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Sportiviteit 
viert hoogtij op
Schraarder Spelen

4 5 7

Tussenresultaten
vismigratie
onderzoek
Afsluitdijk

Leugenbollepop
vrijdagavond 
op het Plein

Ook Funda ligt
in ons bereik

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.............

Avondbraderieën ook dit jaar een geslaagde aktiviteit

Makkum - De gezellige zomeravondmarkten die
jaarlijks in de vakantieperiode in het centrum van
het dorp gehouden worden mogen weer geslaagd
genoemd worden. Van de zeven markten moest
er één vanwege het slechte weer worden afgelast,
vorige week woensdagvond was het voor de laatste
keer. De harmonie en drumband van Hallelujah
zorgden de laatste avond voor de vrolijke noot,
spontaan begon het publiek mee te doen met de
stoelendans. Traditie is ook dat het Makkumer

draaiorgel van Bertus Bijlstra wekelijkse aanwezig
is op de avondbraderie. Het was er behoorlijk druk
het lijkt hier de Kalverstraat wel merkte iemand op.
Nieuw dit jaar was dat er ook elke woensdag-
avond kinderrommelmarkt was. 

Het was Marktmeester Anne Koekoek zijn 22e keer
dat hij dit evenement organiseerde, onder auspiciën
van de ”Aktiviteiten Commissie O.V.M.”, de laatste
jaren heeft hij de assistentie van dochter Marga. 

Makkum - Voor de start van de route van
Koninginnedag is bij de haven van Makkum een
podium gebouwd. De achterkant van het podium
werd gevormd door een kleurrijk doekwerk,
waarop de bezoekers aan Makkum welkom
werden geheten. Na Koninginnedag heeft men
dit doek laten hangen om zo aan bezoekers van

Makkum aan te geven waar de ”Koninklijke”
route begint. In het weekend van 9 en 10
augustus is dit doek helaas verdwenen.
Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie. We
stellen het daarom erg op prijs dat mensen die
iets gezien hebben contact opnemen met de
gemeente, telefoon 0517-533333.

Verdwenen doek bij podium Koninginnedag
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 28 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
accordeonorkest ”Concertino” 
in het restaurant

vrijdag 29 augustus               
Makkum - Plein Makkum 19.00 uur
19e Leugenbollepop

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur soos in het restaurant

zaterdag 30 augustus
Makkum - Holle Poarte 20.00 uur bingo 

Makkum - Doopsgezinde kerk tentoonstelling
boerderijen april 1945, open zaterdagmiddag
van 13.30-17.00 uur

Allingawier - Ald Fears Erf 11.00-17.00 uur
Hwat Oars romantische volksmuziek

zondag 31 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Minitheater leeftijd vanaf 4 jaar

woensdag 3 september
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Vriendschapsbandjes maken leeftijd vanaf 6 jaar

zaalvoetbal KNVB
dinsdag 2 september
20.00 uur Nij Engwier H1  - RES 5

VV Makkum Bekerprogramma
zaterdag 30 augustus
senioren
SC Joure 1 - Makkum 1 14.30 uur
Nijland 2  - Makkum 2    12.45 uur

junioren
Franeker SC A1 - Makkum A1  14.30 uur
Makkum B1     - Harlingen B1  11.35 uur
Makkum C1   - JV Bolsward C1 10.15 uur

pupillen
SDS D1    - Makkum D1   9.00 uur
Makkum E1   - JV Bolsward E1 10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/ vv Makkum
JV Bolsward F1 - Makkum F1    10.15 uur

Competitie
woensdag 3 september
pupillen
LSC 1890 F9 - Makkum F4 17.00 uur

* Op 27 augustus de repetities van start gaan van 
het mannenkoor de Flevosanghers in m.f.c. 
Het Anker om 20.00 uur

* dat er 45 foto`s van het dorpsfeest van Schraard
op de site www.makkumerbelboei.nl staan??

Kerkdiensten   
zondag 31 augustus           

Van Doniakerk 9.30 uur
ds. J. van Olffen                               

R.K. Kerk  9.30 uur
dienst te Witmarsum                                  

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

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
da. Chr. J. Wever                                                            

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”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    
A. de Boer, Hammole 3, 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

Sporthal

Voetbalprogramma

Wist u dat...

18 Augustus 2008
3275 gram
50 cm lang

Gerben de Groot 
& Stephanie Davidson

De Kamp 36
8754 KA Makkum

Tel. 06 - 115 353 72 (Gerben)
Tel. 06 - 215 551 60 (Stephanie)

Groot feest!

Thijs Anne
geboren

ûndanks har noch net griis hier,
wurdt ‘ús Jo’ hjoed 50 jier!

Derom is sy fanôf no
foar jim allegear in jo!

Dit famke in Piaam geboren
wordt al 40

ook al wil ze het niet horen!
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 28/8 t.e.m. wo. 3/9

Belegen Kaas, 500 gram....................................................4.49

Gebraden Gehakt, per pakje........................5 zegels extra

Friesche Vlag Fruityoghurt, 1 liter.....................................1.49

Duyvis Pinda’s, 235 gram.....................................nu 99 cent

Triomphe Handperen, nieuwe oogst, 1 kilo.......................1.29

Witlof, 50 gram......................................................nu 70 cent
zakje Mini-Fruitella, Fruitella-Crunchy, 
Mini-Mentos of Kidz-Mentos.......................per zakje nu 1,69

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

Beste Makkumers,
Hier in deze kleine Trimsalon op de

Achterstraat trim ik voor u uw hond of kat.
Wilt u uw hond of kat laten trimmen 

of eens goed uitborstelen? 
En u wilt hiervan de prijs weten?

Neem dan contact op met De Trimsalon
Achterstraat 3, 8754 ES Makkum

Tel. 06 27 13 43 51

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

Cornwerd - Expositie in de Ned. Hervormde 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 kunste-
naars 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 tentoon-
stelling 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 aquarel-
tekening van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m vr.
van 10.00 tot 17.00 uur

Piaam de Nynke Pleats: Expositie van spectaculaire
foto’s van kite, surf en windsurf van JePe van Popta.
Geopend tot 1 september. Openingstijden: 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: openings-
tijden 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 mogelijk-
heden of bel: 0515-232269/06-51151716

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

Uit in eigen regio

Exposities

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 30 AUGUSTUS

KATENHAASJE
4 HALEN / 3 BETALEN

CHEESE BURGER
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 28 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 3 SEPTEMBER

RUNDERROLLADE
100 gram €€ 1.50

PALINGWORST
100 gram €€ 1.-

ELKE ZATERDAG vanaf 12.00 uur

GEBRADEN HALVE
HAANTJES €€ 3.50

Maandag 8 t/m woensdag 10 september
gesloten i.v.m. kleine verbouwing
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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

Schraard - Afgelopen weekend vierde Schraard
haar dorpsfeest. Inspelend op de actualiteit was het
thema dit jaar de Olympische Spelen. De weer-
goden waren het dorp goed gezind en ook van
smogvorming werd geen hinder ondervonden.
Mede doordat de afgelopen twee weken de boeren
met groene trekkers op de oneven dagen waren
uitgereden en zij met rode trekkers op de even
dagen. Het was dus helder weer met op de juiste
momenten zonneschijn. Donderdagavond werd het
Olympisch vuur door estafettelopers bij de Chinees
uit Makkum opgehaald. De lopers werden door
hun ploegen onthaald in Schraard. Alle deelnemers
stonden verkleed opgesteld bij de feesttent. Alle
ploegen presenteerden hun eigen vlag onder muzi-
kale begeleiding van de bij hun land behorende
volksliederen. Tenslotte werd het Olympisch vuur
ontstoken. Nadat het dorpsfeest door Fokelien
Reitsma, voorzitster van de feestcommissie, was
geopend, kreeg Annemieke van der Weide, de
voorzitster van Dorpsbelang, nog even het woord
om het nieuwe trapveld officieel te openen.
Daarna kon het feest beginnen. Maar liefst elf
landen met mooi klinkende namen als Margarinië,
Biergizië en Sportugal presenteerden op het podium
hun eigengemaakte vlag en hun deelnemers. De jury
beoordeelde alle landen en reikte na afloop bronzen,
zilveren en gouden medailles uit aan de winnaars.
De vlaggen van de landen werden gehesen en de
winnaars gehuldigd op het ereschavot. 

Vrijdagochtend begonnen de Schraarder Spelen
met ochtendgymnastiek. Iedereen kon de spieren
soepel maken voor de activiteiten van de rest van
de dag. Die begon met de Kinderspelen waaraan
ook de kinderen uit Schettens en Longerhouw mee-
deden. Werd de ochtendgymnastiek nog begeleid
door donder en regen, tijdens de kinderspelen
scheen een vriendelijk zonnetje zodat alle kinderen
al lopend een parcours door het dorp konden
afleggen. De winnende ploegen kregen weder-
om een medaille. ‘s Middags stond Schraard Vaart

op het programma. Alle bootjes uit het dorp waren
verzameld om een grote schare dorpelingen te
vervoeren. De tocht leidde naar het Witmarsumer
bos. Via een rebus kwam men bij een kraampje
waar iedereen een broodje hamburger kon krijgen
en waar quizvragen opgelost moesten worden.
Hoewel de weergoden de deelnemers op de
terugtocht nog steeds gunstig waren gezind, kwam
menig persoon toch drijfnat aan in Schraard. Dat
er heel wat is afgelachen onderweg mag duidelijk
zijn. Eenmaal weer droog volgde ‘s avonds het
onderdeel Sing en Swing. Alle ploegen lieten blijken
goede kennis van muziek te hebben. Enthousiast
zongen zij de eerste regels van de coupletten
waarna de karaokevideo pas begon mee te lopen.
Na afloop volgde er weer een medaille-uitreiking. 

Met een zwaar hoofd van alle medailles, of
misschien kwam het ergens anders van, begonnen
de deelnemers zaterdagochtend weer aan de
ochtendgymnastiek. Hierna volgden de Schraarder
Ouderen Spelen, uiteraard met medaille-uitreiking.
Daarna kon er door de sportievelingen uitgerust
worden tijdens het matinee met muzikale om-
lijsting van het Schraarder muziekkorps Excelsior.
Maar niet lang. Om twee uur moest men weer
aantreden voor de Zevenkamp. De feestcommissie
had leuke spelletjes bedacht waarbij het vooral
aankwam op goede samenwerking. Na al deze
activiteiten konden de Schraarders zich tegoed
doen aan een Olympische maaltijd, verzorgd door
de eigen dorpskok Jan van der Wal van Frisia. Ter
afsluiting van de zaterdag trad de band 2Day op. 

Op zondagochtend vond de kerkdienst nog plaats
in de tent waarna de Olympische vlam van de
Schraarder Spelen om 12.00 uur werd gedoofd.
Het was een prachtig feest waarbij zoals gezegd
de sportiviteit hoogtij vierde. Maar liefst 180
medailles zijn aan de ploegen uitgereikt zodat
we met recht kunnen zeggen dat Schraard een
echt kampioensdorp is. 

Sportiviteit viert hoogtij op Schraarder Spelen
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

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

Mooie witte champignons
1 doos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

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

afwezig van
ma. 8 t/m ma. 22 september

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Tussenresultaten vismigratieonderzoek Afsluitdijk
Welke vis komt  door de sluis?

Kornwerderzand/Den Oever - Het onderzoek
dat Rijkswaterstaat uitvoert naar vismigratie in de
Afsluitdijk heeft de eerste resultaten opgeleverd.
De intrek van de Waddenzee naar het IJsselmeer
bestaat vooral uit spiering, jonge stekelbaars en
haring. Deze vissoorten trekken van begin april
tot mei het IJsselmeer in. ‘s Nachts en in de winter-
periode spoelt de meeste vis uit het IJsselmeer
naar de Waddenzee. Dit zijn veelal kleine zoet-
watervissen (zoals Baars en Pos) maar ook trek-
vissen en echte zeevissen zoals haring. Rijkswater-
staat is in 2007 gestart met dit unieke onderzoek
naar vismigratie in de Afsluitdijk. Het onderzoek
wordt gedaan in het kader van voorbereiding
voor de aanleg van nieuwe spuisluizen en de
versterking van de ecologie in het IJsselmeer-
gebied. In het onderzoek wordt gekeken naar het
aantal vissen dat intrekt via het spuicomplex en
het aantal vissen dat uitspoelt. Het onderzoek
heeft al belangrijke informatie opgeleverd over
de passeerbaarheid van de spuisluizen voor ver-
schillende vissoorten die voorkomen in het
IJsselmeergebied en in de stroomgebieden van
de IJssel, de Rijn en de Overijsselse Vecht.

Bijzondere meting
Het vismigratieonderzoek is uniek omdat er een
heel jaar gemeten wordt en omdat netten in com-

binatie met sonarwaarnemingen gebruikt worden.
Met sonar wordt bepaald hoeveel vissen er door
de sluizen gaan en welke lengte die hebben. De
soortbepaling van de vissen wordt gedaan door vis
op te vangen met visnetten. Hiervoor is een grote
fuik, 12 meter breed en 4 meter hoog, gespannen
in één van de spuikokers. De vissen worden na
onderzoek op soort en lengte weer teruggezet. 

Vispassage
De sluiscomplexen in de Afsluitdijk bij Korn-
werderzand en Den Oever zijn voor vissen de
enige verbinding tussen de Waddenzee en het
IJsselmeer. Bij de bouw van nieuwe spuisluizen
wordt daarom een aparte vispassage aangelegd.
De visstand is van grote betekenis voor  beroeps-
visserij,  sportvissers en voor visetende watervogels
die de winter komen doorbrengen in het IJsselmeer-
gebied. Een goede passeerbaarheid van de spuis-
luizen en een visvriendelijke vorm van spuibeheer
is van belang voor veel soorten trekvissen zoals
zalm, zeeforel, paling en spiering. Het onderzoek
is gestart in 2007 en duurt  een jaar. Het wordt in
opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door
een consortium van onderzoekers onder leiding
van het bureau Witteveen + Bos. Begin 2009
worden de resultaten van een jaar onderzoek
bekend gemaakt. 

(foto: Guus Kruitwagen, Ingenieursbureau Witteveen + Bos)

Makkum - Op maandag 1 september gaat de
grootste collecte van Nederland weer van start.
Met maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF
Kankerbestrijding het grootste aantal vrijwilligers
op de been wat resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al zestig jaar is collecteren heel succes-
vol. Met de totale opbrengst kunnen zeventien
wetenschappelijke onderzoeken gedurende vier
jaar gefinancierd worden. Nog steeds groeit het
aantal kankerpatiënten per jaar. Daarom is ook
uw steun hard nodig. Meer wetenschappelijk
onderzoek maakt het mogelijk om patiënten beter

te diagnosticeren, behandelingen op maat te bieden
en een betere nazorg voor deze groter wordende
groep patiënten te bieden. In de bijna zestig jaar
dat KWF Kankerbestrijding zich inzet voor de
financiering van wetenschappelijk onderzoek en
de voorlichting en patiëntenondersteuning is veel
bereikt. Kanker is niet altijd meer het doodvonnis.
De overlevingskansen zijn gestegen tot meer dan
50%. Maar, de strijd is nog niet gestreden. KWF
Kankerbestrijding roept u op om ook dit jaar weer
gul te geven voor een betere kwaliteit van leven voor
het nog groeiend aantal patiënten in de toekomst.

Grootste collecte ooit blijft nodig
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VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm   2006  € 17995,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 15450,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005  € 14950,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003 € 12950,-
Citr. Xsara Picasso 1.8-16v,a/c-ecc,cruise,r-cd,69dkm 2004  € 12450,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006 € 12450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 10950,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm  2005 € 10950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd 2003 € 8950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm  2005  € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh  2001 € 8500,-  
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002  € 7950,-   
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-
VW Golf Variant Tdi 110pk,airco,cruisecontr,trekh,apk 2000 € 4950,-
Ford Focus TDDi,5drs,zwartmet,el.ramen,cpv,radio-cd   2000 € 4500,-
Honda Civic 1.3i DX,rood,lm velgen,apk gekeurd        1992 € 1250,- 
Peugeot 306 1.4i, 4drs,blauwmet,stuurbekr,trekh,apk   1995  € 1150,-

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999  € 12500,ex

Airco service! Onderhoud en reparatie!

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
Ford Focus TDDi
Ambiente,zwartmett
5 drs,radio-cd
el.ramen,c.p.v
mooie nette auto 
220 dkm  bj 2000   
€ 4.500,-

Seat Ibiza 1.4-16v
Stella plus,airco
Lm.velgen,radio-cd
Trekhaak,blauwmet
Cpv+afst.bed,nw.st 
95 dkm  bj 2003  
€ 8.950,-

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

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

Het NUT Makkum 
organiseert de cursus

Kennismaking met de Friese Taal
Deze cursus start op maandag 13 oktober
om 20.00 uur en wordt 1x in de 14 dagen

gegeven. In totaal zijn er 10 bijeenkomsten.
De kosten zijn € 75.-

Voor vragen en opgave: Fennie v.d. Belt
Tel. 0515 231365 - fvdbelt@hetnet.nl

Bij inbraak kassa en kluis
gestolen
Makkum - Vorige week is tussen woensdag-
avond en donderdagmorgen ingebroken in een
winkel aan de Lieuwkemastraat. Men is binnen-
gekomen door een ruit in te slaan. Een kassa en
kluis zijn gestolen. Het schadebedrag ligt rond
de € 4000.-. De politie onderzoekt de inbraak.

Omgaan met digitale camera
Makkum - Het NUT Makkum organiseert een
cursus omgaan met een digitale camera en nabe-
werking. De cursus bestaat uit 4 lessen. In de cursus
komen o.a aan de orde fotograferen, belichting,
lensgebruik en nabewerking op de computer.
We starten op dinsdag 30 september om half
acht in de Doopsgezinde Kerk te Makkum.
Zondag 5 oktober is de praktijkles. Op dinsdag
7 en 14 oktober zijn de vervolglessen. De cursus
wordt gegeven door vakfotograaf Sjouke
Hoeksema uit Makkum. Kosten zijn € 75.
Minimale deelname 6 personen.
Voor vragen en opgave kunt U bellen of mailen
met Fennie van de Belt. Tel.  0515 231365 
mailadres fvdbelt@hetnet.nl.

Kennismaking 
met de Friese Taal
Makkum - Het NUT Makkum organiseert de
cursus kennismaking met de Friese taal. In deze
cursus gaat het vooral om het verstaan van het
Fries en het begrijpen van alle dagelijkse dingen.
Deze cursus start op maandag 13 oktober om
8 uur en wordt 1 x in de 14 dagen gegeven. In
totaal zijn er 10 bijeenkomsten. Minimale deel-
name 8 personen. De cursus wordt gegeven door
een bevoegde Friese docente. De kosten zijn € 75. 
Voor vragen en opgave kunt U bellen of mailen
met Fennie van de Belt. Tel. 0515 231365 
mailadres fvdbelt@hetnet.nl. 
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Leugenbollepop vrijdagavond op het Plein

Makkum - Aanstaande vrijdag maakt Makkum
haar weer op voor het jaarlijkse Leugenbollepop.
Dit jaar heeft de organisatie geprobeerd om het
festival een Rock ‘n Roll tint te geven. Met
diverse vertolkingen van onder ander Elvis en
Chuck Berry is dit in de voorbereiding al goed
geslaagd. Nu de uitvoering nog. Het beloofd mooi
nazomer weer te worden dus dat werkt mee. De
opgave was ook dit jaar weer uitstekend. Diverse

bandjes hebben aangegeven ook eens te willen
spelen. Voor deze bands organiseert stichting
Leugenbollepop zaterdag 13 september Kleintje
Leugenbollepop op de haven te Makkum. Later
meer hierover.

Leugenbollepop is een festijn waaraan iedereen
een rol mag spelen. Door de vrije opgave wordt
hier goed gebruik van gemaakt. Dit jaar ook weer
een aantal deelnemers die debuteren. Daarnaast
de bekende gezichten in de bands, stuk voor stuk
hele goede muzikanten. Het repertoire bestaat
uit een bonte mix van diverse muzieksoorten
maar Rock ‘n Roll loopt als een rode draad door
de avond. Na afloop van het kinderfestival wat
al om 19.00 begint met de bekende band Gang
van Sake is het om ongeveer om 20.00 uur tijd
voor het festival te vinden op het Plein in het
centrum van Makkum. 
Toegang is zoals altijd gratis. Komt allen en klap
voor je persoonlijke favoriet of kom gewoon
gezellig bijkletsen op het altijd goed gevulde
Plein te Makkum.

Kinderfestival Leugenbollepop
Makkum - Leugenbollepop start dit jaar met de
populaire kinderband Gang van Sake. Omdat er
ieder jaar veel jonge bewonderaars vooraanstaan
bij Leugenbollepop heeft de organisatie speciaal
voor hen een mooie show georganiseerd. De Gang
van Sake is een band speciaal voor kinderen in
de leeftijd van 4 tot 7 (en hun ouders!). Tijdens
het optreden worden liedjes opgevoerd om een
spannende voorstelling kracht bij te zetten. Het
contact met het publiek staat voorop. In 2004 waren
zij ook al eens op Leugenbollepop te zien. De show

duurt ongeveer een uur, net lang genoeg om samen
met je ouders vrijdagavond op het Plein te komen
en naar de voorstelling te kijken en te luisteren.
Misschien mag je wel meedoen met de Gang
van Sake! Oproep aan alle ouders en kinderen
van Makkum: komt allen vrijdagavond na het eten
naar het Plein te Makkum om te genieten van de
voorstelling van de Gang van Sake. Aan de voor-
stelling zijn geen kosten verbonden. Na de voor-
stelling start het grote-mensen-festival Leugen-
bollepop. Alvast tot vrijdag de 29e augustus!

Gaast - Omdat het kaatsseizoen er bijna weer op
zit organiseert k.v. Trije yn Ien een geweldig na-
zomerfeest. En wel op zaterdag 30 augustus in
dorpshuis de Fûke te Gaast. Dit feest wordt
georganiseerd voor iedereen. Dus voor leden,
sponsors, maar zeker ook voor niet-leden. 

Deze avond zullen de Makkumer Bluesbrothers
het podium in de Fûke betreden. De Makkumer
Bluesbrothers dankt zijn oorsprong aan een aantal
muzikanten uit Makkum, die eigenlijk hun hele
leven al in de muziek zitten. De Makkumer Blues-
brothers zijn zo’n 14 jaar geleden opgericht en
de bezetting is tot op heden nagenoeg ongewijzigd.

De band bestaat uit 11 muzikanten waaronder
blazers, gitaristen, saxofoon en drum. Dit zootje
ongeregeld weet elke keer opnieuw, door op-
zwepende muziek en entertainment, het publiek
los te krijgen. De Makkumer Bluesbrothers spelen
onder andere nummers van: de Bluesbrothers,
Joe Cocker, Blood Sweat & Tears, Zztop, Elvis,
Delbert McClinton, De Dijk, Brian Setzer etc.
De Makkumer Bluesbrothers staan dus absoluut
garant voor een gezellige, swingende avond.

Dus iedereen die zin heeft in een gezellige feest-
avond is aanstaande zaterdag van harte welkom
vanaf 21.00 uur in dorpshuis de Fûke te Gaast.

Makkumer Bluesbrothers 

Makkum - De scholen zijn weer begonnen en
ook bij Muziekschool Centrum voor de Kunsten/
Ritmyk beginnnen de cursussen weer. Via
Muziekvereniging ”Hallelujah” hebben zich al-
weer nieuwe talenten aangemeld voor een cursus.
Dit kan nog steeds! Voor diverse instrumenten
(dwarsfluit, hobo, trompet en klarinet) bestaat
de mogelijkheid om in Makkum les te krijgen,
de overige lessen worden in Bolsward gegeven.
Voor algemene vragen, zoals tarieven etc., kun je
contact opnemen met CVK/ Ritmyk: 0515 431400.

Voor specifieker advies, zoals hulp bij instrument-
keuze, met dirigent Nynke Jaarsma: 0517 532706.
Ook is het mogelijk om op donderdagavond een
kijkje te komen nemen bij het jeugdkorps van
Hallelujah. Het jeugdkorps repeteert van 19.00-
20.00 uur in het repetitielokaal ”De Stopera” aan
de Schoolbuurt (ingang aan het pleintje achter de
bibliotheek). Dit mag ook op een maandagavond,
wanneer het A- orkest er repeteert van 19.30-
21.30 uur. Kom gerust vrijblijvend eens langs. 
Muziekvereniging Hallelujah Makkum

Inschrijving nieuwe leerlingen op muziekschool Ritmyk
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Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten juli/augustus
Dvd’s
Radiohead- The best of; Rihanna- Good girl gone bad live (concert in Manchester 2007); Trust the man- Leven en liefdes
van twee stellen in New York;

Romans
Berg, G.v.d.- Windroos (krijgt Roos de antwoorden waar ze naar zoekt?); Cabot, M.-  houd je hoofd koel; Fossum, K.- Het
huis der dwazen; Fredriksson, M.- De zondvloed (naverteling van het bijbelverhaal over Noach); Graham, C.- Moord in
Badger’s Drift (Midsomer Murders); Kellerman, F.- Het verbrande huis (bij een vliegramp is een vrouw verdwenen);
Kingsburry, K.- Met hart en ziel (zij wil de zoon van haar overleden vriendin adopteren); Lindell, U.- Honigval; Lindqvist, J.A.-
De doden keren terug (na een langdurige hittegolf is de toestand in de stad chaotisch); Mankel, H.- De Chinees; McKinley,
T.- Het land achter de horizon (Australische roman); Mills, K.- Olievlek (een angstaanjagend biologisch wapen dat de olie-
voorraden van de wereld vernietigt); Münstermann. H.- De bekoring (aan het sterfbed van zijn moeder reconstrueert haar
zoon de vlucht van zijn moeder); Nesser, H.- De dode op het strand; Nobel, E.- Zonder (drie vrouwen verlangen naar dezelf-
de man); North, F.- Ontbijt op bed (liefde, seks, trouw en vooral vriendschap); Peters, K.- Agnetha’s erfenis (een jonge
vrouw erft een huis in Frankrijk); Rakovszky, Z.-  De schaduw van de slang (Een tachtigjarige vrouw vertelt over haar tur-
bulente leven in het 17- eeuwse Hongarije); Ross,vT.- De marionet (wat zou er gebeurt zijn als Pim Fortuyn de aanslag op
6 mei 2002 had overleefd?); Smet, H.d.- Overboord (zij maakt in haar eentje een cruise); Steel, D.- Zussen;

Informatief
1001 Tuinen- Die je gezien moet hebben; Bernstein, P.- Ik was niet alleen (na 35 jaar herenigd met haar
tweelingzus);Bosker, F.- Friesland voor lanterfanters (een voetreis door natuurlijk Friesland in dertig dagen); Dijkstra, M.-
Oosterse filosofie (in een notendop); Diks, F.- John Heiting van pupil tot prof (zijn levensverhaal met tips); De complete keu-
ken van Thailand;  Groningen, M.v.- Misleid (gevangen in het web van een loverboy); Heuvel. J.v.d.- Tijdperk Willem
Holleeder (25 jaar polderrmafia); Konniger, S.- Club Karma; Lad, V.- Ayurveda en kruiden (uitleg en gebruik van ruim 250
kruiden voor Ayurvedisch genezen); Lawson, J.-  De complete keuken van Japan; Microsoft Office 2007- Het complete
boek; Monaque, M.- Ik was veertien en depressief; Morgan, S.- Wilde paarden; Walsch, N.D.- Jij (over je Zelf vinden)-
Lichtdragers (uitdrukking geven aan wie je werkelijk bent);

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Een goede nachtrust is gezond.

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

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

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

’De boog kan niet altijd gespannen zijn’
’Na gedane arbeid is het goed rusten’

Ach, u kent de cliche’s wel.
Maar na zware arbeid 

is het inderdaad goed rusten.
Wij zijn dus gesloten 

vanaf 1 september tot 8 september.

Dus 8 september zijn wij 
vanaf 13.00 uur weer geopend met
een nieuwe voorraad planten e.d.

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

Kaatsvereniging Makkum
organiseert

GROS FINANCIËLE PARTNERS PARTIJ

A.s. zondag 31 augustus wordt op ”Keatslân De Seize”
een Off. K.N.K.B. Dames Hoofdklasse Partij gehouden.
Het is een vrije formatie wedstrijd. Deze partij staat
open voor alle Dames. De aanvangstijd is 11.00 uur.

De prijzen worden aangeboden door: 
Gros Financiële Partners.

De Koninginneprijs wordt aangeboden door: 
”Café-Rest. De Prins”.

Koningin 2007: Fenna Zeistra

De kransen worden aangeboden door:
Alpha Yacht Charters. 

Meer info over deze partij en de KV Makkum 
kunt u nalezen op www.kv-makkum.nl

Nazomerexcursie over de
Makkumer Súdwaard
Makkum - Voor de Friese IJsselmeerkust liggen ter
hoogte van Makkum en Piaam de Makkumer-
waarden, onderdeel van het Beschermd Natuur-
monument de Friese IJsselmeerkust. Op het zuidelijke
deel, de Makkumer Súdwaard bij Makkum, kunnen
belangstellenden met een gids van It Fryske Gea
op zaterdag 30 augustus om 9.30 uur op verkenning
over deze waard. De excursie duurt ongeveer ander-
half uur. Laarzen en een verrekijker zijn aan te
bevelen. Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag
29 augustsu1 september 12.30 uur via het kantoor
van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen € 3,- en kinderen tot en
met 12 jaar €2,- per persoon. Honden kunnen niet mee.

Van zout naar zoet 
De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen
na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust al lang
één of meer eilanden, maar na een stormvloed in
1776 bleef hier vrijwel niets van over. Na 1932,
toen de Afsluitdijk was aangelegd, veranderde de
situatie drastisch. Het zoute water werd zoet, het
getijdenverschil verviel en de waterstand werd ver-
laagd waardoor de zandbanken permanent droog
kwamen te liggen. Geleidelijk kwam de planten-
groei op gang, terwijl diverse vogelsoorten hier
een prachtige nieuwe broedplek vonden. Na de
Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de
Súdwaard ingepolderd en in cultuur gebracht.
Maar de zuidpunt is een belangrijk natuurgebied
met rietvelden, kruidenrijke ruigtes en bosschages. 

Vogelrijkdom
De IJsselmeerkust is het hele jaar door geliefd bij
diverse vogels. Elk seizoen heeft zijn kenmerkende
soorten. In de Súdwaard is aan natuurontwikkeling
gedaan. In een oud poldertje met grasland is grond
weggehaald zodat er een lagune is ontstaan die een
open verbinding heeft met de Piamergeul en het
IJsselmeer. Het is een enorm waardevol natuurgebied
geworden met stilstaand water, zandplaten en een
eilandje erin. Op het eilandje broeden kluut, visdief
en kokmeeuw. Ook zitten er af en toe zeldzame
steltlopers als poelruiter. In deze tijd van het jaar
verblijven hier soms wel zestig reuzensterns. Ook de
zilverreiger kan worden waargenomen. Nu de vogel-
trek op gang is gekomen, kunnen er, afhankelijk van
het weer, verrassende waarnemingen worden gedaan.
Welke? Dat zal blijken tijdens de wandeling. 
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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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

BOSMA
Hoveniers
Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing 
* Schuttingen
* Drainage  

>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm

Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559

20 jaar een begrip!

Visser Mode & Sport nachtkaatspartij
Makkum - Voor vanavond stond er nachtkaatsen
op het programma. En we troffen het! De weers-
omstandigheden waren ideaal (lees: droog), dus
er waren vanavond nog aardig wat mensen op pad.
Momenteel staat de Olympische Spelen nog
vers op ons netvlies gebrand en is het kijken
naar de sport dagelijkse kost. Altijd gezellig om
dus ook te kijken naar de live-uitvoeringen van
onze plaatselijke toppers. De parturen waren
behoorlijk aan elkaar gewaagd, dus het werden
spannende partijen. Ook leuk voor het publiek!
Meteen in de eerste omloop speelden Lennart
Adema, Rinke Reitsma, Geartsje Haijtema tegen
Pier Hibma, Pieter Spoor en Marianne de Jong.
Lennart Adema c.s namen al snel een 5-1 voor-
sprong op partuur Hibma c.s, maar kon er moeilijk
een eind aan breien. Uiteindelijk werd het 5 eersten
gelijk en won partuur Hibma het laatste eerst met
6-4. Zo raar kan het lopen. Een andere spannende
partij in de eerste omloop ging tussen Jorn Adema,
Harm Jan Cuperus, Teake Koster tegen Jan Ruurd
Amels, Leo Nauta, en Christine Cuperus. Jorn
Adema c.s namen al snel een voorsprong, maar
Jan Ruurd Amels c.s zaten hen op de hielen.
Uiteindelijk trokken ze toch aan het kortste eind
en wonnen Jorn Adema c.s met 5-4/6-2.
De 2de omloop namen zij het op tegen partuur
Germ vd Meer, Broer Sjoerd de Boer en Jeltsje
Folkertsma. Wederom werd er flink strijd geleverd,
maar met 5-5/6-0 gingen Jorn Adema c.s door
naar de halve finale. Daar troffen zij Sander Rinia,
Gerrie Krikke en Hinke Wijbenga. Sander Rinia
c.s hadden net 2 partijen van 5 eersten gelijk achter
de rug, en dit beloofde ook weer een mooie partij
te worden. En dat werd het. Het wordt 3 eersten

gelijk, 6/6. Teake Koster pakt dan een goeie bal
in het tussenspel en het is 4-3 voor partuur Jorn
Adema. Vervolgens pakken ze ook 5 eersten. Het
wordt 5-3/6-6, maar op matchpoint wordt de
spanning te groot, en brengt Jorn de bal buiten.
Alle kansen zijn weer aanwezig. Maar uiteindelijk
is het dezelfde Jorn die het op 5-4/6-2 wel uitmaakt
middels een zitbal. Voor Sander Rinia c.s betekende
dit een 3de prijs, en Jorn Adema c.s gingen door
naar de finale. De andere halve finale werd
gespeeld tussen Pier Hibma c.s (welke de 2de
omloop vrij gemakkelijk won van Hidde Koornstra,
Jeroen Adema, Willy vd Velde met 5-1/6-4) en
Hayo Attema, Rintje Melchers en Henk de Hoop.
Zij speelden de 1e omloop een wedstrijd van 5-3,
en bleven de 2de omloop staan. Deze halve finale
had een snel verloop, en eindigde in 5-2/6-6 voor
partuur Hayo Attema c.s Dit leverde partuur Pier
Hibma c.s eveneens een 3de prijs op, en Hayo
Attema c.s gingen door naar de finale. 
De finale was echter niet zo spannend en eindigde
in een 5-1/6-4 overwinning voor partuur Jorn
Adema, en leverde Hayo Attema c.s een 2de prijs
op. Jorn Adema werd tot koning van deze partij
gekroond, en wordt hiermee houder van de
Gebr. Koornstra Wisselbeker 2008.

De KVM bedankt Visser Mode & Sport voor de
sponsoring en het mogelijk maken van deze partij.

Uitslag: 
1. Jorn Adema (k), Harm J. Cuperus, Teake Koster.
2. Hayo Attema, Rintje Melchers, Henk de Hoop. 
3. Sander Rinia, Gerrie Krikke, Hinke Wijbenga. 
3. Pier Hibma, Pieter Spoor, Marianne de Jong.

Witmarsum - Vorige week maandagavond werd
in ”Mounewetter” het startsein gegeven voor de
zwemvierdaagse. Hiervoor hadden zich 226 zwem-
mers opgegeven en voor de aqualoop, dit was voor
de allerkleinsten, hadden zich 31 deelnemertjes
aangemeld. Tijdens het zwemmen kon er geluisterd
worden naar muzikaal slagwerk op olievaten van
damesgroep ”Hard Slag”uit Pingjum. Na het
zwemmen kon er geproefd worden van lekkere
poffertjes, de opbrengst van de poffertjesverkoop
bedroeg € 112,-, bestemd voor Unicef.

De tekenwedstrijd, die op dinsdagmiddag werd
gehouden, onder de bezielende leiding van kunst-
schilder Jacob Haitsma, is gewonnen door Jildau
Hilarides. Zij mocht een echte ‘Haitsma’ in ont-
vangst nemen. Dinsdagavond konden de kinderen
meedoen met Kids Streetdefense, waarbij ze tegen
stootkussens konden schoppen en slaan en verder
werden er nog vormen van judo beoefend. Later
op de avond konden de kinderen nog meedoen
met het monovin-zwemmen, hierbij komen de
beide benen in 1 flipper en waarbij je als je het
goed doet enorme snelheid kunt maken. Hier
kwamen veel kinderen op af.

Op woensdagmiddag konden de kinderen stoep-
krijttekeningen maken. Na afloop kregen de deel-
nemers allemaal wat lekkers en een beker limonade.
‘s Avonds nadat de baantjes weer gezwommen
waren konden de kinderen nogmaals een duik
nemen met het Nordic Dive College uit Sneek.
Er kon gebruik gemaakt worden van duikflessen,

snorkels en flippers. Ook hier was de belang-
stelling groot.

De hoogste bom op donderdagmiddag was een
happening op zich. Op donderdagavond was er
veel animo voor het spectaculaire Fiets’m er in.
Nadat de stellage door vrijwilligers was opgebouwd,
probeerden 48 deelnemers op de fiets, via een
plank halverwege het bad de bel te grijpen, wat
velen lukte. In het bad waren duikers aanwezig die
zonodig hulp konden bieden aan de deelnemers.

Vrijdagavond was een inhaalavond van de zwem-
vierdaagse en vanaf  21.00 uur konden 58 deel-
nemers in het donker zwemmen  op de vrolijke
tonen van top-40 muziek. 

Al met al een geslaagde zwemvierdaagse, met dank
aan alle vrijwilligers die hand- en span- diensten
verrichtten. Het meeste sponsorgeld tijdens de
zwemvierdaagse werd opgehaald door Antsje
Feenstra. Zij bracht maar liefst € 56,- mee voor
Unicef. Het geld wordt besteed aan het project:
schoon drinkwater in Niger. De totale opbrengst
bedroeg € 436,75. Op zaterdag 30 augustus sluit
het zwembad haar deuren voor het seizoen
2008, maar eerst zijn er ‘s middags om half 2
nog spelletjes voor de jeugd zonder zwemdiploma,
met vanaf kwart over 2 voor de grotere kinderen
Glij ‘m er in. Je kunt je opgeven bij de kassa. 

Voor nadere informatie bel met 0517/531704, of
kijk op www.zwembadmounewetter.com

Geslaagde zwemvierdaagse in waterpark ”Mounewetter”
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

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

Slotmakersstraat 16
MAKKUM

Eenvoudige, maar heel
leuke (starters)woning
in centrum Makkum.

Vraagprijs:
€€ 99.500,00 k.k.

Gevraagd

Medewerker Snackcounter m/v

- Je werkt in Captain’s Corner, de snackcorner
in het hoofdgebouw van Beach Resort Makkum.

- De werktijden zijn variabel, 
avonddienst tot circa 20.00 uur!

- Ervaring in snackbar is een pré.
- Deze functie is zowel fulltime als partime

in te vullen (mon. 20 uur per week)

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie
verzoeken wij je binnen 14 dagen schriftelijk of
per e-mail te solliciteren met C.V.

Beach Resort Makkum, t.a.v. de directie,
Postbus 72, 8754 ZP Makkum
tel. 0515-23 22 85
e-mail:directie@makkumbeach.nl
www.makkumbeach.nl

Departement Makkum

organiseert de cursus
Omgaan met digitale camera

en nabewerking

De cursus bestaat uit 4 lessen en start
op dinsdag 30 september 19.30 uur in
de Doopsgezinde Kerk. De cursus
wordt gegeven door vakfotograaf
Sjouke Hoeksema uit Makkum.
Kosten zijn € 75,-. 
Minimale deelname 6 personen.

Voor vragen en opgave: Fennie v.d. Belt
Tel. 0515 231365 - fvdbelt@hetnet.nl

Basketbalpaal 
met tegeltableau achter de
jeugdsoos
Witmarsum - De Vereniging voor Dorpsbelang
Witmarsum gaat binnenkort van start met het
realiseren van een basketbalpaal met tegelplateau
achter de jeugdsoos te Witmarsum. De gedachte
achter dit plan is, met de landelijke politiek voor-
op, dat  jongeren niet alleen in de soos zitten, maar
ook iets aan de lichamelijke conditie doen. Sporten
geeft niet alleen een betere conditie, maar bindt
ook mensen. De toegang tot het terrein wordt
zodanig gemaakt, dat een ieder die dat wil,
gebruik kan maken van de basketbal paal. Met
andere woorden een sportvoorziening voor het
gehele dorp Witmarsum. Het bestuur van de jeugd-
soos wil de jongeren betrekken bij dit project.
Onder leiding van vrijwillige vakmensen gaan
de jongeren het grootste gedeelte van de werk-
zaamheden zelf uitvoeren. Het wordt daardoor
ook hun project, hun eigendom en dus ook hun
verantwoordelijkheid de zaak goed te onderhouden. 

Naast zelfwerkzaamheid is het project mede tot
stand gekomen door financiële bijdrage van:
Oranje Fonds, Stichting Tot Nut/Frieslandbank,
Fonds Bolsward-Dronrijp1993, Woningcorporatie
Welkom, Stichting Zonnige Jeugd en Gemeente
Wûnseradiel. Het bestuur van de Vereniging
voor Dorpsbelang Witmarsum wil alle partijen,
die het project financieel mogelijk hebben
gemaakt, hartelijk bedanken voor hun gift.



Kindertafelstoel, losse tafel en stoel € 20.-, tel. 0515-
230522

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

Flymo Micro lite zweef grasmaaimachine, merk Electrolux.
Ziet er uit als nieuw € 45,00, tel. 0515-231311

Mooie houten mast, gaffel en giek voor een bm’er, pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-230522

3 Zeer lieve, zindelijke, sociale poesjes, tel. 0515-232908

Twee fietsen, echte opknappers; Oude Trip-trap stoel, 
tel. 0515-230522

Twee poesjes, tel 0517-850955

Klein polyesterbootje voor kinderen, tel. 0515-230522

Huishoudelijke hulp voor 2 x in de week in Pingjum, 
tel. 06-19190765

Overdekte plek voor mijn vouwwagen. Het liefst in of
rondom Arum. Vouwwagen kan rechtop staan en neemt dus
niet veel ruimte in beslag. Reactie kan op tel. 0517-234907
of 06-17925223

Binnenkort hopen wij weer een kinderkleding verkoop de
houden voor de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod. Hiervoor
vragen wij winterkinderkleding in alle maten. 50% van de
opbrengst is voor de inbrenger en 50% is voor de peuter-
speelzaal. Voor inlichtingen en inbrengen kunt u contact
opnemen met: Titia tel: 0515-232644, Gretha 0515-233515
of Sylvia 0515-425507
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

KINDERKLEDING VERKOOP

GRATIS AF TE HALEN

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

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

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

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

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

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

V D BLES TAXICENTRALE

GEZOCHT


