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Makkum - Stel u laat een aluminium zeiljacht
bouwen. Een jacht helemaal naar uw eigen eisen
en wensen, zoals ze bij K&M Yachtbuilders in
Makkum doen. Wat zou er dan bovenaan uw wensen-
lijstje staan? We vroegen het aan de eigenaar van
de “Katharos”, een Bestevaer 49ST, welke eind
mei bij K&M werd gedoopt: ”Door één persoon te
zeilen, zo min mogelijk (gecompliceerde) techniek
aan boord, kottergetuigd, maximale diepgang 2.10
meter, modern en toch scheeps.” Hij vat het kort
samen met de woorden: “Schoonheid zit in eenvoud.”
Hebben jullie veel wensen moeten laten schieten
oftewel concessies moeten doen, vroegen we verder:
”Aan alles wensen is voldaan. Uiteraard zal de
nabije toekomst gaan uitwijzen of we op alle
onderdelen de juiste beslissingen hebben genomen”.
Bijzondere naam, wat is de betekenis? “Katharos
is een Griekse meisjesnaam en staat voor zuiver
en rein.”

Interieur
De “Katharos” is duidelijk het kleinere zusje van de
welbekende “Bestevaer 2” en de recent opgeleverde
Bestevaer 55ST “Albatros”, echter onderscheidt zij
zich echt met haar interieur. Basiskleuren zijn
gebroken wit (mat in combinatie met hoogglans)
en zwart. Dit wordt gecombineerd met aubergine
kleurige kussens, een aquagroene eikenhouten
vloer, een groen verlichte horizontale band door de
hele salon en strakke subtiele RVS verlichting. De
salon is licht en “luchtig”, doordat de verbinding
tussen stuurhuis en salon aan stuurboord open is.
Bovendien valt direct licht binnen door twee
patrijspoorten en dekluiken.

Exterieur
Met de “Katharos” levert K&M Yachtbuilders
wederom een ongeschilderd aluminium schip af.
Eeuwe Kooi, werfeigenaar: “We zouden graag
weer eens een geschilderd schip willen laten zien

aan de mensen. Echter kiezen onze klanten steeds
vaker voor een blanke romp. Een groot compliment
aan onze cascobouwers!” Aan dek dezelfde basis-
kleuren als binnen: een zwarte band op de romp
vlak onder het vrijboord, een zwarte radarpaal en
radar en een prachtige zwarte carbon mast en giek.
Het stuurhuis en de opbouw zijn wit, het dek is
lichtgrijs. De mast is niet alleen mooi om te zien,
maar draagt zeker bij aan de goede zeileigenschappen
van de “Katharos”. Het is een schip van ruim 15
meter lang, maar ze zeilt als een dinghy. Licht op
het roer, wendbaar en snel. 

Hiswa te Water
Van 1 tot en met 6 september gaat K&M Yacht-
builders met een hele diverse vloot naar de Hiswa
te Water in IJmuiden. De moderne “Katharos”, de
meer klassieke en zeer elegante Bestevaer 65S
“Ushuaia” en een stoere Bestewind 50. Met deze
jachten laat K&M goed zien, wat de mogelijkhe-
den van de werf zijn: het bouwen van aluminium
zeiljachten “op maat”. De “Katharos” is klaar, maar
met drie zeiljachten in aanbouw kunnen ze in
Makkum niet achterover hangen. Met een dertigtal
medewerkers wordt druk gewerkt aan een Axonite
69, een Stadtship 54 en een Stadtship 56. Voor
meer informatie kunt u kijken op www.kmy.nl.

Specificatie
Jachtwerf: K&M Yachtbuilders
Ontwerp Dykstra & Partners Naval Architects 
Materiaal romp is van aluminium
De Lengte over alles bedraagt 15,26 m 
Lengte waterlijn 13,72 m
De breedte is 4,40 m
waterverplaatsing16,5 ton 
waterballast 5,5 ton
De diepgang 2,10 m
De “Katharos’ heeft een zeiloppervlak van
70,5 m2 + 63 m2 (grootzeil + genua)

(eigen foto)
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 28 juni
Van Doniakerk 9.30 uur
pastor G. Visser       

R.K. Kerk 9.30 uur
gez. Zomerviering pastor G. Kamsma dienst te Workum

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. de Vries, Zwolle    

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
da. C.J.M. Borgers, Tsjinst Oer it Wetter te Nijhuizum    

Holle Poarte piramide 9.30 uur
voorganger dhr. P. Speelman, m.m.v. E. v.d. Wijk, viool    

Weekenddiensten Wûnseradiel
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 Tandartsenpraktijk Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418              
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

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
* Kantoor ”Het Anker” 

tel. 0515-233720 b.g.g. 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

Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad.
Joh. 15:12

Na een moedig gedragen ziekte is rustig van ons
heengegaan, ús leave heit, pake en oerpake

Jarig Bijlsma
* 5 april 1927  12 juni 2009

Gaast Makkum

Sinds 7 mei 2002 weduwnaar
van Richtje Pietersma

Tiel: Annie en Nesa 

Makkum: Jitske en Willy
Simon en Ria

Ilona, Wendy
Jeroen en Jiska
Mirjam en Wieger

Makkum: Jantje en Hennie
Menno in liefdevolle herinnering

Romi, Robin
Annie en Walter

Quincy
Hennie en Joyce

Makkum: Gabby en Hendrik
Jitske en Nick
Sita

Gaast: Foekje en Klaas
Sanne en Martijn
Femke en Onno

Makkum: Age

Correspondentieadres: De Kamp 32
8754 KA Makkum

De Dankdienst voor zijn leven en de begrafenis
hebben woensdag 17 juni plaatsgevonden te Makkum.

^

(rectificatie)

Tot ons groot verdriet is onverwacht en veel te
vroeg van ons heengegaan

Annie Schilstra
Onze gedachten gaan uit naar Kerst en de kinderen
en verder familie.

Geale en Jantje
Karst en Hanneke
Tjebbe en Sabrina
Oege en Daniëlle

Na een leven vol strijdlust is rustig van ons
heengegaan onze lieve zuster en tante

Anna de Jong
* 23 oktober 1921  18 juni 2009

Makkum Sneek

Bolsward: J. de Jong
L. de Jong – Oosterbaan

neven en nichten

De teraardebestelling heeft dinsdag 23 juni j.l.
plaatsgevonden op de begraafplaats te Makkum.

Correspondentieadres: M. Ouwerkerk
M. Simonskade 34
2331  EH Leiden.

Dag

Tante Anneke
Keimpe, Janneke
Simon
Willem
Petra

Na een periode van afnemende gezondheid is
onverwacht overleden onze medebewoner van
Avondrust, mevrouw

A. de Jong
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers 
en cliëntenraad van Zorggroep Tellens
Woonzorgcentrum Avondrust

Makkum, 18 juni 2009

Bedankt

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
die op welke manier dan ook ons de afgelopen
3 maanden hebben gesteund. Hetzij in de vorm
van een kaart, bloemen, bezoek of gewoon door
te vragen hoe het is! Het was hartverwarmend.
Hartelijk dank daarvoor iedereen.

Jan en Marijke Klaver en kinderen.
De Kamp 18   Makkum.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
alle bezoekjes, kaarten, attenties etc, die ik tijdens
mijn verblijf in Beetsterzwaag mocht ontvangen.

Pieter Bakker
kamer 101 (tijdelijk)
Avondrust, Makkum
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Assepoester Vla, 1 liter...............................1.39
Milner Kaas Gerijpt, 500 gram..........................................5.30
Osseworst, 200 gram..........................................................1.59
Kersen, 500 gram...............................................................1.89
Lassie Toverrijst, 400 gram.......................................voor 1.09
Tonijn in olie, 200 gram.............................................2.15 1.39

bij 2 pakken Honig Groente- of Juliennesoep
Kruidenbuiltjes Gratis

Vos Banket Boerencake, 400 gram................van 2.19 nu 1.79
Smith Hamka’s, zak 120 gram......................................nu 1.25
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Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 25/6 t.e.m. wo. 1/7

De gehele 

maand juli 

verloting 

2 Trapauto’s

Familieberichten

Maar toch moet zij het vandaag 
met de 60 doen!!!

Lieve Mem en Beppe 
van harte gefeliciteerd!!!

Dikke kus van…
Bernard & Riemke 

Janick
Martine & Gerard

Niels, Esmée
Barbara & Freek
Jens, Tess, Daan

Ciska

Nog steeds zo knap als toen…

29 juni, 25 jaar geleden,
was de dag dat dit stel,

in het huwelijk mocht treden
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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

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J U N I
 Babi Pangang
 Kip Feng Sheng
 Mini Loempia’s
 Witte Rijst

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

Bijeenkomst handicap en Lokale Samenleving
Galamadammen - De taakgroep Handicap en
Lokale Samenleving had samen met het regionaal
platvorm WMO Zuidwest Friesland een bijeen-
komst georganiseerd in Hotel Galamadammen bij
Koudum. Vanuit alle bij deze organisatie betrokken
gemeenten waren vertegenwoordigers aanwezig.
Vanuit Wûnseradiel was er uitgezonderd de ambte-
naar die in de organisatie zat niemand. Voor de
omlijsting van de middag en avond was mevrouw
Hannie van Leeuwen aanwezig. Zij is nog altijd
uitstekend in staat om de knelpunten, die er zijn
even heel duidelijk voor het voetlicht te brengen.
Ze is ook niet bang om even fel uit te halen als zij
een onrecht in het betoog van een ander op merkt. 
Als voormalig eerste kamerlid was dit één van
de dingen waardoor standpunten tijdens de zittings
periode vaak in publiciteit kwamen. Meestal ook
terecht, zij komt op voor de mensen met een ver-
standelijke beperking en doet dit heel gedreven. 

Voor de aanwezige burgemeesters, raadsleden en
andere betrokkenen was een zeskamp georgani-
seerd. Hieraan meedoen gaf de mensen een
inzicht in de obstakels die mensen met een
beperking vaak tegen komen. De mensen die de
leiding bij de zeskamp hadden, waren allen mensen
met een beperking  De opdrachten moesten door
de valide burger uitgevoerd worden. Een nacht-
zwarte kamer waarin geblinddoekt twee flessen
gevonden moesten worden. De één was gevuld
met een vloeistof die drinkbaar was, de ander
bevatte een giftige stof. Hoe herken je de giftige
stof. Op iedere fles staat een driehoekje wat door
de blinden/slechtzienden gevoeld wordt. Hoe
herken de  munten? Een stoep nemen met een
rolstoel, een bijzonder moeilijke opdracht en
velen beseften toen eindelijk hoe belangrijk een
oversteek voor de rolstoelen, rollaters is. Het
totale winkelaanbod wat op de stoep staat. Voor
je het weet heb je als slechtziende of rolstoel/
rollater gebruiker een botsing met de attributen. 

Bijna niemand beseft hoeveel obstakels de mensen
met een handicap dagelijks tegen komen. Het
aanvragen van allerlei voorzieningen die absoluut

noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren
binnen onze maatschappij. Het duurt soms maan-
den en langer voordat een parkeerplaats voor een
gehandicapte geregeld is. De nodige aanpassingen
etc. Er waren verschillende mensen van brand-
weer korpsen en leiding aanwezig. 20% van de
bevolking krijgt tijdens een rampenplan te weinig
aandacht. Dat zijn ouderen, gehandicapten en
jongeren onder de 12 jaar. Tijdens de zeskamp
werd een gehandicapte op een speciale stoel
naar beneden gebracht over de trap. De lift
werkte niet meer. Voor velen een zware klus en
als de nood aan de man/vrouw komt een actie
die velen nog nooit eerder meegemaakt hebben.
Er zijn natuurlijk ook zaken die door de over-
heid over geregeld worden en deze kosten veel
geld. Kijk hier eens naar. Maar vervoer alleen
voor mensen die 1 ½ keer bijstand norm hebben
en voor anderen alleen tegen een hoge vergoeding,
is niet helemaal fair. 

Mevrouw van Leeuwen ontdekt overal veel
gebreken. Zo ook in Hotel Galamadammen, ter-
wijl men dacht  het goed voor elkaar te hebben.
Schakel bij verbouwingen etc de mensen met
een handicap eens in. De uitvoerders van de
gemeenten waren helaas niet aanwezig, terwijl
voor deze mensen het heel belangrijk zou zijn,
dat ze uit de mond van de mensen met een
beperking eens horen wat voor problemen zij
tegen komen. Ook in de Zuidwesthoek zijn nog
grote achterstanden. De organisatie had geen
accommodatie kunnen vinden die volledig aan de
eisen voldeed. De winnares van de Capawards,
Monique Wijnen kon uit ervaring vertellen dat
de mensen met een beperking soms heel creatief om
moeten gaan met het aanvragen van voorzieningen.
Lukt het op de ene manier niet, probeer dan eens
een andere. Een geslaagde middag en avond en het
contact tussen mensen met een handicap en de
bestuurders is in ieder geval door deze bijeenkomst
versterkt. De bestuurders hebben er een beeld
van gekregen en de mensen met een beperking
hebben hun netwerk uit kunnen breiden en dat zou
in de toekomst tot beter overleg kunnen leiden. 

Makkum - Met het besef dat 28 juli in de school-
vakantie valt, doe ik een oproep via de Makkumer
Belboei. Op die dag komt om 14.00 uur het
vakantieschip van het Nederlandse Rode Kruis
aan in de haven van Makkum. Men verwacht
van ons dat we zeker 15 mensen, mannen beslist
welkom, op de kade hebben staan om met de

gasten te gaan passagieren. De ervaring leert dat
het mes aan beide kanten snijdt. U krijgt de kans
om uw gast iets van Makkum te laten zien. En
een middagje wandelen doet u beiden goed. Het
afdelingsbestuur Wûnseradiel hoopt dat u z.s.m.
wilt reageren, tel. 0515-232623 Aly Wijbenga,
alywijbenga@solcon.nl

Rolstoelduwers gevraagd

Leeuwarden - Rein Tolsma is benoemd als
nieuwe hoofdredacteur van Omrop Fryslân, als
opvolger van Hans Snijder die naar de
Leeuwarder Courant vertrekt. De benoeming van
Tolsma is op  eigen verzoek voor de periode van
1 juli 2009 tot 1 september 2010 en heeft de
instemming van de redactieraad. Op die manier
wordt de organisatie in staat gesteld om in alle
rust en zorgvuldigheid op zoek te gaan naar een
nieuwe algemeen directeur. Het is wellicht bekend

dat de huidige algemeen directeur, Roel Cazemier,
binnenkort Omrop Fryslân gaat verlaten. De
procedure voor zijn opvolging wordt nu zo snel
mogelijk opgestart. 

Rein Tolsma werkt sinds 1978 bij Omrop
Fryslân. Hij heeft al vele functies in het bedrijf
vervuld. De laatste zeven jaar was hij adjunct-
hoofdredacteur. Tolsma begint in zijn nieuwe
functie op 1 juli aanstaande.

Rein Tolsma nieuwe hoofdredacteur Omrop Fryslân
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FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hollandse Broccoli        
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.60

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

Verse Hollandse paprika's 
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.75

Versgesneden ijsberg sla
1 krop voor maar  . . . . . . . . . 0.40

Verse Hollandse komkommers             
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.40

Nieuwe oogst Opperdoeze ronde
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.60

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Op blote voeten naar de bieb, 
dat kan op het strand in Makkum

Makkum - Strandbibliotheek  Makkum is deze
zomer voor de derde keer in bedrijf; vanaf 4 juli
kunnen de strandbezoekers er boeken en/of tijd-
schriften lenen zonder bibliotheekpasje. Het
geleende kan gewoon weer terug wanneer de
badgast het strand verlaat. Er worden rond de
strandbibliotheek diverse activiteiten georgani-
seerd op woensdag en zondagmiddag. Op onze
website staan alle activiteiten vermeld;
www.strandbibliotheekmakkum.nl 

Zo vanaf je handdoekje een lekkere detective
halen, of een prentenboek voor de kleintjes,
gratis nog wel, makkelijker kan het toch niet?
Voor campinggasten en bezoekers van het bunga-
lowpark is er een speciaal zomerabonnement.
Ook is aan de Duitse bezoeker gedacht, een
gedeelte van de aanwezige collectie is in het
Duits. In juli en augustus is de strandbibliotheek
iedere dag geopend (ook in het weekend) van
11.00 tot 17.00 uur

Exmorra - Op zondag 28 juni vindt tussen
15.00 tot 17.00 uur het laatste klankconcert voor
de vakantie plaats. Even helemaal niets moeten,
lekker op een matje liggen en je laten verwennen
door allerlei klanken. Toon en geluid zorgen als
het ware voor een klankmassage van lichaam en
geest. Zij kunnen je zelfgenezend vermogen
stimuleren en voor een diepe, weldadige ont-
spanning zorgen. Een bijzondere ervaring! Over
de hele wereld, in alle culturen, gebruiken mensen
klanktrillingen om de energie van het lichaam in
harmonie te brengen. De Tibetanen gebruiken
van oudsher klankschalen en gongs. De Sjamanen

van Amerika gebruiken ratels, trommels en fluiten. 
Wij maken bij onze klankconcerten gebruik van
klankschalen, gongs, trommels, ratels, belletjes,
zang, fluiten en een groot aantal instrumenten
met verrassende geluiden. En soms ook een did-
geridoo. 

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve
tel. 0515-575169 of
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl
(i.v.m. de beperkte ruimte graag tevoren opgeven)

Klankconcert in Centrum Wilgenhoeve

Leeuwarden – Keramiekmuseum Princessehof
organiseert in de maanden juli en augustus elke
zondag een gratis rondleiding door de tentoon-
stelling Scherven @ Geluk. Vijf zalen in het
museum zijn gevuld met huwelijksserviezen en
verhalen over liefde en geluk. De serviezen ver-
tellen iets over de Nederlandse smaak van nu en
in de vorige eeuw. Te zien zijn “klassiekers” en
“bestsellers”, serviezen van bekende en onbekende
Nederlanders en die van het Koninklijk Huis.
Een bezoek aan de tentoonstelling is zeer zeker
de moeite waard en een rondleiding vormt een
welkome aanvulling op alle ins @ outs te weten

te komen. De gratis rondleiding van de week is
elke zondag in de maanden juli en augustus om
14.30 uur. De rondleiding duurt ongeveer een
uur en aansluitend vindt er een inloopworkshop
servies schilderen plaats. 
Voor beide activiteiten geldt dat er ruimte is voor
zo’n 15 tot 20 personen. Deelnemers worden om
die reden verzocht zich uiterlijk zaterdag voor
17.00 uur op te geven via telefoonnummer 058-
2948958 of bij de balie van het museum. De
rondleiding en workshop zijn gratis, men is echter
wel entree verschuldigd. Voor meer informatie:
www.princessehof.nl en www.schervenengeluk.nl

Wekelijks gratis rondleiding in het Princessehof
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Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.

Audi A4 2.0 96KW Automaat Grijs Met. 04-2001 133681 11.980.00
Renault Megane scenic 1.5 DCI 60KW Rood Met. 01-2005 76860 10.750.00
Volkswagen Transp.  2.5 TDI LWB grijs Met. 05-2001 167123 10.500.00
Peygeot 406    2.0 HDI SR 80KW Bl. Met. 05-2001 159123 9.250.00
Renault Megane scenic 2.0 16V Automaat       

euro 2000 Grijs Met. 05-2001 102123 8.250.00
Opel Corsa-C Z1.oxep Zwart Met.   02-2006 44123 6.950.00
Peugeot 204     1100G-43kw Rood Geheel

gerestaureerd      11-1976 94267 6.000.00
Mitsubishi Carisma  1.8 16V HB Automaat 

Grijs Met.        02-2000 132783 5.950.00
Volkswagen Golf Variant SDI 50kw Bl. Met.    03-2001 230072 5.650.00
Suzuki Jimny   1.3 Cabrio 4wd Zwart Met. 07-2000 60123 5.500.00
Renault Megane scenic 1.6 16V LPG G3 Rood Met. 08-2000 151590 5.250.00
Honda  Civic 1.4I S Aerodeck Wit   01-1999 100782 4.950.00
Citroen Berlingo 1.9D 600 Groen        01-2001 112885 4.000.00
Suzuki Alto 1.0 16V Grijs Met.       01-2002 97508 3.950.00
Opel  Corsa-B X1 2XE Zilver Met.       05-1999 116000 3.650.00
Seat   Ibiza 1.9SDI Blauw           06-1998 267359 1.750.00
Mazda 323F 1.8I-16V GLX Beige Met.  02-1992 260654 1.500.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Agenda
donderdag 25 juni
Makkum – Elke donderdagmiddag 14.00 uur 
in de tuin van zorgcentrum Avondrust, 
Jeu de boules voor 55+

vrijdag 26 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 27 juni
Makkum – Piramide Holle Poarte 
bingo 20.00 uur in de bovenzaal

Makkum – “Keatslân De Seize” 11.00 uur 
Horeca – Bedrijfskaatspartij nieuwe stijl

zondag 28 juni
Makkum – “Keatslân De Seize” 11.00 uur
Menno’s Familiekaatspartij

Makkum – Boulevard 15.00 tot 18.00 uur 
optreden van de 5 mans formatie Pop Rock Live
Band WyMaRo uit Makkum

Witmarsum – Koepelconcert 15.30 uur
in de Koepelkerk

woensdag 1 juli
Makkum – Zomeravopnd/gezelligheidsmarkt
met Kinderrommelmarkt in centrum
van 19.00 tot 21.00 uur

Arum – Start op de brug in dorp 19.00 uur
Simmerjûnkuierke o.l.v. Willem de Haan

Cliniclowns 
op Visserijdagen

Makkum – Op 21 en 22 augustus
zijn de Visserijdagen in Makkum, een groots en
gezellig feest. Om stichting Cliniclowns mee te
laten delen in het Makkumer plezier hebben wij
het plan opgevat om een kraam te huren en baby-
en kinder-spulletjes te verkopen ten bate van de
stichting Cliniclowns. De kraam is inmiddels
gesponsord door het comité visserijdagen!
Alvast een goed begin. Nu nog spulletjes om te
verkopen. Kijkt u eens in de kast van uw kinde-
ren, dragen zij alle kleding nog en spelen zij met
al hun speelgoed? Alles waarvan u denkt dat het
nog leuk is voor een ander breng het ons, of laat
het ons ophalen. Alvast hartelijk dank, u geeft
zieke en gehandicapte kinderen een moment van
afleiding en plezier! “Aan de slag voor een
lach”. Meer informatie op www.cliniclowns.nl 
Afleveradressen: 
fam. Smink, Kofstraat 12, Makkum
tel. 0515-232406, 
fam. Ketel, Trasmolen 8, Makkum
tel. 0515-233855.

(eigen foto)
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Ynstjoerd
Yn july 2007, mei de Makkumer Merke, ha ik
op sneitemoarn, by bakker Kluft yn de Kerkstr.
in string bloedkralen fûn, mei in apart slutinkje.
It is neffens my fan in famke. Ik ha hjiroer in
oprop dien yn de Makkumer Belboei, en der hat
tiden een briefke op it prikboard sitten by Jumbo
en letter troch joen oan de pylsje yn Boalsert. It hat
allegearre neat opsmiten. Dat muoit my tige, want
ik wol it bern dat hjiroer fertried hat, graach biid
meistje. Lêzers fan dit blêd ik doch in berop op
jimme om my te helpen, sadat alles wer op syn
poatsjes terjochte komt. Tige tank ynt foar.

J. Djurrema, Ljouwert, til. 058-2890726

Waar is de fok (voorzeil)
van de Laser 2?
Makkum - Tijdens de zeilwedstrijden, die het
afgelopen weekend bij de watersport vereniging
Makkum zijn gehouden, is in de nacht van zater-
dag op zondag een fok uit een Laser2 zeilboot
verdwenen. De eigenaar is behoorlijk gedupeerd
en wil de nieuwe fok, die toch kostbaar is en
alleen op deze boot gebruikt kan worden graag
terug. Wanneer iemand het zeil vindt, kan deze
afgegeven worden op de jachthaven van de
Watersport vereniging Makkum.

Politie onderzoekt 
toedracht verkeersongeval
Parrega - De politie heeft in de nacht van zondag
op maandag op de Trekweg een aanrijding onder-
zocht, waarbij een 26-jarige en een 23-jarige man
uit Wûnseradiel gewond raakten. Na een melding
van een eenzijdige aanrijding troffen agenten een
auto aan die met de neus naar beneden in de berm-
sloot stond. Op het dak van de auto zagen zij de
26-jarige zitten met verwondingen aan het gezicht
en benen. De 23-jarige lag in de berm, hij had een
hoofdwond. Een derde inzittende, een 36-jarige
man eveneens uit Wûnseradiel, was niet gewond.
De brandweer heeft de man van het dak van de auto
gehaald, waarna de drie mannen per ambulance
overgebracht werden naar het ziekenhuis in Sneek.
Daar werd een bloedproef afgenomen in verband
met het vermoeden dat er sprake was van alcohol-
gebruik. Omdat de toedracht van de aanrijding
nog niet duidelijk is, zullen de mannen hierover
door de politie nog gehoord worden.

Tuinhek over 18 meter stuk gereden

(eigen foto)
Wons - Ons tuinhek aan de Wildinghelaan 2 te
Wons is vrijdag 12 Juni j.l. stuk gereden. (het hek
staat tegenover de Salverda school). ´s Morgens
rond 10.00 uur was het hek nog intact, dezelfde
dag rond 17.30 uur is geconstateerd dat het over

een lengte van 18 meter stuk gereden is. Dit is
waarschijnlijk door een voertuig met een te
brede lading veroorzaakt. Er is echter geen
briefje achter gelaten, wie heeft iets gezien, dan
graag een telefoontje naar Tel. 06 -5370 8199

Fryslân - De politie waarschuwt inwoners van
Fryslân om bij betalingen met de pinpas alert te
zijn op de aanwezigheid van skimapparatuur. Nu
banken steeds meer aan preventie doen, ziet de
politie een toename in het aantal skimgevallen
bij betaalautomaten op plaatsen waar weinig toe-
zicht is, bijvoorbeeld bij onbemande tankstations.

Hoe herkennen?
Skimmen is het kopiëren van de betaalpasgegevens
op het moment dat een betaaltransactie wordt
verricht. Hierna maken de fraudeurs een kopie van
de pas en kunnen zo samen met de pincode geld
opnemen en betalen in binnen- en buitenland.
Door het plaatsen van de apparatuur is de normale
betaalautomaat vaak iets dikker dan normaal.
Over de bestaande display en pasgleuf worden
overzetstukken geplaatst. Hierdoor kan het zijn dat
de kaart er niet goed in wil of verder dan normaal
in het apparaat verdwijnt. Op deze manier wordt

de magneetstrip afgelezen. Meestal is er een
cameraatje in de buurt of kijkt iemand over de
schouder mee om de pincode in beeld te krijgen.
Maar soms worden ook overzetstukken op het
toetsenbord geplaatst en wordt de code zo opge-
slagen.

Bel ons!
Wat de afgelopen periode ook opvalt, is dat de
skimapparatuur niet meer dagen blijft zitten, maar
na een paar uur weer verwijderd wordt. De daders
zijn vaak dus nog in de omgeving aanwezig.
Veelal gaat het om personen van buitenlandse
afkomst die gebrekkig Duits en Engels spreken.
Mocht u de aanwezigheid van skimapparatuur
vermoeden, neem dan onmiddellijk contact met
ons via telefoonnummer 0900-8844. Kijk om u
heen of u ook verdachte auto’s en/of personen
ziet en blijf, indien mogelijk, bij de apparatuur
tot de politie arriveert.

Politie waarschuwt voor skimmen

Bolsward - Het bestuur van de Stichting
Gearhing heeft de heer W.J. Wever benoemd als
algemeen directeur van de Stichting Gearhing te
Bolsward. De benoeming vindt plaats met
ingang van 1 augustus 2009. Vanaf januari 2009
vallen 29 openbare en algemeen/neutraal bijzon-
dere basisscholen in Zuidwest Friesland onder
de Stichting Samenwerkingsbestuur primair onder-
wijs Zuidwest Friesland, kortweg ‘Gearhing’.
Het bestuur van de stichting heeft de verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden gemandateerd aan
de algemeen directeur van ‘Gearhing’. De basis-
scholen variëren van 30 tot ruim 200 leerlingen.
Totaal betreft het ongeveer 2500 leerlingen en

300 personeelsleden. De scholen genieten een
grote onderwijskundige autonomie en worden
aangestuurd door integraal verantwoordelijke
directeuren. De Algemeen Directeur is eindver-
antwoordelijk voor het beleid van de totale orga-
nisatie. 

De heer Wever is op dit moment strategisch
manager bij CBE consultants en was daarvoor
voorzitter College van Bestuur Vivente (onder-
wijsorganisatie). Hij volgt als zodanig de heer
A. Dekker op, die per 1 augustus 2009 naar
Scholennetwerk “De Basis” te Heerenveen
vertrekt. 

W.J.Wever benoemd als algemeen directeur van “Gearhing’
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Peugeot 207 1.6iXS-Pack, 48dkm    2007  € 14450,-
VW Jetta 1.6Fsi,85kw,comf,87dkm  2006 €  13650,-
Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm 2005 €  12450,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005 €  11950,-
VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm    2007 €   9950,-

VW Passat 1.6i,75kw,nw type,airco 2001 €  6700,-
Opel Astra 1.6i gl,zilver,120dkm  2000 €   4750,-
Peugeot 405 break,1.6i, nwe apk   1997 €   1499,-
VW Polo Shopper, 3drs,wit,nwe apk 1984 €   699,-

VW Jetta 1.6 Fsi 85kw
Comfortline,blauwmett,Airco-ecc,
cruisecontrol,El.ramen/spiegels,Cpv+
afst.bediening,Radio-cd,chroomlijsten
87 dkm  bj 2006

Nu  13.650,-
uniGar Horjus

Veilig naar je stek met de vakantie check!  Maak nu snel een afspraak!

LET OP!!
Bij een tankbeurt van minimaal 20 liter brandstof krijgt U een Gratis Telegraaf!! 

(Zolang de voorraad strekt)

www.garagehorjus.nl
Zuiderzeeweg 7, Makkum, 0515-231318

Fa  J. de Vries
Complete Scheeps- en Woninginrichting

It Gruthof 1 - 8754 GZ MAKKUM - Telefoon (0515) 23 15 90

Vouwgordijnen
luxe kettingsysteem 

10 kwaliteiten / 142 kleuren

AKTIE
Stof gratis

Laminaat 
Quick-Step Perspective

67 decors

AKTIE
van  32.95 nu  29.95
Bij elke 10 m2 gratis 1 m2

Graskarpet Outdoor
voor buiten

8 kleuren. Ideaal voor boot, 
tent, caravan of terras.

 39.50 m2

Zondag Rock 
op de Boulevard
Makkum - Na het optreden van Tjeerd Abma,
No Panic en het Menno KanjerKnoerD Festival
met muziek van Troubadour Guus de Groot  in
de afgelopen maanden, en het WaterEigooien op
het droge, in samenwerking met Us-Stek, vindt
er op zondag 28 juni een nieuwe evenement
plaats op de Boulevard en wel een optreden
van de 5 mans formatie Pop Rock Live band
“WYMARO” uit Makkum, aanvang 15.00 uur
toto 18.00 uur. Voor meer actuele informatie
over deze evenementen willen wij u verwijzen
naar onze web site www.boulevardmakkum.nl
en willen wij u alvast van harte welkom heten
bij onze evenementen op de boulevard – strand.

Zomeravondmarkten en
jaarmarkt Makkum
Makkum – Het is traditie dat gedurende een
zevental weken op de woensdagavond in het
centrum van Makkum een zomeravond/gezellig-
heidsmarkt wordt georganiseerd, door de activi-
teitencommissie onder auspiciën van de OVM.
Marktmeester Anne Koekoek en dochter Marga
zorgen er voor dat  standhouders/sters een goed
plaatsje krijgen, dat is elk jaar nog gelukt. Markt-
meester Koekoek zegt dat de belangstelling van
de standhouders jaarlijks terugloopt, dus er mogen
best nog wat nieuwe bij komen. Wat de kinder-
rommelmarkt betreft, voorheen was dit op de
eerste en laatste avond, maar ze mogen nu elke
week hun spullen te koop aanbieden. 

De zomeravondmarkten worden gehouden de
woensdagavonden: 1, 8, 22 en 29 juli en 5, 12,
en 19 augustus, elke avond van 19.00-21.00 uur.
De jaarmarkt is op donderdag 16 juli en deze
duurt van 11.00-18.00 uur. Voor meer informatie
c.q. aanmeldingen kunt u bellen met marktmeester
Anne Koekoek, tel. 0515 – 23 12 25.
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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

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

Grote belangstelling en grandioze optocht  50 jaar
Dorpsbelang Witmarsum

(eigen foto)
* Een hoofdprijs bij de versierde wagens was er ook voor Dorpskrant ‘de Koepel’

Witmarsum - Hier leefden de inwoners van het
dorp naar toe. En wat hebben de Witmarsumers
hun best gedaan! Maar liefst vijftien versierde
wagens pronkten onder leiding van korps Nij
Libben, samen met het Welsrijpster korps door het
dorp. De ene wagen nog mooier dan de andere.
Geweldig, wat hebben ze er met z’n allen een
feest van gemaakt! In één woord Grandioos! Op
vrijdagavond 12 juni jl. gaf burgemeester Theunis
Piersma het startsein met de woorden ‘It feest
giet hinne’. Hij sloeg een kaatsbal richting
Kaatsplein en de ballonnen in de Witmarsumer
kleuren gingen de lucht in. Dit ging gepaard met
knallen van confetti kanonnen. Daarna ging het
feest door in de Roskam. Na de speeches van
voorzitter Klaas Smit en burgemeester Piersma
ging de Witmarsumer film in première. Een
gezellige, geslaagde,  sfeervolle avond.

Op zaterdagochtend 10.00 uur ging de optocht
van start. Het was supermooi weer, dus de dag
kon niet meer stuk. Achter het korps eerst de
mooie versierde karren en fietsen van de kinderen.
Daarna de vijftien versierde wagens. De jury
bestaande uit drie oud Witmarsumers hadden een
zware taak. Er was één hoofdprijs te verdienen.

Om 11 uur ging de markt van oude Ambachten
en de Oudhollandse spelen van start. Het draai-
orgel draaide en er was vertier voor de kinderen.
(schminken, draaimolen, en springkussen). Ook
gingen de heli-vluchten, gesponsord door de
Witmarsumer Ondernemers Vereniging van start.
Dat was een groot succes. De heli vloog de hele
dag af en aan. De Koepelkerk met de foto’s van
‘Yn it Ferline’ was de gehele dag geopend en
datzelfde gold voor molen ‘de Onderneming’.
Van 12.00-14.00 uur ging Witmarsum gezamen-
lijk aan de brunch. ’s Middag was er een kinder-
voorstelling en een kinderdisco. De sfeer was de
hele dag top. 

’s Avonds om 19.00 uur ging de optocht voor de
tweede keer door het dorp. Alle kinderen hadden
een prijs en kregen een medaille. De hoofdprijs
van de versierde wagens werd bekend gemaakt
in De Roskam. De prijs was voor de Menno
Simonsstraat, Easthimmerwei, Pannekoeksterweg
en It Fliet met als thema dorpskrant ‘de Koepel’.
Zij wonnen een buurtbarbecue waardecheque van
 250,-. Daarna konden de voetjes nog even van de
vloer onder leiding van Red Cars. Dorpsbelang
kan terugzien op een zeer geslaagd weekend.

Witmarsum – Op zondagmiddag 28 juni om
15.30 uur is er weer een Koepelconcert in de
Koepelkerk van Witmarsum. Jef Oosting (fagot)
en Jelle Rollema (orgel en virginaal) brengen een
afwisselend programma met licht klassieke muziek
van Vivaldi, Geminiani, Telemann, Zipoli, Scarlatti
en Händel. Fagottist Jef Oosting studeerde aan
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij
John Mostard en Brian Pollard. Na zijn conser-
vatorium was hij als fagottist werkzaam bij het

Rotterdams Philharmonisch Orkest en het
Nederlands Blazersensemble. Op dit moment
speelt hij in het Noord-Hollands Begeleidings-
orkest. Jelle Rollema is organist van de Koepel-
kerk te Witmarsum en de Gertrudiskerk van
Workum. Hij volgde de opleiding Docerend
Musicus aan het conservatorium te Leeuwarden
en Groningen bij Anco Elzinga en Theo Jellema.
Jelle Rollema speelt tijdens het concert op het Van
Dam orgel en begeleidt Jef Oosting op virginaal.

Koepelconcert
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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

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

Nu Lente Acties:

5x Zonnebank voor slechts  25.00

Onderbenen Harsen slechts  15.00

Bikinilijn harsen  14.50

Pedicure  18.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Speeltuin met uniek landelijk, lounge-terras!

Piaam - Na 2 jaar in onderhandeling met de
gemeente te zijn geweest, is dan eindelijk de
speelweide bij de Nynke Pleats gerealiseerd. De
gemeente had nogal wat bezwaren in verband met
het beschermde dorpsgezicht en de eventuele
archeologische waarden in de grond. Nu de 2
onderneemsters van de Nynke Pleats zelf kleine
kinderen hebben, ervaren zij regelmatig zelf hoe
moeilijk het is om een geschikte plek te vinden
waar je én lekker kunt eten én waar de kinderen
zich goed vermaken. Deze plek hebben zij nu zelf

gecreëerd. Met het prachtige nieuwe lounge-terras
met uitzicht op de speeltuin en de Friese landerijen
willen de dames de Nynke Pleats een plek maken
waar men speciaal naar toe komt om lekker met
de kinderen te koffiedrinken, lunchen of dineren.
Verder is het natuurlijk uiterst geschikt om een
familiefeestje, verjaardag, reünie of huwelijks-
feest te vieren! Binnen was er al een uitgebreide
speelhoek met divers speelgoed voor alle leeftijden,
een tv-tje met video's en een knutseltafel, maar met
mooi weer is een speelweide buiten natuurlijk
ideaal. De speelweide is afgesloten door een hek,
zodat ook de kleintjes gewoon veilig naar buiten
kunnen. 

De feestelijke opening van de speelweide wordt op
zondag 28 juni gevierd met diverse extra feeste-
lijke activiteiten voor de kinderen. Iederéén is
welkom vanaf 11 uur om de nieuwe speelweide
te bewonderen en in te weiden. Tot 15 uur is er van
alles te doen (zoals een clown, springkussen etc.)
en gratis limonade met wat lekkers.  

(zie ook advertentie pagina 5)

(eigen foto)

’t Nut Departement Makkum   kort jaaroverzicht 2008/2009
Makkum - Ieder jaar probeert het bestuur van
het Nut een zo gevarieerd mogelijk programma
samen te stellen met als prioriteit elke maand
een activiteit in Makkum te organiseren. Deze
meestal culturele activiteiten geven vorm aan de
ambitie van het bestuur om voor een betaalbare
toegangsprijs iedereen te laten delen in die
programma’s. Lezingen, theater, kindervoorstel-
lingen en wandeltochten in de natuur zijn enkele
voorbeelden die jaarlijks de revue passeren.  

Afgelopen seizoen werd de spits afgebeten door
Henk Kroes, bekend als oud-voorzitter van de
Elfstedentocht en bestuurslid van het Fryske Gea.
Aan de hand van een diaserie verzorgde Kroes
in oktober een indrukwekkende lezing over de
belevenissen tijdens zijn monsterfietstocht
Bolsward-Ghana. Deze sponsortocht werd in 2006
met nog 13 personen gefietst en bracht ruim
 200.000,- op voor verbetering van het onder-
wijs in West-Afrika.

Voor de theatervoorstellingen die het Nut afgelopen
seizoen naar Makkum heeft gehaald was grote
belangstelling. De meest opvallende toneelvoor-
stelling die Friesland afgelopen seizoen te bieden
had was ongetwijfeld “De Tredde Helte” van de
stichting Breinroer. Dit komisch- tragische ver-
haal ging over een reünie van een voetbalelftal
maar nam al snel een geheel andere wending.
Oud zeer vloog je om de oren, ambities, puber-
streken, omgaan met de dood, niets bleef de toe-
schouwers bespaard. Vanwege het grote succes
werd de voorstelling in “de Zwaan” twee keer
gespeeld.

Tryater is een jaarlijks terugkerend onderdeel van
de Nut progamma. Met 2 voorstellingen kwam
het Friese toneelgezelschap naar Makkum.
Rients Gratama schreef speciaal voor Tryater
“Eintsje libben” en nam zelf de hoofdrol voor zijn
rekening. In april werd de verrassende brutale
comedy “En ik dan“ van Annie M.G. Schmidt
gespeeld. Beide producties werden door ruim
100 Tryater liefhebbers bezocht.

Ieder jaar wordt er ook een kindervoorstelling
naar Makkum gehaald. De keuze viel deze keer
op de Kindertheatergroep ”Ithaka”. 80 Kinderen
in de leeftijd van 4 – 12 jaar bezochten de voor-
stelling en mochten zelf ook meespelen in het
verhaal. Op 25 januari concerteerde het Bogerman
Kamerorkest in de Doopsgezinde Kerk te Makkum.
Een groep leerlingen o.l.v. Anne Oosterhaven
bracht klassieke muziek, swingende jazz en
popmuziek voor een volle kerk.

De Doopsgezinde Kerk zat op 6 februari voor de
tweede keer aan de nok toe vol tijdens een optreden
van 6 jonge Nederlandse artiesten. Zij maakten
deel uit van de voorrondes van het Amsterdams
Kleinkunst festival. Als laatste act van die avond
schitterden 4 jonge meiden (Los speelt). Met hun
muzikaliteit sleurden zij het publiek mee in hun
eigenzinnige beleving van het leven, de dood en
het gevecht tegen eenzaamheid. De lovende
reacties van het publiek waren voor het bestuur
aanleiding om de vier dames voor het komende
seizoen weer te contracteren. 

Het Dauwtrappen op Hemelvaartsdag was de
laatste activiteit van dit seizoen. Tachtig personen
stonden in alle vroegte om te genieten van een
wandeling in de natuur. Tijdens de wandeling
werden er verhalen verteld door Mindert Wynstra.
De tocht werd afgelopen met een ontbijt in de
garage van v/d Bles. 

Over de publieke belangstelling van het seizoen
2008/2009 heeft het bestuur niet te klagen. De
deelname aan de succesvolle cursussen: Koken
met Koert en Digitale Fotografie overtrof  elke
verwachting. Vierentwintig nieuwe leden sloten
zich het afgelopen seizoen aan bij het Nut. De
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in
volle gang en als tipje van de sluier vermelden
we alvast dat Tryater volgend jaar in februari 4
dagen lang in het nieuwe Multifunctionele
Gebouw zal staan met de megaproductie “It Brûst”. 

Het bestuur 
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Uit eigen regio
Makkum – Openbare Bibliotheek, hele maand
juni tijdens openingsuren, overzicht met foto’s en
teksten 25 jarig Jubileum Makkumer Belboei

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag
vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de
Turfmarkt Makkum, info/opgave verplicht via
Stichting “it Preamke”, tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Makkum – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere
woensdagmiddag (bij voldoende deelname). Vertrek
13.00 uur vanuit de haven van Makkum. Met proe-
verij op de terugweg. Info en opgave via H.K.Z.
Makkum “de Keramiekshop”, tel. 0515-233780

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere
donderdag (bij voldoende deelname). Voor info
van vertrektijden en deelname H.K.Z. Makkum
“de Keramiekshop”, tel. 0515-233780

Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april tot
26 juni, schilderijen van mevrouw E. Bouma-Abma.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp,
onderdeel van de Aldfaers Erf Route, exposeert van
15 juni tot 31 oktober de Armeense kunstschilder
Gagik Manoukian. Openingstijden van di. tot en
met zo. van 10.00-17.00 uur (maandags gesloten).
Toegangsprijs voor het museumdorp Allingawier
 4.25 p.p. incl. expositie, alleen voor de expositie
 1.50 p.p. Museumkaart gratis.  

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april t/m
31 oktober, werken van verschillende kunstenaars
uit binnen- en buitenland. Openingstijden: dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei t/m
september  unieke poppenhuizententoonstelling en
verkoop handgemaakte artikelen. Geopend maandag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen op afspraak en telefonische reservering,
tel. 0517-532198

Al 10 jaar lang uw 
betrouwbare ongediertebestrijder.

Bestrijdt onder andere:
wespen, mollen, ratten, muizen 

en alle andere plaagdieren.

Gossepalen 12
8604 EL Sneek
06-283 16 267
wespenator@live.nl

E2: Milan van der Velde, trainer Leon Kooi, Mark de Witte, Sem Molendijk, Iwan Tjeerdema,
Mattias Hoekstra, Victor Kooi, Jelle Kuipers, Tjebbe Treub, leider Johan de Witte en Alwin van der
Weerdt. Voor liggend Lars Wijma. Niet op de foto staat trainer Lennart Adema.

V.V. Makkum E2 en D1 Kampioen!!!

D1: Achterste rij: leider Arend Poog, Ruben Vriesinga, Martijn Leijenaar, Jorn Hartman, Rik
Blanksma, Klaas Pieters, Age Poog, Thomas Oostenveld, en trainer Jan Hiemstra.
Voorste rij: Jan Thomas Faber, Gewrrit Nauta, Bobbie Jansen, Arno Amsterdam, Erik Pijpker,
Daniel Buxton, Germ van der Veen, Dietmer Yntema, Jesse Rinia, Emiel Wijma. Niet op de foto staat
leider Ulbe Oostenveld. (das gek! -de drukker)

Makkum – Woensdagavond jl. was de afsluiting
van de Weight Loss Challenge, die werd gehouden
bij Fittybuzz aan de Lieuwkemastraat 11. De 18
deelnemers gingen 12 weken hard aan de slag in
de strijd tegen overgewicht. Totaal werd ruim
100 kilo gewichtsverlies gerealiseerd. De winnaar
die het meeste was afgeslankt, maar liefst 15.2
kilo, ging er met de prijzenpot van  225.- van-
door. Nummer 2 en 3, met elk zo rond 9 kilo

gewichtsverlies, hadden een prijs van respectie-
velijk  135.- en  99.-. De deelnemers waren
unaniem erg enthousiast en tevreden over de
geboden informatie in de 12 wekelijkse bijeen-
komsten. Voor velen was het ook een stok achter
de deur bij het afslanken. In september gaat een
nieuwe Challenge van start in Makkum en in
Sneek. Voor informatie: info@fittybuzz.nl, tel.
0515-232144.

Ruim 100 kilo afgeslankt!!
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Zeer geslaagd Concours Hippique in Pingjum

(eigen foto)
Pingjum – Waar een klein dorp groot in kan
zijn. Zaterdag om 12.00 uur begon het concours
hippique in Pingjum. Het programma bestond
uit 18 rubrieken met o.a. Tuigpaarden, Friezen,
Hackney’s en een speciale rubriek “Youngriders”
friezen. Er werd in verschillende klassen om de
hoogste eer gereden en bij de damesrubrieken
werd ook gestreden om de schoonste geheel
prijzen. Bij de rubriek tuigpaarden fries ras werd
de zilveren zweep gewonnen door Age Okkema.
Tegen 18.00 uur konden wij onder grote publie-
ke belangstelling deze middag afsluiten. Om
± 19.30 uur begon de ringrijderij door het dorp.
Het bestuur van het Concours Hippique Pingjum
organiseert elk jaar dit terugkomende evenement
en met 10 verschillende aanspanningen en een
rubriek met ringsteken “onder het zadel” met zelfs
22 deelnemers werd het ringsteken in Pingjum
wederom een feestelijke én kleurrijk gebeuren,
omdat de ringsteeksters verkleed waren volgens
het thema “Sprookjes”. De muzikale begeleiding
werd verzorgd door de “Harmonie” van Pingjum.

De hoofdprijs bij de aanspanningen werd toegekend
aan de heer Sjerp de Jong uit Witmarsum met
Ilse Koster als ringsteekster. De hoofdprijs bij de
rubriek “onder het zadel” ging naar Margreet
Jansen uit Witmarsum. De prijsuitreiking vond
plaats in de feesttent achter de boerderij van N.
Osinga. We kunnen terugzien op een zeer
geslaagd evenement.

Uitslag Ringrijderij Aanspanningen:
1. Sjerp de Jong, Witmarsum 

met ringsteekster Ilse Koster
2. Aukje-Antsje op de Hoek, Wons,.
3. W. Bootsma, Franeker
4. Janny Zijlstra, Joure
5. Maaike Kuipers, Parrega 

en tevens winnares van het schoonste geheel 
6. Durkje Wind, Pingjum
7. Nanne Osinga, Pingjum
8. Pieter Statema, Parrega

De tweede prijs voor het schoonste geheel was
voor de aanspanning van Sjerp de Jong.

“Onder het zadel”
1. Margreet Jansen, Witmarsum
2. Klaaske van der Weide, Tzum 
3. Hilda Brouwers, Ny Altoenae
4. Miranda de Ruiter, Achlum

en tevens winnares van het schoonste geheel
5. Nynke van der Hulst, Makkum
6. Anita Hempenius, Wons
7. Cassandra Terpstra, Bolsward 
8. Liesbeth de Graaf, Achlum

De tweede prijs voor het schoonste geheel was
voor Anja Oudendag. De derde prijs ging naar
Jitske de Way. De vierde prijs ging naar Anita
Hempenius.

Een woord van dank aan de “Harmonie, deel-
nemers, sponsoren en alle belangstellenden/
toeschouwers. Wilt u meedoen/helpen met de
organisatie van dit jaarlijks gebeuren, neem s.v.p.
contact op met Rein Brandsma, tel: 0517-579599.

De Waardruiters

* Prijswinnaars Iris Ypma en Loïs van der Bles
met hun toppers Smokey en Judge 

Cornwerd - Op 31 mei startte Sabien Mollema
op het concours hippique in Oosterwolde met
haar Friese hengst Jurjen B ut ‘e Buorren. In de
M1-dressuur won ze de eerste proef de tweede
prijs met 209 punten en in de tweede proef werd
ze vierde met 191 punten. Op zondag 7 juni
organiseerde rijvereniging de Waardruiters een
onderlinge wedstrijd voor haar leden. Het was
een erg gezellige dag met mooi weer en er werd
natuurlijk fel gestreden om de prijzen.

De uitslagen waren als volgt:
Dressuur:
AB-pony’s en Bixie: 
1e Iris Ypma met Smokey;
B-pony’s en paarden: 
1e Melanie Heynen met Perrita
2e Gerbrig Bosma met Silver 

en Marjan Bouma met Leo
L1/L2-pony’s en paarden: 
1e Pauline Wielsma met Mindert
2e Pauline Wielsma met Hiskelien II van Blessum

Springen: B-pony’s: 
1e Anna Strikwerda met Bliksem, 
2e Sofie Postma met Julietta
B-paarden:
1e Loïs van der Bles met Judge
L-pony’s en paarden:
1e Herald van der Bles met Livius.

Op zaterdag 20 juni reisde Pauline Wielsma af
naar De Rijp in Noord-Holland. Samen met haar
Friese merrie Hiskelien II van Blessum, startte
ze voor het eerst in de klasse L1, waarin ze met
201 en 189 punten maarliefst twee maal een eerste
prijs won.

(eigen foto)

Pingjum - In Vrouwbuurt werd het afgelopen
weekend een kringwedstrijd gehouden voor
paarden en pony’s.Bij de pony’s reed Bo Anema
2 nette proeven wat haar 2 winstpunten opleverde
met 190 en 182 punten. Bij de paarden reed
Susanne Huurman met Rymke fan de Greidpleats
in de klasse B. Zij behaalde 2 maal de 3e prijs
met 195 en 191 punten goed voor 3 winstpunten.
Annemarie Wietsma met Schelte-Evert reed 2
winstpunten in de klasse L1 met 183 en 181
punten. Juliën Beersma met Valentina en kwam
uit in de klasse L2. In de 1e proef werd de 3e
prijs gewonnen met 191 punten en in de 2e proef
de 6e prijs met 190 punten samen 2 winstpunten.
Sanna v.d.Heide kwam met Minke v.d. Blokken
uit in de klasse L2. In beide proeven reed Sanna

een winstpunt met 180 en 188 punten. Louise
Nieuwenhuis ging naar den Helder en nam haar
paard Hawar fan Lutke Peijum mee. Zij kwamen
uit in de klasse M1. In de 2e proef was de score
182 punten goed voor 1 winstpunt. Afgelopen
week werd er ook gereden in Gorredijk. Corinne
Huizinga Met Wise Guy’s Joeri kwam uit in de
klase M2. In de 1e proef won zij de 4e prijs met
182 punten en in de 2e proef de 3e prijs met 193
punten samen 2 winstpunten. Sharona Vallinga
won de 1e prijs met Vie-Power in de klasse M1
in 2e proef met 193 punten 1 winstpunt. Met
Versace reed zij in de klasse M2 een winstpunt
met 184 punten. Juliën Beersma reed met Nabuco
in de klasse Z2 een 3e prijs met 208 punten 1
winstpunt.

PSV De Halsbanrûter
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KV Makkum organiseerde Pearkekeasten 
Makkum - Zondag 7 juni jl. werd de Keatsatelier
J. Scheepvaart Pearkekeatspartij gehouden op
“Keatslân de Seize” te Makkum. Er deden 21
pearkes mee. In de eerste omloop stonden de A-
klassers tegenover de B-klassers en werden er al
vrij snel enkele pearkes naar de B-klasse gestuurd
omdat soms de krachtsverhoudingen iets te groot
waren. Eén keer echter hing alles aan de tele-
graaf en Sjoukje Hoekstra en Menno v.d. Eems
moesten het onderspit delven tegen Vollie
Oostenveld en Daniël Kleiterp met 4/5 – 2/6.
Het vervolg van Sjoukje en Menno in de B-klasse
was uitstekend. Een overwinning op Japke Vlas-
bloem en Gerrie Krikke (5/4 – 6/2) en daarna
een staand nummer, bracht hen in de halve finale.
Het pearke van Hilde Lutgendorff en Frans Kerpel
was de tegenstander. Menno en Sjoukje namen
een voorsprong, maar Hilde en Frans kwamen
verassend terug in de strijd. Het kon alle kanten op,
maar de finaleplaats werd behaald door Sjoukje
en Menno met de stand 5/4 – 6/0. Hilde en Frans
pakten hiermee wel de derde prijs. Harry v.d.
Weerdt en Mieke Tilburgs (ook in de B-Klasse
beland) kaatsten vervolgens goed tegen Geeske
Poortstra – William Aukes (5/2 - 6/6) en Hilda
en Sietse Lenters (5/1 - 6/6). Een staand nummer
volgde. Zo konden zij de partij tussen Hilde/Frans
en Sjoukje/Menno bekijken en een taktiek
bedenken om één van deze twee pearkes in de
finale te bestrijden.

De finale tussen Harry & Mieke en Sjoukje &
Menno begon wat stroef voor Harry en Mieke,
maar uiteindelijk wonnen zij met 5/3 – 6/2.
Rommy Lutgendorff en Egbert v.d. Veen maakten
hun A-klassering waar, na in de eerste omloop
Harry en Mieke te hebben verslagen met 5/2 –
6/6, kaatsten ze vervolgens Klaske v. Dijk en
Piter Genee (5/0 – 6/6) en Elske Valkema (inge-

vallen voor Elisabeth v.d. Weerdt) en Hayo Attema
omver (5/0 – 6/2). Een staand nummer bracht
hen vervolgens in de finale. Vollie en Daniël,
met een staand nummer in de tweede omloop,
troffen het pearke van Tinet Tigchelaar en
Broer-Sjoer de Boer, het werd 5/3 – 6/4. In de
halve finale moesten zij het opnemen tegen
Romine Jansen en Uilke Tuinier. Romine en
Uilke hadden al een slagveld aangericht, want
na in de eerste omloop Hilde en Frans te hebben
verslagen met 5/3 – 6/6, werd vervolgens het
duo Doutzen Ouderkerken/Jorn Adema aan de
kant gezet met 5/2 – 6/2. Spannend was het
tegen Fonny Smink en Jacob (P) v.d. Weerdt.
Deze laatsten namen een ruime voorsprong,
maar Romine en Uilke staken de ‘koppen’ bij
elkaar en herpakten zich: ze wonnen met 5/4 – 6/6.
Vervolgens de ontmoeting met Vollie en Daniël
voor een finaleplaats. Een snelle partij werd dit,
met winst voor Romine en Uilke in 5/1 – 6/4. 

Egbert en Rommy waren er klaar voor, de finale
kon beginnen. Romine en Uilke waren echter
vastberaden: De kransen moesten vandaag naar
de Leerlooiersstraat, en zo gebeurde het ook, het
werd 5/3 – 6/2 voor hen. De prijzen werden aan-
geboden door de Familie Scheepvaart van
Keatsatelier J. Scheepvaart en bestonden uit
waardebonnen en medailles.

Uitslag A-Klasse:     
1e Prijs: Romine Jansen & Uilke Tuinier.         
2e Prijs: Rommy Lutgendorff & Egbert v.d. Veen.
3e Prijs: Vollie Oostenveld & Daniël Kleiterp.

Uitslag B-Klasse:         
1e Prijs: Mieke Tilburgs & Harry v.d. Weerdt.
2e Prijs: Sjoukje Hoekstra & Menno v.d. Eems.
3e Prijs: Hilde Lutgendorff & Frans Kerpel.

Familiekaatsen 
met 16 parturen in Zurich

Zurich - Zondag werd de familiepartij in Zurich
gekaatst. Er deden 16 parturen mee en er werd
in de A en B klasse gekaatst. Vooral uit Pingjum
waren veel kaatsers gekomen. De sfeer was goed
en het weer was prachtig, de partij verliep gemoe-
delijk. Om 7 uur werd de laatste bal gekaatst en
konden de prijzen worden uitgereikt. De uitslagen
staan ook vermeldt op www.kvzurich.nl

A Klasse:
1e prijs
Klaas Kramer
Marga Kramer
Steven Kramer

2e prijs
Sybren Bruinsma
Miranda Graafsma
Jan Geert Dijkstra

3e prijs
Igor Kuiper
Lisa de Jong
Michel Nesse

3e prijs
Mark Kwast
Marrit Postma
Rene Sybesma

B Klasse:
1e prijs
Johannes Oudendag
Jolanda Fokkema
Justin van Dijk

2e prijs
Nolle Reitsma
Geke Reitsma
Rinse Bauke Reitsma

3e prijs
Willem Griek
Veronica Bisschop
Sander Bisschop

3e prijs
Bouke Folkertsma
Irma Folkertsma
Hidde Folkertsma

Zurich – Zaterdag 13 juni j.l. werd de federatie-
partij voor senioren in Zurich gekaatst. Helaas
was er weinig deelname, maar ondanks dat werd
er leuk gekaatst. Het bleef tot het einde toe
spannend. De parturen die bij voorbaat van een
overwinning verzekerd leken, bleken toch niet
opgewassen tegen de, op het oog, mindere
parturen. Om 4 uur werden de prijzen uitgereikt
en kon iedereen nog van het mooie weer
genieten. De uitslagen staan ook vermeldt op
www.kvzurich.nl

Winnaarsronde: 
1e Halbe v.d .Schaaf, Tjerk Postma, 

Jan Piersma
2e Reinder Huisman, Sietse Hibma,  

Jan Geert Dijkstra

Verliezersronde: 
1e Klaas van Malsen, Ruurd Tilstra,  

Sjaak Kooistra
2e Jappie Tigchelaar, Bouke Folkertsma, 

Jelle de Hoop

Federatie Senioren in Zurich

(eigen foto)

(eigen foto)

Voor het goede doel
De gehouden collecte ten bate van epilepsie-
bestrijding heeft in Makkum  843,90 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank.



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 24 juni 2009

Kaatsvereniging Makkum       

organiseert 

Inprotech Horeca- en
Bedrijfskaatsen

op zaterdag 27 juni as. Aanvang: 11.00 uur.
Ieder bedrijf mag met één of meerdere parturen deel-

nemen aan deze kaatspartij. Om voor een bepaald
bedrijf te mogen kaatsen hoeft men daar niet werk-
zaam te zijn. Ook hoeven de kaatsers niet lid te zijn
van de Kaatsvereniging Makkum. Loting: donderdag 

25 juni om 20.00 uur in de kantine van de KVM.
Opgave: Bij het secretariaat: Strânwei 17 , Makkum,

tel: 0515-231377 of e-mail: alpha@ayc.nl
De prijzen, bestaande uit waardebonnen 

en een plaquette voor het bedrijf, worden aangeboden
door sponsor Inprotech B.V. te Makkum.

Meer informatie kunt u vinden op: www.kv-makkum.nl

Kaatsvereniging Makkum       

organiseert 

Menno’s Familiekaatspartij
(v/h Bistro Hennie fan Richt partij)

Zondag 28 juni wordt deze partij gehouden.
Het is familiekaatsen 

met minimaal 1 dame per partuur.
De prijzen zijn: waardebonnen en medailles.

Aanvang: 11.00 uur.

De loting is zaterdag 27 juni
in de kantine om 20.00 uur.

Opgeven is mogelijk tot zaterdag 27 juni 
19.00 uur in de kantine 

of bij het secretariaat: 0515-231377.

Meer info op www.kv-makkum.nl

Makkum - Zondag 14 juni jl. werd deze partij
onder prima weersomstandigheden gehouden op
“Keatslân De Seize”. Eigenlijk bestaat het uit
twee partijen t.w. een Heren 30+ d.e.l. partij en
een Heren 50+ d.e.l. partij.

Heren 30+
In deze klasse stonden 11 parturen op de lijst. Er
deden negen Makkumers mee! Het partuur van
Hayo Attema, Klaas Dijkstra en Teun v.d. Molen
won de eerste twee omlopen vrij gemakkelijk met
de standen 5/0 – 6/2 en 5/0 – 6/0! Toen moesten
ze kaatsen voor een finaleplaats en dit werd een
zeer spannende partij. Helaas lukte het Hayo
Attema cs. niet om deze finale te bereiken, ze
verloren nipt met 5/4 – 6/6 van het partuur van
Tammo Bijlsma, Gerard Brunia en Peter Huisman.
Deze laatsten namen het in de finale op tegen het
partuur van Edwin Koopstra, Jelle-Jan Bouma en
Jan-Ruurd Amels. Spannend was deze finale zeker,
maar Makkumer Jan-Ruurd Amels kon het met
zijn maten niet winnen, zodat het partuur van
Tammo Bijlsma cs. er met de kransen vandoor
ging: 4/5 – 6/6. In de finale van de verliezers-
ronde stonden twee Makkumers tegenover elkaar.
Yde-Klaas Dijkstra (onder de douche weggeplukt
door Marga! en bijgeloot) met Johan Hettema en
Jappie Wagenaar namen het op tegen het partuur
van Wietse Punter, Johan Sjoers en Leo Nauta.
De strijd was groot. Het partuur van Leo Nauta
won uiteindelijk met 5/4 – 6/4. 

Uitslag: 30+ klasse
1e prijs win. Tammo Bijlsma, Gerard Brunia 

en Peter Huisman 
2e prijs win. Edwin Koopstra, Jelle Jan Bouma 

en Jan Ruurd Amels.
3e prijs win. Hayo Attema, Klaas Dijkstra 

en Teun v/d Molen.
1e prijs verl. Wietse Punter, Johan Sjoers 

en Leo Nauta.
2e prijs verl. Johan Hettema, Yde Klaas Dijkstra 

en Jappie Wagenaar.

Heren 50+
Hier stonden oorspronkelijk 17 parturen op de lijst.

Doordat een aantal kaatsers zich voorafgaande
aan de wedstrijd had afgemeld vanwege o.a.
blessures en ziekte, werd er begonnen met 16
parturen. Er diende na een aantal partijen bijge-
loot te worden, omdat het 16e partuur incompleet
was. Ook was er een verliezersronde. Insiders
weten dan dat er meerdere malen moet worden
bijgeloot om alle partijen vlot te kunnen laten
doorgaan. De eerste halve finale in de winnaar-
sronde ging tussen het partuur van Henk
Deelstra, Wim Bosklopper en Henk Hellinga en
het partuur van Durk Punter, Jan Sijtsinga en
Bertus de Jong. Het was een spannende partij
met uiteindelijk winst voor Durk Punter cs. met
5/5 – 6/0. De tweede halve finale verliep veel
vlotter, het partuur van Sikke Koster, Bouwe
v.d. Veer en Jan Buitenga won gemakkelijk van
het partuur van Jan Tuinier, Thijs Houtsma en
Anne Hempenius met 5/1 – 6/2. De finale leverde
een overwinning op voor het partuur van Durk
Punter c.s. met 5/2 – 6/2. De finale in de verliezers-
ronde ging tussen het partuur van Simon de Groot,
Siebe Marra en Henk Vuijk en het partuur van
Anne Bootsma, Piet Stellingwerf en Jan
Bruinsma. Winst was er met 5/3 – 6/4 voor Simon
de Groot cs. Sommige van de heren in deze 50+
klasse zijn niet meer zo ‘piepjong’en zijn eigenlijk
50+++. Als je dan de finale speelt, is dit de vierde
partij van deze dag en dwing je wel respect af.  

Uitslag: 50+ klasse,           
1e prijs win. Durk Punter, Jan Sijtsinga 

en Bertus de Jong
2e prijs win. Sikke Koster, Bouwe v.d. Veer 

en Jan Buitenga.
3e prijs win. Jan Tuinier, Thijs Houtsma 

en Anne Hempenius.
3e prijs win. Henk Deelstra, Wim Bosklopper 

en Henk Hellinga.
1e prijs ver. Simon de Groot, Siebe Marra 

en Henk Vuijk.
2e prijs verl. Anne Bootsma, Piet Stellingwerf 

en Jan Bruinsma.

De prijzen bestonden uit prachtige levens-
middelenpakketten en werden aangeboden door
de Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijf.

11e Gebr. Miedema freelance Timmerbedrijf partij

Ferwoude - Zaterdag 20 juni werd voor de 15e
maal ringrijden georganiseerd in Ferwoude.
Maar liefst 26 deelnemers hadden zich aangemeld.
Onder grote publieke belangstelling en met goede
weeromstandigheden, moest men in 4 omlopen
laten zien wie het beste de ringen kon steken
Voor het eerst dit jaar een rubriek onder het
zadel, hier hadden zich 10 deelnemers aange-
meld. Bij het traditionele ringrijden hadden zich
16 aanspanningen opgegeven.

Uitslagen: Onder het zadel 
1. Martine Ketelaar, Hichtum met Fanny
2. Boukje Bootsma, Koudum met Salina

Uitslagen aanspanningen: 
1. M. Kuipers, Parrega en Catharina Kuipers
Recreatiewagen 
2. W. Bootsma, Franeker en Janneke Hoekstra
Franse wagonette 
3. P. Statema, Parrega en Grietje Labordus
Marathonwagen 
4. T. Koster, Engelum en Marianne Sjoerdsma

Onder leiding van een deskundige jury de heren
Faber en Harkema werd het schoonste geheel in
twee klassen gekozen. Prijs voor schoonste geheel
Fries ras was er voor W. Bootsma uit Franeker,
voor ander ras was de prijs eveneens voor de
dames Kuipers uit Parrega, en dubbelslag dus.

Veel publiek gezelligheid en sfeer bij ringrijden
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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

Vingino catsuit van spijkerstof, mt. 122, z.g.a.n.
 15-, tel. 06-10161991

Solide eiken eethoek, tafel 1.40x0.85 m. (uitschuif-
baar tot 2.20m.), 4 stoelen met Leeuwafbeelding
in houtsnijwerk in rugleuning, pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-231940 

Yamaha 8PK 4 tact buitenboord motor 2004, als
nieuw alleen de eerste 2 jaar gebruikt in zoet
water, dus weinig draaiuren, tel. 06-33137750

Goed werkende Panasonic breedbeeld TV
aluminiumkleurig t.e.a.b., tel. 0515-232172

Goed uitziende Vingino spijkerbroek mt. 128
 7.50, tel. 06-10161991 

2 Vouwfietsen g.o.h. met versnelling en terug-
traprem samen  95.-, tel. 06-22905837

Mooie en goed onderhouden racefiets, merk
Peugeot, altijd binnen gehangen,  75.-, tel.
0515-576216

Een degelijke, mooie, ruime(8 personen) en  sta-
biele polyester sloep, incl. Yamaha 9,9 PK 4-takt
motor. Met stuurinstallatie, afdekzeil over gehele
boot. Zien is kopen, voor de snelle beslisser,
tel. 0515-576216

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.

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Taede Zijlstrastrjitte 24
WITMARSUM

Zeer royaal en modern,
halfvrijstaand 

woonhuis met grote
tuin en berging.

Vraagprijs:
 310.000,00 k.k.



Jack Russel ±5 mnd oud, wit/bruin-reu  50.-
tel. 06-43656636

Herenfiets opknapper  20.00; Gazelle race-
fiets  75.-, Koekkast  75.-, tel. 0515-232802

Diverse zaagselgeperste briketten voor de hout-
kachel/openhaard. Voor een zeer lage prijs!
Bel voor meer informatie! tel. 06-50935110

Leuk jongensfietsje van Spiderman met zij-
wieltjes, tel. 06-10161991

i.v.m. afgegraven tuin, circa 3 kuub poldergrond
(zitten wel wat graspollen door). Ligt op de
oprit, Peter Zeilstra, de Greiden 1, Makkum,
tel. 0515-233432

Bij bank en trapje aan de zeedijk Kinder
(jongens) fietsje met versnellingen. Eigenaar
kan hem afhalen op Kerkeburen 7, tel. 0515-
231428

Konijn in Makkum, is een konijn met heel
veel wilde haren, grijs/zwart/wit, Estrikwerk
1, tel. 06-40046451
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Zoekertje
TE KOOP

GEVONDEN

VERMIST

GRATIS AF TE HALEN

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

VDBLES TAXICENTRALE
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