van € 7.000,00 van het Oranje Fonds voor een
grondige opknapbeurt voor het dorpshuis. 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. 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. Na 22 jaar
intensief gebruik door de plaatselijke verenigingen

en bevolking en een gewijzigde wet en regel-
geving is het tijd voor een metamorfose van het
dorpshuis. Dorpsbelang "Jimmeroan" eigenaar van
het dorpshuis heeft de afgelopen periode hard
gewerkt om alle plannen op papier te zetten en
de financiering rond te krijgen. Inmiddels hebben
Gemeente Wûnseradiel, Provincie Fryslân, Fonds
Bolsward Dronrijp, Van den Santheuvel Sobbe
een bijdrage toegezegd. Het dorpshuis zal zelf ook
een deel van de financiering op zich nemen en
natuurlijk zullen vrijwilligers een handje helpen.

Dorpsbelang "Jimmeroan" Skuzum ontvangt € 7.000,00 van
het Oranje Fonds
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Info Familieberichten Agenda
woensdag 20 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur 
Poppenkast voor de kleintjes

Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
laatste dit seizoen < Braderie/Zomeravondmarkt
en Kinderrommelmarkt

vrijdag 22 augustus               
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur soos in het restaurant

Makkum - Plein 19.00 uur Visser Mode & Sport
Nachtkaatsen voor dames en heren

zaterdag 23 augustus
Makkum - Holle Poarte 20.30 uur bingo 

zondag 24 augustus
Makkum - ”Keatslân De Seize” 10.00 uur
36e Koninklijke Tichelaar kaatspartij, 
off. KNKB sen. vrije formatie wedstrijd

Makkum - Sporthal 9.30 uur 
Volleybal jeugdclinic en 14.00 uur 
Clinic demonstratie Donitas - vc Sneek

Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Piratenfeest voor de leeftijd 4 t/m 8 jaar

woensdag 27 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Vriendschapsbandjes maken leeftijd vanaf 6 jaar

Allingawier - Ald Fears Erf 110.00-17.00 uur 
Troubadour Frits Boschma

Kerkdiensten   
zondag 24 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. de Vries, Koudum     

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
br. S. Zeilstra, dienst te Workum                                      

Holle Poarte 9.30 uur
voorganger de heer H. Fransen, m.m.v. Ruach, zang         

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk 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

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag van 08.45 tot 09.00 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 telefonische hulpdienst   

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

Betoverend, 
zo mooi en lief!

Geboren op 06-08-08

Emma

Gewicht: 2770 gram

Lengte: 45 cm

Willem en Nynke Prehn
It Ferset 11

8754 LB Makkum
0515-707227

21-08-1943    <>   21-08-2008

65 jaar

Hartelijk Gefeliciteerd

Makkum   -   Enkhuizen



pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 20 augustus 2008

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 21/8 t.e.m. wo. 27/8

Campina Vlaflip, 1 liter......................................................1.49

Grilworst, 100 gram...............................nu 5 zegels extra

Page Keukenrol, pak à 2 stuks...........................................1.19

Glorix Regular, 750 ml..........................................nu 99 cent

Appelsientje Appelsap, 1 liter................................nu 99 cent

D.E. Koffie Roodmerk, 500 gram......................................3.98

zakje Napoleon Lempur Snoepjes............deze week 99 cent

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 21 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 23 AUGUSTUS

SPEKLAPJES
500 gram €€ 3.75

SUCADELAPJES
500 gram €€ 5.50

DONDERDAG 21 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 27 AUGUSTUS

PARMAHAM
100 gram €€ 2.-

KATENSPEK
100 gram €€ 1.10

ELKE ZATERDAG

OP BESTELLING
1/2 GEBRADEN KIP €€ 3.50

vanaf 12.00 uur afhalen

Van maandag 8 september t/m
woensdag 10 september zijn 

wij gesloten  i.v.m. 
een kleine verbouwing

Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en
Gaik Manoukian

Cornwerd - Expositie in de Ned. Herv. Kerk
van 50 jaar kaatsvereniging Meiinoar Ien. Meer
dan 300 foto´s van het kaatsen en oude foto´s van
Cornwerd en haar inwoners van vroeger. Tevens
enkele schilderijen en werk van Cornwerder
kunstenaars te bezichtigen. In de kerk is ook het
fraaie jubileumboek te koop. Geopend elke zondag
in de maand augustus van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend t/m september ma. 13.00 - 17.00 uur,
di. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Piaam ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en
aquareltekening van Maaike Poog. Openings-
tijden di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur

Piaam de Nynke Pleats: Expositie van specta-
culaire foto’s van kite, surf en windsurf van JePe
van Popta. Geopend tot 1 september. Openings-
tijden: zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur,
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur,
toegang gratis.

Allingawier - Museumdorp: Werken van
Sipke Jansma in expositiekerk. Openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool:
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags
en donderdags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave
verplicht. Stichting it Preamke Makkum, tel.
0515-232222

Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops
en cursussen: www.detunkeamer.nl voor de
mogelijkheden of bel: 0515-232269/06-51151716

Piaam - Natuurhistorisch Museum: openings-
tijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Wons - Expo Atelier Pur-Sang: zaterdag en
zondag van 13.00-18.00 uur op 23/24 aug.
<laatste open weekend>, A. van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521
www.antjevanderwerfpursang.nl

Uit in eigen regio

Exposities
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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

Foe Yong Hai
Gesneden Kip
in zoetzure saus
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  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Geslaagd open Makkums Eigooi Kampioenschap 2008
Gebr. Andries en Bauke Jetze Smink 4e keer op rij  in bezit van wisselbokaal

Makkum - Afgelopen donderdagavond is in
Makkum het jaarlijkse Eigooi kampioenschap
onder mooie omstandigheden gehouden. Op de
Markt is door Vereniging Caravan Us Stek een
werparena aangelegd die voor iedere bezoeker goed
bereikbaar en goed zichtbaar was. Bezoekers waren
er ook dit jaar weer in grote mate getuige van.
Toch is het wel eens drukker geweest en dat is
voor de organisatie de reden om volgend jaar
rekening te houden met de vakantieperiodes. Het
weer zat enorm mee deze avond en met een record
aantal deelnemers (91 koppels!) werd het een
spannende strijd. Dit jaar werd het eigooi spektakel
kleur gegeven door de vele internationale deelname.
Zo waren er Belgische, Duitse, Noord Afrikaanse
en natuurlijk Nederlandse en Friese deelnemers.
Uit dit bonte gezelschap kwamen diverse werp- en
vangtechnieken aan het licht die nooit eerder
getoond zijn. Zo probeerde de Belgische hoofd-
klasser Stan het ei heelhuids te vangen met zijn
broek en bedachten Ilmil en Ibrahim terplekke
een fabuleuze vangtechniek door het ei te koppen. 

De avond werd geopend door de jongerencategorie
waarin 6 prijzen waren te verdienen. Plaats 6 tot en
met 4 bestonden uit een riant snoeppakket voor
twee personen. Voor de 3e tot en met de 1e plaats
was er eremetaal namelijk mooie standaards. In
deze klasse werd stevig geknokt voor de winst
en werden er vooral door Anouk en Jesse veel
eieren heel gevangen. De winst ging uiteindelijk
naar Tom en Klaas die in voorgaande jaren ook
al eens de prijs pakten. 

1e Tom en Klaas met 15 m.
2e Rick en Berend met 10 m.
3e Anouk en Jesse met 9,5 m.
4e Eric en Tom met  9 m.
5e Jochem en Klaas met 7,5 m.
6e Boukje en Anna met 4 m.

In de senioren categorie was dit jaar een knappe
opgave. Dit kwam mede door de vele toeristen
die dit evenement nu definitief ontdekt hebben.
Er werd weer knap gegooid en sommigen hadden
zelfs ‘s middags getraind met een doosje eieren om
maar te proberen te winnen van de ongenaakbare

gebroeders Smink met hun baanrecord van 55
meter. Het ei moet heel gevangen worden voor
een geldige afstand. Dit bleek ook dit jaar weer
behoorlijke hobbel. Al vroeg in de wedstrijd werd
door het winnende dameskoppel Esther en Geertina
een knappe 15 meter gegooid. Zij zouden na een
spannende strijd de afstand 2 maal verbeteren
met als resultaat een nieuw baanrecord bij de
dames van 26,50 meter. Bij de heren kwamen de
gebroeders Smink al vroeg in de wedstrijd in
actie. Zij mikken standaard op 50 meter of meer
en in de tweede worp was het direct al raak op
54 meter! Dit betekende dat zij voor de 4e keer
achtereen de wisselbokaal wonnen. Deze afstand
bleek de wedstrijd lam te leggen omdat niemand
er meer aan kon tippen. De strijd om zilver en
brons was des te spannender. Zo gooiden de speaker
en jurylid Jetze en Jeroen een mooie 40,20 meter.
Hiermee stonden zij lang tweede maar werden
uiteindelijk door de getrainde Gerrie en Henk en
Rob en Arthur voorbij gestreefd. Uitslag bij de
dames en herencategorie:
Heren
1e Bauke Jetze en Andries met 54,00 m.
2e Gerrie en Henk met 44,25 m.
3e Rob en Arthur met 41,45 m.

Dames
1e Geertina en Esther met 26,50 m.
2e Dirk en Meweska met 14,65 m.
3e Vollie en Jeltje met 12,50 m.

Na afloop bleek de Brandweer Makkum weer
bereid de Markt schoon te spuiten. Namens de
organisatie, bedankt voor jullie inzet! Tevens een
woord van dank voor de Sultan voor het leveren
van de wasgelegenheid. Daarnaast al het publiek
en de deelnemers, jullie laten samen de avond
ieder jaar weer slagen! Voor alle deelnemers die nu
toekeken of niet gewonnen hebben, volgend jaar
zijn we weer van de partij! Us Stek organiseert
volgend jaar het 5e eigooi spektakel. Voor dit
lustrum gaat Us Stek groots uitpakken. Blijf trainen
en doe volgend jaar weer mee met het open
Makkums kampioenschap Eigooien.

Vereniging Caravan Us Stek.
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BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Broccoli
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Mooie Sperziebonen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.70

Wij hebben nu ook een aantal biologische
producten mee, o.a. rondines, 

witte- en rode snijbiet, aubergine

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen, dore’s of bildtstar           
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

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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BSO ‘De Vrijbuiters’ nu ook met ”Het Speelhuis”

* v.l.n.r. Janny Wynia, Marieke Hoekema, Diana Zuidema, gehurkt Simone Koster en Martina de Mol

Makkum - Mogen we ons even opnieuw aan u
voorstellen!! Sinds 11 augustus 2008 vertegen-
woordigen wij  met ons vijven het team van de
BSO ‘De Vrijbuiters’ (kinderopvang) gevestigd
op De Voorn 30.  En sindsdien hebben wij ook een
tweede locatie in gebruik genomen, namelijk

‘Het Speelhuis’ gevestigd op de Gedempte
Putten 24 te Makkum. Mocht u nieuwsgierig
geworden zijn bent u natuurlijk van harte welkom
om eens een kijkje te komen nemen. Een nieuwe
aanwinst is een bakfiets waarmee we kinderen
kunnen halen en brengen.

(eigen foto)

Openingstijden Kazemattenmuseum aangepast aan
vaarschema Fast Ferry Fryslân
Kornwerderzand - Gedurende de gehele maand
augustus stopt de Fast Ferry Fryslân bij het
Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. De
passagiers die met de eerste boot arriveren uit
Lemmer, Stavoren en Makkum hebben ruim-
schoots de gelegenheid om het museum te
bezoeken. Dit houdt in, dat naast de gebruikelijke
openingsdagen in augustus woensdag zaterdag en
zondag, het museum ook is geopend op dinsdag,
donderdag en vrijdag, en op die dagen zelfs tegen

een gereduceerd tarief. Het Kazemattenmuseum
is blij met deze aanvulling, terwijl voor groepen
te allen tijde een afspraak kan worden gemaakt. 

Kijk voor meer informatie op www.fff.nl of
www.kazemattenmuseum.nl. Bij te harde wind
is het museum ook op deze extra dagen op de
bekende manier te bereiken. In de gehele maand
oktober is het museum in verband met de herfst-
vakanties op woensdag en zaterdag geopend.

Boot Holland Aqua ligt op koers
Sneek - Boot Holland Aqua begint steeds meer
vorm te krijgen. De organisator van Boot
Holland/Boot Holland Aqua, het WTC Expo
Leeuwarden, is op dit moment volop bezig met
het invullen van de laatste ligplaatsen en de
stands in de hal als ook het gehele logistieke
gedeelte. De inschrijvingen voor dit nieuwe
watersportevenement kwamen allereerst ietwat
moeizaam op gang maar op dit moment is de
belangstelling zeer groot en komen er iedere
dag, naast een mooi aantal deelnemers dat zich
al heeft ingeschreven, nieuwe exposanten bij.
Boot Holland Aqua vindt plaats van 17 tot en met
21 september, aan de lange afmeer- en wandel-
steiger aan de Houkesloot te Sneek. Een pracht-
locatie, vlakbij het stadscentrum en in open
verbinding met het Sneekermeer.
Het nieuwe watersportevenement moet de thuis-
haven voor iedere watersporter worden en de

organisatie biedt de bezoeker dan ook een mooi
gevarieerd aanbod. Zo ligt er straks in september
een ruim aanbod motorboten, sloepen en zeilboten
afgemeerd aan de steigers en is er een grote hal
waarin vele toeleveranciers in de botenbranche
hun watersportartikelen presenteren. Boot Holland
Aqua houdt niet op bij boten en stands. Ont-
spanning en plezier zijn ook ingrediënten die niet
zullen ontbreken op dit spetterende watersport-
evenement. Activiteiten die o.a. plaatsvinden zijn
zeil- en surfclinics voor jongeren. Het is mogelijk
om een korte cursus onder begeleiding
manoeuvreren op de motor te volgen, te zeilen
met op afstand bestuurbare lasers en met een
watertaxi door het stadscentrum van Sneek varen.
Daarnaast zijn er diverse horecavoorzieningen
voor een hapje en een drankje en zal er elke dag
muziek aanwezig zijn. De openingstijden zijn
dagelijks van 10.00-18.00 uur.
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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.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Vakantie verhalen.......

Eerste keer 12 uur vliegen, eerste keer 6 weken
zonder Papa, eerste keer bij Nana (Oma), eerste
keer op de Filippijnen, en eerste keer op het strand!
Dat is mijn belevenis op mijn eerste jaar. Deze
foto is genomen op het strand ergens op Mama’s
geboorteland (Filippijnen). Zodra ik mijn voeten
op het zand zette, wilde ik gelijk naar het water

rennen, maar dat mocht niet van Mama. Dan maar
met zand spelen, ook leuk! Ik heb een hele leuke
vakantie gehad bij mijn familie, iedereen is heel
lief en zorgzaam. Toen we weg gingen, huilden ze,
maar we hebben belooft om terug te komen.

Franca Huisman

Eerste keer........

Reünie klas 6 1964-1965 
van de Christelijke Nationale School te Makkum
Makkum - In de nazomer van 1959 begon de
lagere schooltijd van Gerke, Libbe en Douwe aan
de Christelijke Nationale School(CNS) te Makkum.
In september 2009 is dat 50 jaar geleden. Ter ere
van dit feit willen we op 5 september 2009 (let
op: volgend jaar!) een reünie houden voor díe
mensen die in 1964/65 in klas 6 zaten. De reünie
zal worden gehouden bij Gasterij Hennie fan Richt
aan het Plein in Makkum. We hebben Hennie’s
etablissement voor deze gelegenheid exclusief
kunnen vastleggen.

Klas 6, met de onvergetelijke meester Graeler,
telde veel leerlingen. Wij denken dat het ongeveer
40 zijn geweest of zelfs misschien nog wel meer.
Feit is dat we niet meer weten wie er allemaal in
die klas zaten hoewel we al een behoorlijke lijst

hebben. De reden voor dit bericht is om de lijst
volledig te maken, er achter te komen waar
iedereen zich bevindt om, als we dat namelijk
weten, onze mede-leerlingen voor deze reünie
uit te nodigen.

Herken je jezelf als klasgenoot van ondergete-
kenden, heb jij nu ongeveer een leeftijd van
midden 55+, was jij een leerling van deze klas
van meester Graeler? Mail ons dan je gegevens
en we sturen je de uitnodiging voor de reünie
van volgend jaar. Weet je meer van de mensen
die in deze klas hebben gezeten: mail ons dan
ook, dan zoeken wij verder.
Douwe Kamstra, douwe.kamstra@googlemail.com
Gerke de Boer, bijscholing@gerkedeboer.nl
Libbe Terpstra, tendamterp@hetnet.nl

Makkum - Iedereen kan iets doen tegen kanker.
Bijvoorbeeld, door een paar uur te gaan collec-
teren in de collecteweek van KWF Kanker-
bestrijding, Met het geld dat onze collectanten
ophalen, kunnen we onze missie waar maken:
minder kanker, meer genezing en een betere
kwaliteit van leven. Meer geld maakt meer
weten-schappelijk onderzoek mogelijk om de

grote groepen patiënten beter te diagnosticeren,
behandelingen op maat te bieden en een betere
nazorg voor deze groter wordende groep patiënten
te bieden. De collecte wordt dit jaar gehouden
van 1 t/m 6 september. Wie zich als collectant
wil inzetten of meer informatie wilt over het 
collecteren kan bellen met J. Hiemstra-v.d.Heide,
tel. 0515-232534

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten

(eigen foto)
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, 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

Het adres voor een deskundig advies!!

Eerste bouwkavels 
De Dôle 2 verkocht
Witmarsum - De eerste bouwkavels in het
nieuwbouwplan De Dôle 2 in Witmarsum zijn
door de gemeente Wûnseradiel verkocht aan
inwoners van Witmarsum. Tot 1 augustus jl. waren
de kavels alleen beschikbaar voor de inwoners van
dit dorp. De komende twee weken komen ook de
inwoners van andere dorpen in Wûnseradiel in
aanmerking voor een bouwkavel en na 1 september
staat de inschrijving open voor mensen van buiten
de gemeente. 

De Dôle 2 is een duurzaam nieuwbouwproject
aan de zuidkant van Witmarsum. Hier worden in
totaal 46 woningen gebouwd: 20 huurwoningen
van woningcorporatie Welkom en 26 vrije sector
woningen. Bijzonder aan de wijk is de aandacht
voor duurzaamheid. Alle woningen worden zonder
aardgasaansluiting gebouwd en verwarmd door
aardwarmte. Daarnaast is het mogelijk zonne-
panelen op de dakken te plaatsen, zodat de
woningen heel energiezuinig zijn. We verwachten
dat de kavels komen in de eerste helft van 2009
beschikbaar zijn. Tot 1 augustus jl. stond de
inschrijving voor de bouwkavels alleen open
voor inwoners van Witmarsum. Tot 1 september
aanstaande staat de uitgifte van bouwkavels
open voor alle inwoners van de gemeente
Wûnseradiel. De gemeente geeft de kavels in
eigen beheer uit.

Meer informatie over de Dôle 2 is te vinden op
de website www.dole.nl en op de website van
Welkom, www.welkombijwelkom.nl. U kunt voor
meer informatie terecht op het gemeentehuis te
Witmarsum, bij de afdeling VROM.

Uitnodiging ouders 
met jonge kinderen
”Wij zijn een aantal ouders uit Wûnseradiel” die
zich zorgen maken over het toegenomen alcohol en
drugs gebruik bij hun kinderen. Op evenementen
zoals de merke, maar ook in de weekends in bijv.
de keten wordt extreem veel gedronken en er
zijn berichten dat er naast alcohol veel geblowd
wordt en dat er ook regelmatig pillen verkocht
en gebruikt worden. Deze berichten komen uit
goed ingelichte bronnen. Wat ons als moeders
verontrust, is dat ook jonge jongens en meisjes
al aan het experimenteren zijn met dergelijke
middelen. Na contact met de Gemeente en VNN
willen wij een bijeenkomst organiseren om met
elkaar te bespreken hoe we in de toekomst kunnen
voorkomen dat juist die jongere jeugd meege-
trokken wordt in onverantwoord middelen gebruik.
Er zal een bijeenkomst georganiseerd worden in
oktober, in het gemeentehuis, waarvoor u t.z.t.
een uitnodiging voor zult ontvangen. 

Als u belangstelling hebt om met ons mee te
denken over drugproblematiek, en hoe we hier
verder in Wûnseradiel mee om kunnen gaan als
ouders en opvoeders, dan kunt u zich wenden tot:
Belangengroep bezorgde ouders, tel. 06-20208235
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Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek

Voetbalprogramma
VV Makkum Bekerprogramma
zaterdag 23 augustus

senioren
Makkum 1 - Zeerobben 1 14.30 uur

junioren
SDS A1   - Makkum A1 14.30 uur
Workum C1 - Makkum C1 11.00 uur

pupillen
Harlingen D1 - Makkum D1 10.00 uur
Workum E1   - Makkum D1 10.00 uur
Makkum F1   - RES F1  10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/ VV Makkum

Wist u dat...
* 200 foto`s van het eigooien op de site 

www.makkumerbelboei.nl staan?

* 50 foto`s van het ringsteken in Cornwerd  
op staan?

* 10 foto`s van de trimloop op de Holle Poarte 
op staan?

* dat alle prijswinnaars van de ledenpartij van 
de Makkum merke er op staan?

www.makkumerbelboei.nl
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LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

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

Guus van Gulik
T 06 - 46 34 24 73

De Slinken 6
8754 KH Makkum
T 0515 - 23 38 97
F 0515 - 23 38 26

www.g3schilders.nl
info@g3schilders.nl

Wilt u uw huis professioneel 
laten schilderen?

Bel dan G3 Schilders en Advies BV

Volgende week 19e editie festival Leugenbollepop 

Makkum - Een heuse Rock ‘n Roll Hotze Klots
duikt op steeds meer plaatsen op achter de
ramen van de lokale ondernemers. Dit jaar weer
een Leugenbollepop en wel op 29 augustus staat
erop. De legendarische stripheld Hotze Klots
verleend ook dit jaar weer zijn medewerking aan
dit mooie festival in Makkum. Dit jaar de 19e
editie van het festival wat al jaren een muzikale
happening mag heten. Met Rock ‘n Roll als
thema kwamen eind maart de opgaven van de
deelnemers binnen. Ook dit jaar weer enkele
debutanten en verassingen. Speciaal voor de
kinderen is er vanaf 19.00 uur  een muzikaal
programma met dans. Kom dus langs en swing
op muzikale noten van een heuse Kinder-DJ!.

Ongeveer 35 artiesten staan weer een tijdje voor
de spiegel te oefenen voor Leugenbollepop.
Artiesten die alleen of in groepsverband een
onvergetelijke avond gaan beleven. U leest het,
Leugenbollepop staat weer voor de deur en wel
op vrijdag 29 augustus 2008. Met frisse Super-
bands, voldoende opgave en een vernieuwde
website klaar voor de 19e editie. De repetities
zijn alweer sinds begin mei gestart. De Super-
bands hebben de nummers al goed onder de knie.

Voor de meeste deelnemers is er alleen nog de
Generale Repetitie om het nummer geheel onder
de knie te krijgen. De Superbands bestaan dit
jaar uit het vertrouwde trio Sake, Roel, Werner
aangevuld met Jan van der Wal (Schraard) en
Gerrit Hager met Jetze en Cindy May uit Wergea.
Daarnaast is de band Wymaroo weer te zien op
het LPB podium. Bart, Frank en Klaas krijgen
hulp van Henk die alweer voor de 3e keer op de
planken zijn baspartijen gaat spelen. En tenslotte
een nieuw gezicht Willem Wielenga uit Woudsend
als toetsenist. Karin en Ellen verzorgen de
achtergrond zang voor de Superband. Allemaal
gemotiveerde muzikanten die zich vrijwillig
inzetten voor een mooi optreden op vrijdag 29
augustus. Uit de opgaven is een bonte mix van
muziekstijlen naar voren gekomen. Zo zijn er
diverse Medleys en legendarische Rock ‘n Roll
klassiekers te horen. Daarnaast een ruime keus aan
muzikale stromingen. Stuk voor stuk diamantjes.
De een wat ruwer dan de ander maar het beloofd
een mooie avond te worden.

Wat ook steeds mooiere vormen aanneemt is de
website. Op www.leugenbollepop.nl is te zien
waarom. Surf eens langs deze zeer interactieve
site waar ontzettent veel foto’s (ruim 1.500) uit
de 18 jarige geschiedenis van LBP te zien zijn.
Herken je als oud deelnemer, of een bekende op de
prachtige (ingescande) foto’s uit de jaren negentig
van de vorige eeuw. Daarnaast een groot aantal
filmpjes over een onderwerp wat iedere week
vernieuwt. Daarnaast een breed scala aan muzikale
weetjes. Als gast heb je de mogelijkheid je aan te
melden om op de hoogte te blijven van nieuwtjes
en updates van de website. Kijk eens op de site
en geef je reactie op ons gastenboek. Houd daar-
naast 29 augustus vrij voor het leukste festival
van Makkum!

Stichting Leugenbollepop Makkum

Olieverfschilderij Gruthôf Makkum

Wons - Expo-atelier Pur-Sang, de dagelijkse
werkplek van Antje van der Werf, is in de zomer-
maanden opengesteld voor het publiek. Haar
huis-vesting is een boerderijtje of in het Fries
‘molkerspultsje’uit 1875. ook binnen de muren van
het atelier zijn  hier nog sporen van waar te nemen.

Antje haalt haar inspiratie uit een onuitputtelijke
bron, namelijk haar eigen directe omgeving. Op
een losse herkenbare manier ontwikkelt zij jaar
eigen stijl. In het realistisch genre is zij inmiddels
toonaangevend. De foto is gemaakt van het olie-
verfschilderij ”Gruthôf” te Makkum.

(eigen foto)
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

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

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

Burgerlijke stand 
juli 2008

Geboren    
Nonning, zv Nanne Leijendekker 
& Rianna van Abbema te Witmarsum;

Rixt, dv Wigle T. Westra 
& Sabine Meekma te Witmarsum;

Frytsen Bernou, dv Luitzen J. IJkema
& Henrica D. Meindertsma te Hieslum;

Tirza, dv Fedde J. Cats 
& Geertje Feenstra te Pingjum;

Hidde, zv Douwe Postma 
& Hotske K. Tjalma te Wons.
Gehuwd   

Johannes N. Stam 
& Riekje Lijcklama à Nijeholt te Pingjum.

Overleden              
Berendina E. van der Wal te Makkum, 63 jaar, 
ev Hendrik Nauta.

Geslaagd aan de Hoge School Zuyd te Maasticht
Bachelor of  International Communication.
Silvie Roosjen, afkomstig uit Makkum

Nog plaats op peuterschool
”de Byntpjutten”
Wons - Onze peuterschool ”de Byntpjutten” uit
Wons heeft nog plaats voor peuters. Onze locatie
is Salverdakoalle Wildinghelaan 3 te Wons.
(ingang Kleuters) Iedere dinsdag en donderdag
ochtend van 8.30-11.00 uur bedenkt juf Anja
een leuk knutselwerkje, gekoppeld aan een thema
of het seizoen waarin we zitten. Eerst zingen ze
een liedje, daarna vertelt de juf een verhaaltje
wat het thema beeldend maakt en gaan daarna
aan de slag. Verven, plakken of heerlijk kliederen.
De rest van de tijd wordt er lekker gespeeld in
het speel lokaal of met goed weer lekker buiten
op het schoolplein. Voor verdere informatie kunt
u contact opnemen met Sytse van Klink, tel.
0515-531909 / Anja van der Meer, tel. 0515-
233850 of kom gewoon eens langs!!

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 25 JAAR 
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging 
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Bovag Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en                      

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl   

Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur ; zat. 8.00 -20.00 uur)

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318

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

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
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zoekt per 1 september 2008 

in ZURICH 
een bezorger/ster 

voor de Makkumer Belboei

Interesse? neem dan kontact op met 
de heer Albert van der Woude,

Tel. 06 - 537 84 057 of via
webmaster@makkumerbelboei.nl 

Zomeropruiming 
bij Ukkepuk!!!!

Kortingen tot wel 50%
Alles moet weg, zowel de nieuwe 
als de tweedehands kinderkleding

is afgeprijsd.

Openingstijden Ukkepuk
Woensdags van 13.30 tot 18.00 uur

Vrijdags van 13.30 tot 18.00 uur
Zaterdags van 13.30 tot 18.00 uur

Klaske Boelens
Hiddemawei 13
8771 SK Nijland
Tel: 0515-413682
06-25031460

zoekt voor komend seizoen 
(van september t/m.april) een

Callanetcs
Steps instruktrice

Het gaat om lesgeven op de 
donderdagavond, 1 of 2 uur.

Lijkt het je leuk om deze lessen 
te verzorgen, neem dan kontact

op met Mevr. G. Bijlsma
Tel. 0515-232145

Campingloop De Holle Poarte Makkum

Makkum - Vorige week donderdag werd op
camping De Holle Poarte een campingloop
gehouden, ondanks het minder gunstige weer waren
er toch een 116 deelnemers, waaronder ook
vakantiegasten uit Duitsland. Voor de 5 kilometer
hadden 33 deelnemers ingeschreven.  
Hierbij de uitslagen van de deelnemers uit de regio
van de MB.

3. Willem de Boer, Exmorra 18.18
7. Ewold Kooistra, Makkum  20.25
9. Klaas jan Dijkstra, Makkum  21.20

10. Joost Bijlsma, Makkum  21.31
11. Jetze Genee, Makkum  21.34

13. S.H. Genee, Makkum 22.22
21. Grietje Labordus, Parrega 25.47
28. Annie labordus, Parrega  29.15

Voor de 10 kilometer streden 83 deelnemers om
de hoogste eer.
18. Tjerk Bruinsma, Makkum 41.19
21. Klaas Salverda, Witmarsum  42.17
28. Jaap Zwaagstra, Witmarsum  43.13
59. Leendert Klein, Makkum 49.55
64. David Visser, Makkum 51.30
66. Inge de Boer, Makkum 51.50
83. Marjolijn, Piaam 57.12

Pingjum - Vrijdagavond 8 augustus stond het Open
Fries Kampioenschap tijdrijden op het programma
van de WV Snits. Voor de wedstrijd over 13 km
stondenmaar liefst meer dan 120 delnemers klaar
om in verschillende categorieën te strijden voor
de eerste plaats. De snelste tijd van de avond was
17.06.11 en werd gereden door Marcel de Koning
uit Hippolytushoef bij de categorie Heren amateurs 

Wij volstaan door de deelnemers te vermelden
uit de regio MB.

Heren
40-49 jaar Cor de Witte, Makkum 18.44.75

Junioren dames 
15-19 jaar Lysbeth de Witte, Makkum 26.23.74.

Open Fries kampioenschap tijdrijden Pingjum

Makkum - Na het succes van vorig jaar (jubileum)
organiseert de volleybal vereniging Makkum in
samenwerking met Donitas uit Groningen een
jeugdclinic. Deze feestelijke dag vindt plaats op
zondag 24 augustus in de sporthal.

Het is voor alle jeugd van Makkum in twee cate-
gorieën nl: 6 tot 12 jaar aanvang 9.30 uur, 12 tot
16 jaar aanvang 10.45 uur. Je hoeft je niet op te
geven, je kunt gewoon naar de sporthal komen.

Neem wel je sportkleding mee. Alle kinderen
worden getrakteerd op een consumptie met een
versnapering. Na afloop van de clinic is er een
demonstratiewedstrijd op hoog niveau door
Donitas- vc Sneek 1. Ook dit is vrij toegankelijk
voor iedereen de aanvang is 14.00 uur.

Wij hopen  weer op een grote deelname van de
jeugd, en dat het weer net zo gezellig wordt als
vorig jaar.

Volleybal jeugdclinic

Makkum - Op zaterdag 13 september 2008 vindt
de zesde editie plaats van de Slag om Makkum
een roeisloepenwedstrijd over 15 kilometer. Vorig
jaar vierde de organiserende stichting ‘Riemen
Over en Weer’ haar eerste lustrum met een record
aantal deelnemende sloepen. 600 Sporters in maar
liefst 59 sloepen streden voor de sportieve eer
waarmee de populariteit van het sloeproeien in
Nederland eens te meer werd onderstreept. Ook dit
jaar verwacht de organisatie een ruime belang-
stelling uit het gehele land, tot nu toe hebben zich

al 34 teams gemeld. Met een nominatie voor de
heren hoofdklassers en kromhout whalers zullen
de topteams zeker in Makkum verschijnen. Maar
ook voor de andere klassementen vallen er punten
te verdienen voor het door de Federatie Sloep-
roeien Nederland uitgeschreven Nederlands
Kampioenschap. Lokale favorieten zijn er genoeg!
Vele vrijwilligers maken dit sportieve evenement
mogelijk waarbij de leden van de WVM de zaken
op het water in goede banen leiden. De avond
wordt afgesloten met een speciaal ‘roeiersbal’.

Slag om Makkum 2008
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Ringrijderij valt samen met opening Olympische Spelen

Cornwerd - Vrijdagavond jl., dezelfde dag als
waarop de Olympische Spelen werden geopend,
deed het dorp Cornwerd zijn uiterste best om
diezelfde Olympische gedachte invulling te geven.
Politieke overtuigingen werden gemeden, er werd
louter en alleen ruimte gegeven aan de sportieve
wedijver. ‘s Avonds was het nachtkaatsen gepro-
grammeerd, georganiseerd door de jarige kv
‘Meinoar Ien’en het ringsteken met paard en wagen
georganiseerd door het ervaren ringrijderij comité
i.s.m. Friese Aanspanning. Dit jaar waren er bij het
ringsteken 20 deelnemers en opnieuw een geweldig
aantal sponsors. Hierdoor konden er opnieuw veel
prijzen worden verdiend. 

Vijf prijzen zijn verdiend door de 5 mooiste of
meest in het oogspringende combinaties:
Fries paard voor een Wagonette
met koetsier W. Bootsma uit Franeker
koetsier G. Lettinga uit Winsum 
met een KWPN paard voor een Tilbury
Fries paard voor een Esterhasy 
met koetsier R.F. Zijlstra uit Westhem
Koetsier Hildau Bootsma op een marathonwagen
voortgetrokken door haar pony
Twee uit China afkomstige dames, met iets ver-
nederlandste namen M. en C. Kuipers, op een
lokale Chinese boerenwagen voortgetrokken door

de welbekende kleine Chinese steppepaardjes.
Tijdens deze spelen verbleven zijn in het China
House nabij Parrega.

Zoals eerder gezegd, geen politieke mening viel er
te horen. Alleen de tijdwaarnemers krijgen ruimte
hun waarnemingen te rapporteren. Dit omdat
enkele te fanatieke sporters met niet toegestane
middelen een hoger puntenaantal probeert te
krijgen. Dat er tijdens de spelen ook door de (tijd)
waarnemers wel eens fouten worden gemaakt,
bleek tijdens de medaille-uitreiking. Een der
deelnemers bleek ten onrechte uit de uitslagenlijst
te zijn verdwenen. Hier dan de juiste uitslag met
prijswinnaars.

koetsier ringsteker/ster woonplaats
1e R.F. Zijlstra T. Hobma Westhem
2e M. Kuipers C. Kuipers Parrega
3e J. Bootsma Boukje Nijland
4e P. Statema G. Labordus Parrega 1
4e G. Lettinga T. Lettinga Winsum
5e A.A. o.d. HoekJ. Leijenaar Wons
6e H. Bootsma Hester Nijland
7e A.G. de Boer E. Zandbergen Franeker
8e D. Postma J. Ruiter Workum
9e T. Dijkstra Mevr. Dijkstra Itens
10e N. Osinga I. van Werkhoven Pingjum

Waardruiter
Marijke Bonthuis gehuldigd

Cornwerd - Na afloop van de springles welke
Marijke Bonthuis elke dinsdagavond geeft werd
zij door de voorzitter van de Waardruiters verzocht
zich even te melden bij het bestuur boven in de
kantine. Daar werd zij verrast door een groot aan-
tal uitgenodigde vrienden, familie en clubgenoten
welke allen waren gekomen om haar te feliciteren
met het behaalde Friese Kampioenschap in de
klasse L met het paard Univers. Uit handen van
de voorzitter ontving zij een fraai boeket bloemen
waarna hij haar verzocht zich om te kleden om in
officieel tenue een kleine demonstratie te verzorgen.
Natuurlijk wilde ze dat. Toen ze verkleed en wel
weer verscheen in de rijbaan wachtte haar nog een
verrassing. Het Makkumer muziekkorps was maar
al te bereid gebleken om e.e.a. een muzikaal tintje
mee te geven. Middels een fraaie mars door de
rijbaan brachten zij haar hun muzikale felicitaties
over. Vader Bonthuis nam vervolgens het woord
en zette de eigenaren van de paarden die zijn
dochter rijdt, Ieb en Pier de Vries, in het zonnetje
door ook hun met een bloemetje te feliciteren
met de prestatie van hun paard Univers. Na het
in ontvangst nemen van alle felicitaties en bloemen
volgde een gezellige en feestelijke avond in de
kantine van manege Boeyenkamp.

Kindervoorstelling 
Exmorra - Met ingang van 1 september gaat het
gloednieuwe kindertheater ”Studio 38” open. Dirk
& Tine spelen en zingen hun zelfgecomponeerde
kinderliedjes. Korte sketches en een poppenkast-
voorstelling omlijsten de liedjes. De kinderen
klappen en zingen vrolijk mee. Je ziet een opa
met een bivakmuts, Daantje vliegt op de rug van
een zwaantje naar de maan!
Pjotter vindt de eerste schooldag heel erg eng.
Elise heeft pianoles en je hoort een liedje voor
verlegen kinderen. Tine zingt en speelt djembee,
Dirk maakte tekst en muziek en begeleidt op
gitaar. Onlangs zijn er twee bundels met kinder-
gedichten van hem verschenen. 

Wilt u een leuke voorstelling met en voor uw
kinderen beleven, neem dan contact op met: Dirk
& Tine, Dorpsstraat 38, Exmorre, tel. 06-22227824.

Cornwerd - Op zondag 3 augustus werd er in
Cornwerd een concours voor paarden georgani-
seerd. Jannie Strikwerda kwam met Uniek-Dine
aan de start in de klasse L2 dressuur. In beide
proeven behaalde Jannie 182 punten en in de 2e
proef de 4e prijs. Ook kan zij weer 2 winstpunten
bij haar totaal optellen.

Vrijdag 8  augustus en zaterdag 9 augustus werden
in Gorredijk de Friese Regio kampioenschappen
verreden. Alle deelnemers waren op jacht naar een
startbewijs op de Hippiade in September in Ermelo.
Juliën Beersma wist een plaats te bemachtigen
door een prima 1e proef te rijden in de klasse M2
met Tjerkje en kwam op de 5e plaats. Na het over-
rijden kwam Juliën op de 3e plaats wat uitzending
naar Ermelo betekende. Ook een startbewijs voor
Ermelo bij de pony’s wist Tonny Leeuwen te
bemachtigen door Fries Kampioen te worden  met
Orchid’s Balisto in de klasse Z springen cat.D.
Reserve kampioen in de klasse M cat D/E werd
Regina Leeuwen met Karamba van Orchid’s.

Een 4e prijs was er voor Tonny met Orchid’s
Maxime in de klasse M cat.D/E. Er waren ook
combinaties die niet een startbewijs naar Ermelo
behaalde maar wel een goede proef reden en een
winstpunt behaalde. Bij de pony’s reed Emmy
Kroeger een winstpunt met Misty in de klasse B
met 182 punten. Bo Anema met Shira van Lunia
ook in de klasse B 188 punten. Sierella van
Slageren reed met Gold Fire een goede proef in
de klasse L1 cat.D met 185 punten 1 winstpunt.
In het B cat.D springen kwam Sierella foutloos
rond en met een stijl van 52 kwam zij op een
mooie 3e plaats. Bobbie Ydema met Ziediene
Zidane reed in de klasse L1 bij de paarden een
goede proef  met 183 punten en een 5e plaats.
Zij mocht overrijden en behaalde toen de 11e
plaats met een score van 60%. In de klasse Z2
kwam Tineke Wietsma met Red Pebbles Gorra
aan de start. In de 1e proef reed zij 204 punten
dus 1 winstpunt en een 11e plaats en mocht zij
een Kur op muziek rijden en kwam uiteindelijk
op de 9e plaats. Een prima prestatie!!

PSV De Halsbanruters

(eigen foto)

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 27 augustus 
start weer het kaboutervoetbal. 

Er wordt wekelijks getraind 
van 16.30 - 17.15 uur 
op het trainingsveld. 

Kaboutervoetbal is er alleen
voor kinderen tot en met 6 jaar.

Voetbalschoenen zijn niet verplicht.
Ook hoef je niet lid te zijn van 

de voetbalvereniging VV Makkum. 
Iedere kabouter is dus van harte welkom.

Als je mee wilt doen, 
graag van te voren wel opgeven 

bij Harmen van der Wal, tel. 0515-232854

Kaatsvereniging Makkum
organiseert

Nachtkaatsen 
op het Plein voor zowel leden als niet-leden

Vrijdag 22 augustus a.s. wordt deze Visser Mode &
Sport Partij gehouden. Het is voor Dames en Heren
gemengd en er wordt gekaatst met een luchtbal.
De prijzen bestaan uit waardebonnen te besteden
bij Visser Mode & Sport. Aanvang: 19.00 uur.
Opgeven voor deze partij kan t/m morgen, donderdag
21 augustus 20.00 uur, in de kantine of bij secr.
Mieke Tilburgs, Tel: 0515-231377.

Na de Makkumer Merke en het Teatsen is dit weer
de eerste kaatspartij in Makkum, Wij hopen dan
ook op een grote deelname en veel publiek tot diep
in de nacht op het Plein.

K.V. Makkum

Kaatsvereniging Makkum
organiseert:

De traditionele
36e Koninklijke Tichelaarpartij
Off. K.N.K.B. Heren Sen. vrije formatie partij

Zondag 24 augustus 2008.
Lokatie: ”Keatslân De Seize ”

aan de Klipperstraat.
Aanvang: 10.00 uur.

Prijzen: Prachtig sieraardewerk 
aangeboden door

Koninklijke Tichelaar te Makkum.

Opgave via de website van de K.N.K.B.
www.knkb.nl

Het heilige gras van ‘teatslân’ ”De Seize”
Klussenbedrijf U.Tuinier Ledenpartij

Makkum - Deze partij werd gehouden op zondag
10 augustus jl. op ”Keatslân De Seize” te Makkum.
Een heel bijzondere partij, omdat het een mix is
van kaatsen en tennissen. Gras is natuurlijk de meest
exclusieve ondergrond om het tennisspel op te spelen.
De KV Makkum beschikt over een uitstekende gras-
mat, dus is het niet zo vreemd dat men hierop in
Makkum sinds enkele jaren een Teatspartij organi-
seren. Er ligt een kaatsveld met een opslaglijn en
perken en de teatsers bespelen de luchtbal met een
tennisracket (deze mag van hout zijn, of bestaan uit
moderne materialen). De kaatswant blijft in de sport-
tas. De telling gaat volgens de kaatsregels en de
umpire zit op de telegraaf. De parturen waren op
deze zondag samengesteld uit dames en heren. De
prijzen werden beschikbaar gesteld door de sponsor
Klussenbedrijf U. Tuinier in Makkum.

In totaal stonden er zes parturen op de lijst. Er werd
besloten om in één poule te teatsen, zo moest ieder-
een vijf maal het heilige teatsgras betreden. Het
opslaan en de bal in het perk brengen, bleek voor
menig speler vaak het moeilijkste onderdeel van
het spel te zijn. Vaak werden hiermee een hoop
punten verspeeld. Een bal door de lucht bovenslaan
met een geweldige zwiep van je racket lijkt prachtig,
maar kost ook punten, omdat de bal eerst nog even
het gras moet beroeren alvorens over de bovenlijn
te gaan. Deze bijzondere regels maken het mede een
tactisch spel. Enkele pittige regenbuien teisterden
de grasbaan, maar in tegen-stelling tot de baan van
”Wimbledon”, behoefde het heilige gras van ”De
Seize” niet afgedekt te worden. Een fantastisch aan-
gelegd drainage-systeem deed hier in Makkum goed
z’n werk. (Ideetje voor London?) Tijdens de eerste
partijen bleken de parturen redelijk aan elkaar gewaagd. 

Het partuur van Egbert v.d. Veen, Broer Sjoerd de Boer
en Marianne de Jong verloor in de eerste partij van
het partuur van Daniël Kleiterp, Berrie Aalders
(had z’n want bij nader inzien toch maar thuisgelaten)

en Hilde Lutgendorff met 3/5 - 2/6. De daarop-
volgende drie partijen werden door het partuur
van Egbert gewonnen. Zo stonden Egbert, B-S en
Marianne met nog één partij te gaan op een totaal
van 24 punten. Het partuur van Daniël, Berrie en
Hilde verloor in de derde partij van het partuur van
Peter Bootsma, Hidde Koornstra en Mieke Tilburgs
met 3/5 - 2/6. Na vier partijen stond het partuur van
Daniël, na weer enkele overwinningen, ook op een
totaal van 24 punten. Het partuur van Peter, Hidde
en Mieke verkeerde deze dag in ‘Grand Slam’sferen.
Zij wonnen partij, na partij. De vierde partij was echter
een moeilijke klus. Hierin troffen zij het partuur van
Rintje Melchers, Pier Santema en Willy v.d. Velde.
Bij dit laatste partuur werd van alles geprobeerd
om de winst te pakken. Tennis-rackets verwisselden
van speler, maar een racket met daarin de letter W
van Willy, brengt geen geluk als je R.M. heet. Deze
truc werkte dus niet en zo verloren Rintje, Pier en
Willy met 5/4 - 6/4.

Na vier partijen hadden Peter, Hidde en Mieke een
puntentotaal van 28. Niemand was nog zeker van
de eindoverwinning en de laatste partijen moesten
de uiteindelijke beslissing brengen. Het partuur
van Daniël, Berrie en Hilde won en behaalde aldus
31 punten. Het partuur van Egbert, B-S en Marianne
verloor van het partuur van Peter, Hidde en Mieke
met 3/5 - 2/6 en kwam uit op 27 punten. Peter,
Hidde en Mieke verdienden met deze overwinning de
eerste prijs met een totaal van 35 punten. De KVM
bedankt sponsor Uilke Tuinier voor de prijzen en
de speciale vierkante Teatskransen.

Uitslag:
1. Peter Bootsma, Hidde Koornstra, 

Mieke Tilburgs
2. Daniël Kleiterp, Berrie Aalders, 

Hilde Lutgendorff
3. Egbert v.d. Veen, Broer-Sjoerd de Boer, 

Marianne de Jong.

Zurich - Het is al weer enkele weken geleden dat
op zondag de ledenpartij in Zurich werd gekaatst.
Er was weinig deelname en het weer zat niet mee.
Wanneer er weer een flinke bui los barste, vluchtte
iedereen de kantine in. Maar gelukkig duurden de
buien nooit lang en kon er mooi gekaatst worden,
ondanks het weer was het een geslaagde partij. De
prijzen werden door de voorzitten van K.V. Zurich,
Sies v.d. Berg, uitgereikt in hotel de Steenen Man.
Hopelijk is het 14 september beter weer, dan is het
pearke keatsen in Zurich, voor leden en niet-leden.
Ook hopen we op een groot aantal deelnemers. Je kunt
je opgeven bij Hans Waterlander (0517-579645) of
Sies v.d. Berg (0517-579245).

Heren:
1. Jan Geert Dijkstra, Jelle de Hoop, 

Willem Griek
2. Auke Bruinsma, Riemer Wiltenburg, 

Dennis Leistra

Verliezersronde:
1. Hendrik Brandsma, Henk Nesse, 

Teake Koster

Dames: 
1. Thomaske Reitsma, Miranda Graafsma
2. Marije Brandsma, Geartsje Stegenga       

Ledenpartij met weinig deelname en hoos buien

Koarnwert - Op 8 augustus lêstlyn wie it wer tiid
om te keatsen foar moaie klokjes yn Koarnwert.
Op de list wiene wat A-maten tekoart, wêrtroch it
in hiele bylottery wie. De earste omloop bestûn út
in soad spannende partijen: it wie hurd tsjin hurd!
Dêrtroch waard it in lange keatsnacht. Rûn healwei
trijen koenen de bêste partoeren los yn ‘e finale.
Dizze gong tusken Ruurd Tilstra, Dylan Drent en
Sjoke Tilstra tsjin Eibert Tigchelaar, Germ van der
Meer en Marije Brandsma. It wie in spannende
finale, earstneamden wûnen de partij mei 5-5, 6-2.
De sulveren keningsbal 2008 wie foar Dylan Drent.

Foar de keatsers en oare oanwêzichen wiene der
lekkere broadsjes shoarma en hamburger. Foar in
oantal persoanen waard it wol in hiele lette jûn (of
betiide moarn). Krektb as foargeande jierren, gongen
alle winnaars mei klokjes nei hûs.

Utslach:
1e: Ruurd Tilstra, Dylan Drent en Sjoke Tilstra
2e: Eibert Tigchelaar, Germ van der Meer 

en Marije Brandsma
3e: Jan Hiemstra, Bauke de Boer 

en Cindy Leijenaar

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

Koelkastje voor op de camping, wel oud maar
doet het nog steeds € 15.-; Buggy, ziet er heel
netjes uit € 25.-, tel. 0515-232827 na 18.00 uur

Nieuwe woordenboeken van Wolters: Ned./Engels
€ 25,-; Ned./ Duits € 25.- Kramer: Ned./Frans -
Frans/Ned. € 25.-; Elek. naaimachine: knopen
aanz., borduren enz. € 50.-, tel. 0515-542551

Pompoenen en kalebassen in alle soorten en
maten, T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast

Lichtgroene combi kinderwagen incl. parasol,
regenhoes en voetenzak. Vr.pr. € 125.-, 
tel. 0515-232980

Leuke kado tip, vuuraanstekers model: stoel,
schroevendraaier, scheerapp. € 3.50; Kinderloop-
eend, wegens overcompleet € 2.-; Dress boy:
ophangsysteem voor colbert en pantalon, nooit
gebruikt € 2.-, tel. 06-29320920 

Witte commode, tel. 0515-233380

Compleet interieur te koop in modern, landelijke
stijl, zo goed als nieuw, van meubels, droger en
wasmachine tot de kaasschaaf, alles voor een 6-
persoons huishouding. Reden: verkoop van vakantie-
woning op Makkum in Zee exclusief interieur.
Zie www.duinvillaverhuur.nl. Bel 06-52037756

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KKOOP

Spoardyk 48
WORKUM

Karakteristieke, 
vrijstaande woning 

met garage en grote,
zonnige tuin.

Vraagprijs:
€€ 319.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje



Jongens cross fiets 20 inch € 35.-, tel. 0515-
232827 na 18.00 uur

Maxi Cosi in donderblauwe uitvoering, kinder-
stoel en ledikant, beide blank gelakt € 15.- p/stuk,
tel. 232980

Hakselaar: Wolf Garten, takdiameter 3 cm, weinig
gebruikt € 150.-, tel. 0515-542551

Welke man/vrouw wil ons 4 uur per week helpen
in de tuin, tel. 0515-542551

Klusjesman voor laminaatvloeren, wand- en vloer-
tegels, sierpleister en schilderwerk, tel. 06-14064482

Hulp voor schoonhouden zomerhuis, 1 ochtend in
de maand liefst op maandag, tel. 026-3391910

Na gymles op maandagmiddag 11 augustus, hing
mijn zwarte ketting met haaientand niet meer bij
mijn spullen (in de jongenskleedkamer van de
sporthal Makkum). Ik ben er erg aan gehecht en
wil mijn ketting graag weer terug. Wie heeft hem
per ongeluk meegenomen of gevonden? Graag
bellen tel. 06-53396816. Alvast bedankt Carsten

Mooi appartement 50 m2 Kerkstraat 7b in centrum
Makkum, voor info bel. 0515-231198 of mail
info@reworks.net

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 20 augustus 2008

Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

TE HUUR

AANGEBODEN

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

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

GEZOCHT

VERMIST


