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Visserijdagen Makkum kleurrijk en sfeervol met veel publiek

Makkum - Bent u zondag ook mensen tegen
gekomen die moeite hadden de ene been voor de
ander te krijgen, geen wonder. Twee dagen feest in
Makkum en wat voor feest. Prachtig weer, een groot
aantal bezoekers en als je de feesttent bezocht
en ook nog alle dingen, die plaats vonden, wilde
bekijken had je aan het eind van het weekend echt
niet veel energie meer over en was de zondag heel
goed om weer bij te komen. 

Het begon vrijdagmiddag al met vis kopen, roken
en eten. De jeugd eenmaal uit school van groep 7
en 8 mochten een echte pieremagochel bouwen
onder deskundige leiding van enkele hulpvaardige
scouts. Er werd druk getimmerd en er konden
‘s avonds twee zelfgebouwde vaartuigen te water.
Het openingsspektakel vond weer plaats bij het
Vallaat en de Voorstraat. De schooljeugd had druk
gerepeteerd en dankzij de geluidinstallatie was
alles goed verstaanbaar. Het leuke van de opening
was dat ook de aanwezige toeristen begrepen waar
het over ging. Het was gedeeltelijk in het Fries en

in het Nederlands. Dit werd bijzonder gewaardeerd
en had tot gevolg dat ze ook bleven kijken. Bij de
jeugd zitten beslist talenten, die we over enige
jaren wel weer eens op de planken zien staan en het
thema was leuk.  Daarna kwamen uit het vooronder
van de kotter van Haico Bootsma de zeemeermin
en Neptunes. 

Het is ieder jaar weer spannend wie het zullen zijn.
Makkum heeft weinig geheimen, maar dit geheim
blijft tot op het laatste moment. Neptunes (Theo
Nota) komt uit Piaam en staat vaker op een ladder
dan dat hij onder water gaat en ook Grietje
Hoekstra is niet iemand die haar werkzaamheden
op het water uitvoert. Ze zagen er prachtig uit.
Durkje van der Gaast-Hoeksema en Fokje Lutgendorf
hadden weer eens een prima staaltje creativiteit uit
de kast getoverd. Als je dan op zaterdagavond
iemand over de staart van de kunstig gemaakte jurk
ziet rijden met een kinderwagen voelt dat of ze
over jou heen rijden. Zo ongeveer voelde Durkje
zich, toen ze dit zag. 

Makkum - Om de fietsoversteek bij de Weersterweg
en Hemmenseweg te Makkum veiliger te maken, is
besloten om een rotonde te realiseren. Na enige tijd
van voorbereiding zijn de plannen voor de aanleg van
de rotonde op de kruising van de Weersterweg en
Hemmenseweg uitgewerkt. De gronden die benodigd
zijn voor de aanleg van de rotonde, zijn inmiddels
verworven. Eind augustus vindt de aanbesteding
van de werkzaamheden plaats. Naar verwachting
wordt vervolgens in september een start gemaakt
met de werkzaamheden. Hiervoor worden eerst de

kabels en leidingen verlegd, waarna de werkzaam-
heden betreffende de verlegging van de sloten en
de ontsluiting van de omwonenden worden uitge-
voerd. In de laatste fase zal de rotonde worden aan-
gelegd. Dit gebeurt in twee fasen, waarbij in elke
fase een helft van de rotonde wordt gerealiseerd.
De gemeente streeft er naar om voor het einde van
dit jaar de rotonde op te kunnen leveren. Tijdens
de werkzaamheden zijn de fietspaden bereikbaar
voor de fietsers, om de veiligheid van de fietsers te
waarborgen. 

Start aanleg rotonde Weersterweg te Makkum
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Familieberichten

Ondanks zijn wilskracht is na een moeilijke
periode overleden mijn allerliefste vriend

Herman Genee
Als een ster sta je nu aan de hemel
stralend kijk je op ons neer
Zo zal je in mijn herinnering blijven
telkens als ik naar boven kijk
keer op keer

Voor goed uit ons midden
Voor altijd in ons hart
Wat zullen we je missen
Bedankt voor al die fijne jaren

Marianne, Tamara, Rick, Denise

Toch nog plotseling is overleden onze lieve vriend

Herman
Opgewekt en zorgzaam.

Nimmer klagend, altijd stil dragend
moedig ging je door, steeds weer.
Tot op het laatste moment
het wilde niet meer…..

Je was altijd lief voor mij en de kinderen
Tamara, Rick, Dennis

Onverwacht is overleden onze medebewoner  van
de Avondrust, de heer

H. Genee
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

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

Makkum, 22 augustus 2009

Ôffskie nimme is loslitte, 
efterlitte mar nea ferjitte

Dochs ûnferwacht is ta ús grut fertriet ferstoarn
ús leave pake en oerpake

Ale de Boer
Yvonne & Harmen
Lisanne, Iris, Jildou
Marc & Claudia
Erwin, Debby
Simon & Sabina
Armin
Jurjen

Ons bereikte het droevige bericht dat plotseling
is overleden op 9 augustus ons voormalig trouw
E.H.B.O.-lid en jarenlang onze voorzitter de heer

Ale de Boer
Namens de E.H.B.O. vereniging Makkum e.o.
Het bestuur

Onverwacht is overleden onze oud-voorzitter

Ale de Boer
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Buurtver. “Trye yn ien”

Makkum, augustus 2009  

Plotseling is op 9 augustus overleden onze beste
buurman

Ale de Boer
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Heino en Trijntje
Hidde-Jan en Sharon
Boudewijn en Renée
Arend en Sjirrie
Sieds en Trijnie
Piet, Geertje en Jannet
Albertje, Willem en Jouke
en kinderen

3 september 2009

binne ús Heit en Mem 
pake en beppe

Anne van der Meer

Jeltje Douma

50 jier troud
Lokwinske fan;
Anne en Tetje       
Minke en Tjerk
Doetie en Jelle

Germ en Klasien

pake en beppesizzers
en oerpake en beppesizzers 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties, kaarten, bloemen en
kado’s ter ere van ons 50-jarig jubileum.

Het was geweldig!

Jetze en Hinke

Wij zijn 14 augustus getrouwd

Femke van der Wal
en

Jacco Altena

De Tjirk 14   8702 CW  Bolsward
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Familieberichten

Welkom
Kleine vent

Het is geweldig
Dat je er bent.Armin Jurjen 

Armin is geboren op zondag 
16 augustus 2009 om 13.40 uur.

Hij weegt 4400 gram 
en is 54 cm lang.

Simon en Sabina de Boer 
Houtmolen 40

8754 GJ Makkum
Tel: 0515 856221

Voordat jullie naar ons toe komen snellen, 
graag eerst even bellen.

Timmerje en roeie docht er mei folle plesier,
dit leave jonkje wurd hjoed tritich jier

******* Wie kent hem niet ******
Willem deksel
lange Willem
Willem patat

of gewoon Willem de Zee.
Deze muzikant in hart en nieren gaat op 30 augustus 2009

zijn 80 jarige verjaardag vieren

Wij hopen nog heel lang van ús bysûndere heit 
en pake te mogen genieten.

Info
Kerkdiensten   
zondag 30 augustus

Van Doniakerk   
9.30 uur ds. J. van Olffen  

R.K. Kerk  
9.30 uur gezamenlijke Zomerviering te Witmarsum

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. A.v.d.Haagen, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep                 

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 
van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
- 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 9.00 tot 9.15 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* 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. 0515-573763. 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
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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  S E P T E M B E R
 Babi Pangang
 Droog roergebakken Kip-Kerrie
 Daging Roedjak
 4 st. Pisang Goreng
 Witte rijst

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

Jubileumviering 100 jarig bestaan Vereniging Plaatselijk
Belang Makkum 

Makkum - Ongeveer honderdvijftig Makkumers,
één Witmarsumer burgemeester Theunis Piersma, het
duo van de band Triolala negeerden het weeralarm
van het KNMI en hadden de moeite genomen om
naar de feesttent, voorafgaand aan de visserijdagen,
te gaan en daar de receptie van de honderdjarige
vereniging Plaatselijk Belang Makkum te bezoeken.
Tien kilometer verderop kwamen na een tropische
dag de hagelstenen als duiveneieren uit de lucht
vallen en richtten veel schade aan. Bij binnenkomst
bleek er nog een feest aan de gang te zijn. De buur-
vrouw Durkje Coufreur had een feest georganiseerd
voor de jarige mevrouw Sandra Bonthuis die de
respectabele leeftijd van honderd vierde. 

De feesttent in Makkum werd gegeseld door hevige
regenbuien waardoor voorzitter Tom Coufreur het
begin van zijn toespraak even moest uitstellen omdat
hij anders niet te verstaan zou zijn. Na een ieder
welkom te hebben geheten, de vraag gesteld te
hebben of de jubilerende vereniging het predicaat
Koninklijk zou ontvangen was de voorzitter verder
duidelijk en met niet mis te verstaanbare woorden
vertelde hij de genodigden waar de vereniging na
honderd jaar staat binnen de gemeenschap van de
Vlecke Makkum. De organisatie van de jubileum-
avond heeft het bestuur de nodige hoofdbrekens
gekost. Geplande activiteiten werden afgezegd en
Triolala moest noodgedwongen hun derde man
Frans Faber ook nog missen. 

Vereniging Plaatselijk Belang Makkum is in okto-
ber 1909 opgericht. Het bestuur van die tijd had
een belangrijke taak in een eeuw waar veel veran-
deringen in zouden plaats vinden. De sociale
woningbouw kwam van de grond en voorzieningen
als riolering, waterleiding en elektriciteit werden
aangelegd. Een ambachtschool werd opgericht en
men heeft een belangrijke stem gehad in de plaats-
bepaling waar de Afsluitdijk aan de vaste wal van
Friesland zou komen. Het huidige bestuur is nog
steeds belangrijk voor de samenleving van de
Makkumers en met de komende gemeentelijke
herindeling ophanden zijn hun activiteiten niet
weg te denken. Toch werd de vraag gesteld of een
vereniging als plaatselijk belang  nog wel van deze
tijd is. De vereniging telt nog zo’n 500 leden echter
de betrokkenheid van de leden blijkt niet uit het

bezoek aan de jaarvergadering. Het bestuur gaat de
komende tijd proberen via hun nieuwe website
www.pbmakkum.nl de communicatie met hun
achterban te bevorderen. Het laatste doel is de toe-
komstige realisatie van de rotonde op Laanzicht voor
een veilige oversteek van de jeugd van Makkum op
hun fietstocht naar school.

Burgemeester Theunis Piersma gooide even olie
op het vuur door een vergelijking te maken tussen
Witmarsum en Makkum. Alle dorpen binnen de
gemeente hebben een dorpsbelang en alleen in
Makkum heet de vereniging Plaatselijk Belang.
Volgens Piersma heeft dit te maken met de allure
van Makkum. Makkum kan zich spiegelen aan bij-
voorbeeld Joure en Heerenveen die in het verleden
ook geen stadsrechten hebben ontvangen. Deze
mening van de burgemeester werd gestoeld door het
vergelijk te maken van de ambtskettingen van zijn
collega’s. Verder kreeg het jubilerende bestuur een
hart onder de riem gestoken voor de komende tijd
met de woorden dat elke tijd een eigen oplossing voor
zaken nodig heeft. Dus vernieuwen in deze tijd van
individualisme is de juiste weg. De communicatie
met het toekomstige bestuur van de Gemeente na
de gemeentelijke herindeling met negenenzestig
dorps- plaatselijke belangen wordt van essentieel
belang. De felicitatie van Piersma ging gepaard met
het gebruikelijke cadeau een gift van tweehonderd-
dertig euro, eens was deze vijfhonderd gulden vast-
gesteld door de gemeenteraad. 

Otto Gielstra van Stichting Ald Makkum vertoonde
een aantal beelden van de initiatieven van de toen-
malige besturen van Plaatselijk Belang Makkum.
Het ontstaan van het kanaal door de zuid – noord-
waard ten gevolge van het vervallen van de vaar-
route langs de zeedijk via de Boontjes bij de
aanleg van de Afsluitdijk. Dat Plaatselijk Belang
wel vaker feesten organiseert op een ander zijn
feestje bleek uit het verhaal dat het kanaal feeste-
lijk werd geopend op Koninginnedag 1 september
1928. De overgang van de receptie 100 jaar
Plaatselijk Belang Makkum naar de visserijdagen
werd gemaakt door de binnenkomst van de zeesleper
De Vigilant van een plaatselijke reder. Ook dit
gebeuren werd omlijst door de klanken van het duo
Triolala.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Wij hebben weer nieuwe oogst 
appels en peren mee

Heerlijke nieuwe oogst handperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.85

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

Mooie bospeen
1 grote bos voor maar  . . . . . . . . 0.90

Zoete muskaat druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 1.00

We hebben weer nieuwe oogst 
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers. Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken 

Voor de 32e keer ringsteken met paard en wagen in Cornwerd

Cornwerd – Afgelopen vrijdagavond werd voor
de 32e keer het ringsteken met paard en wagen
georganiseerd. Dit jaarlijks evenement is altijd
gelijktijdig met het nachtkaatsen in het dorp.
Aanvankelijk hadden zich 22 deelnemers aange-
meld er verschenen zeventien aan de start. Bij de
vier handen met ringen op de route gaan de ring-
stekers proberen zoveel mogelijk ringen aan
scoren. De plaatselijke organisatie krijgt altijd
deskundige hulp van de Friese Aanspanning.
Ook wordt de verzorging van de rijtuigen beoor-
deeld door twee vrouwelijke juryleden, t.w.
mevrouw Sjirkje Attema uit Makkum en door
mevrouw Annie Bergsma uit Witmarsum. Er
wordt onder meer gekeken of er eenheid qua
kleur is, het voorkomen, of is de combinatie

origineel. De organisatie beschikt over een vaste
groep vrijwilligers bij deze happening.  Het was
ditmaal ook schitterend zomerweer en dan is er
ook een geweldige sfeer.

De juiry wees als vijf  mooiste combinaties aan:.
W. Bootsma, Franeker; W. Eppinga, Sondel;
Schilstra, Hemelen; Maaike Kuipers, Parrega
en Hildou Bootsma, Nylân
De prijzen voor het ringsteken waren voor:
1e. P. Adema, Workum 2e. Maaike Kuipers,
Parrega 3e. W. Bootsma, Franeker 4e. Aukje
Antsje op de Hoek, Wons. 5e. P. Statema.
Parrega 6e. J. van Gunst, Oldemarkt 7e. W.
Eppinga, Sondel 8e. Tjitte van der Werf,
Oosthem 9e.  Hildou Bootsma, Nylân.

Makkum - Nog even en dan is het zover, aan-
staande vrijdag Leugenbollepop 2009. Dit jubi-
leumjaar beloofd weer een goed gevulde en
gevarieerde Leugenbollepop te worden. Dit jaar
toch weer 35 - 40 nummers. Een wilde greep uit
de nummers brengt de luisteraar langs smartlappen
uit de Jordaan, naar keiharde rock en weer terug
naar gevoelige soul. Van Stevie Wonder tot Neil
Diamond en van de Dijk naar Alain Clark een
bijzonder en divers programma. Wie er allemaal
meedoen? Kom maar kijken en laat je verrassen
door het talent wat er in Makkum en omgeving
schuilt! De belangstelling blijft onverminderd
groot. Naast door de wol geverfde deelnemers
ongeveer 5 debutanten! Die heten wij ieder jaar
speciaal welkom. Zij houden het feestje fris en
zorgen voor verrassende optredens. Er schuilen
nog voldoende niet ontdekte diamantjes in
Makkum en omstreken!

Voor de kinderen speelt dit jaar de Makkumer K3.
3 van Leugenbollepop bekende dames hebben
speciaal voor de kinderen een act ingestudeerd.
De kinderen van de basisschool hebben hier een
flyer voor gekregen. De dames gaan er dan ook
vanuit dat jullie allemaal komen kijken vanaf
19.30 uur spelen zij op het podium. Voor de pauzes
heeft de organisatie dit jaar de slagwerkgroep
Hard Slag uit Pingjum vastgelegd. Deze dames
slaggroep zorgt voor een oorverdovende set op olie-
drums en aanverwant slagmateriaal. Daarnaast is
de theaterslagwerkgroep Blaue Manlju vastgelegd.
Deze Friese groep is duidelijk geïnspireerd door
de Blue Man Group. Geheel in blauw en zwarte
kleding zorgen zij voor een spetterende show.
Meer info op blauemanlju.hyves.nl. Vanaf 19.30
uur is iedereen van harte welkom op het Plein in
Makkum voor het leukste feestje van Makkum;
Leugenbollepop.

20e Leugenbollepop staat voor de deur!
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VW Golf TDI,Turijn,105pk,5drs,83dkm    2006 €  14950,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007 €  14450,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007 €  13850,-

Opel Astra Stationcar 1.6-16v, 55dkm   2005 €  12900,-

Opel Astra Automaat 1.6-16v,5drs,61dkm 2005 €  11950,-

Citroen C3,1.4 Ambiance,airco,cruise   2004 €  7950,-

Mazda Premacy 1.8-16v,LPG-G3,a/c,cruise 2002 €   6950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv    2000 €   4750,-

Grijskenteken;

Ford Transit 260S 2.0TDDi,zilvermetallic,airco

Cpv+afst.bed,trekh,imperial,24dkm!!  2007 € 12500,ex

Ingeruild komt binnen

VW Golf Tdi,3drs zwart        bj 2000

Peugeot Partner 1.9Diesel,wit bj 2002

Renault Kangoo 1.4i,pers.uitv bj 2000

Mazda Premacy 1.8-16v
Comfort,lichtblauwmet.,Airco,
cruisecontr,Mistlampen voor,cpv,
El.ramen/spiegels,    
bj 2002

Nu  6950,-
uniGar Horjus

suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

Agenda
donderdag 27 augustus
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust 
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

vrijdag 28 augustus
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

zaterdag 29 augustus
Makkum – Holle Poarte 20.00 uur 
Bingo-avond ingang bij havencafé

dinsdag 1 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

woensdag 2 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
optreden toneelgezelschap “3 Dubbel Op” 
14.30 uur in het restaurant entree  2.-, 
incl. consumpties

Kimswerd – Simmerjûnkuierkes 10.00 uur 
start vanaf de brug in doorgaande weg 

Makkum – Strand Bibliotheek, voor camping-
gasten en bezoekers bungalowpark, alle dagen
geopend van 11.00-17.00 uur                    

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 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 proeverij 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

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)

Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie
te bewonderen. De winkel is open op woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur, de toegang is gratis

Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot
31 oktober mevrouw Lize Bouma met prachtige
aquarellen. Openingstijden dinsdag tot en met zon-
dag van 10.00 – 17.00 uur, maandags gesloten.
Entree museum/expositie  2.50 p.p.

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

Uit eigen regio
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Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken 

binnen en buiten, 
tevens behang- en

timmerwerkzaamheden. 

Tel. 06 – 497 31 312

EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF

Makkum - Een tent vol met belangstellenden
voor de veiling van de reddingsboeien. En dit
keer geen gewone boeien, maar bijzonder fraai
beschilderd of versierd. 19 boeien konden vooraf
aan de veiling, hangend aan ouderwetse was-
rekken, bekeken worden. Welke boei kwam in
aanmerking om op te gaan bieden. De veiling-
meester Aart Cornelissen werd bijgestaan door
Wiebe Visser. Ze kwamen steeds beter in hun rol
en reageerden attent op de bieders. Een groet
naar een bekende werd gezien als een bod. Er
was een groot verschil in bewerkte boeien. De
één modern en de ander beschilderd met een

klassiek tafereeltje. Een mevrouw had zelfs een
met haakwerk beklede boei geleverd. 
De opbrengst van de verkoop is al vast voor de
volgende visserijdagen om dan weer verschil-
lende dingen voor de kinderen te organiseren.
De prijzen die de boeien op brachten was van
hoog tot laag. Voor enkele werd slechts tien
Euro geboden en anderen gingen voor grotere
bedragen weg. Het hoogste bod was voor een
boei, waarop alle dingen stonden, die in
Makkum iets met Makke Yn Makkum te maken
hadden Deze werd verkocht voor  220,- Verder
waren er twee totaal verschillende boeien die
voor  200,- weg gingen. De ene had als titel de
circle of life en was op een heel bijzondere
manier beschilderd en de andere was versierd met
alles wat de zee te bieden heeft en leek wel een
koraal rif. De verkoping bracht ruim  1600,- op. 

En wie de boeien niet gezien heeft, maar toch
wil weten hoe een versierde reddingsboei eruit
ziet, misschien hangen op het Wopkespaad nog
wel enkele die ook prachtig versierd waren, maar
niet te koop aangeboden zijn. 

Makkum - Het is altijd weer spannend hoe de
pieremagochels eruit zullen zien en wie de mooiste
of origineelste gemaakt heeft. Er was weer een
grote verscheidenheid. Opvallend is dat er steeds
mensen zijn die het presteren om weer met een
prijs naar huis te gaan. 

Het thema van de visserijdagen was “Makke Yn
Makkum”. Hier was goed over nagedacht. De men-
sen uit Skuzum hadden het aardewerk als thema.
De mama vaas was het voorbeeld. De Skuzumers
waren allen in aardewerk wit en stonden rondom
de vaas te springen en dansen. Natuurlijk worden
in Makkum ook kinderen gemaakt en ook dit
thema was gebruikt. Het Pleintje van de Voorn
en Zalm had de kindertjes keurig aan de zorgen
van meester Martin toevertrouwd en de namen van
opvallende Makkumers, die reeds overleden zijn
stonden op de rand van het vaartuig. Alle nabe-
staanden waren vooraf gevraagd of zij akkoord

gingen met het vermelden van de naam. De jeugd
had ook goed zijn of haar best gedaan en waren
met bijzondere bouwsels op het water te vinden.
Denk hierbij aan de Brulboei. De SES was zelfs
in staat om een drijvende kinderwagen op het
water te krijgen. Ook de aandrijving van de vaar-
tuigen vertoonde wel heel speciale vondsten.
Natuurlijk had Siebren Venema van niets weer
iets aparts gemaakt. Eigenlijk zouden alle vaar-
tuigen en speciale vermelding moeten krijgen, er
kunnen maar enkele winnaars zijn. 

Het koekhappen werd gewonnen door de voor
deze gelegenheid speciaal met echte van nuyen
hoeden getooide dames van het Havenkwartier.
De prijzen voor de vaartuigen gingen naar: eerste
prijs was weer voor de inwoners van Skuzum.
De tweede prijs was voor het Pleintje en de SES
met een heuse bevalling en de daarbij behorende
kreten had de derde prijs.

Veiling kunstzinnig bewerkte reddingsboeien brengt 1600- euro op

Pieremagochelvaart toeschouwers waarderen andere vaarroute
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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

Kinderoptocht met alle werelddelen op de fiets
Audrey Genee wint originaliteitprijs 

Makkum - Drumband en harmonieorkest
Hallelujah voorop en de fleurig uitgedoste
kinderen, soms met ouders, meestal alleen gingen
door het dorp. De vader van de sleepdienst liep
voorop en deelde aan de kinderen langs de route
visdropjes uit. Deze had hij in een netje en ze
werden gretig afgenomen. De optocht ging
langs Avondrust en hier werd door Hallelujah
even een deuntje weg gegeven en konden de
bewoners de optocht even rustig bekijken. 

Voor de jury was het moeilijk om de juiste keus
te maken. Iedereen heeft zijn of haar best gedaan
om er iets moois van te maken. Maar ook hier
was weer een winnaar die ook de vorige keer een
prijs had. Het thema Makkum Yn Makkum was
ook bij deze optocht weer uitgewerkt. De winnaar
van de eerste prijs was Maarten de Witte. Hij was
als matroos op de fiets de aandrijver van de Witte
Hollander een ontwerp van een Hutting jacht.

Ook vader en moeder hadden zich in de maritieme
sfeer gekleed. Wel was het tropen uniform van
Sietse iets aan de korte kant. Misschien geleend
van iemand? De tweede prijs was voor Durkje
met box. Het thema Makke yn Makkum sloeg
op het maken van de twee bijzondere kinderen
in de box, wel werd vermeld dat ze berne yn Snits
binne. De derde prijs was  een groepje vissers,
natuurlijk daarvoor hebben we de visserijdagen.
Dit waren de fietsen en karren. Bij de lopers werd
de eerste prijs gewonnen door drie meisjes mini
oudjes. De tweede prijs was voor de bakkertjes.
Derde was Owen o C made in Makkum. Ook
duidelijk waar dit op slaat. De originaliteitprijs
werd gewonnen door Audrey Genee met alle
werelddelen op de fiets. 
Op het Singeltje werden de prijzen uitgedeeld en
na afloop kregen alle deelnemers chips en drinken
en konden ze in het zonnetje nog even genieten
van een minicircus. 

Makkum - Na het feesten op vrijdag ging het op
zaterdag weer vrolijk verder. De oude ambachten
stonden op de haven er was vis te koop en de bij-
zondere vaartuigen konden bezocht worden. De
sleepboot van rederij Engelsman had niet over
gebrek aan belangstelling te klagen. De stoom-
sleepboot Maarten voer de hele dag door met een
dek vol mensen. De Sânstream waar vrijdag nog
naar schatten gegraven kon worden werd omge-
doopt tot een strand. Het werd groot feest en een
echt strandfeest zonder ellende,zoals elders wel
gebeurde in Nederland. De kunstmarkt was van
grote klasse en de bezoekers konden overal terecht. 

Leuk is het dan dat ook heel veel oud Makkumers
even naar Makkum komen en dankzij het mooie
weer zaten overal groepjes mensen weer bij te
praten. Er kon gegeten en gedronken worden en
de sfeer was geweldig. Er kon gevaren worden
met ribs en sloepen, maar later ook met grote
schepen zoals sleepboten en kotters. De Maxima
met een Makkumer kapitein was ook aanwezig
en er was zoveel dat het onmogelijk was om
alles te bekijken. Je miste wel eens iets of het
was net afgelopen als je langs kwam. De jeugd
had voor het optimisten en klompke silen een

lekker windje en deze keer ging de eerste klomp
niet weer terug, toen hij eenmaal aan de overkant
was, zoals vorig jaar wel gebeurde en was er een
terechte winnaar.  De winnaar van de palingrook
wedstrijd van vrijdag was Johan Rinia. Insiders
wisten al dat hij hierin heel goed is. 

De nieuwe kotter van Makkum de WON 50 van
Bouke Klaas Koornstra won de prijs voor de
mooiste kotter en hij liet duidelijk blijken dat de
steen storting in het Kattegat van Greenpeace
hem niet vrolijk stemde. Op een groot spandoek
gaf deze kotter aan dat je als lid van deze orga-
nisatie de visserij niet bepaald een warm hart toe
draagt. Gelukkig zijn er in Makkum nog kotters
en wordt er nog gevist en zien enkele vissers
nog steeds mogelijkheden voor een bestaan.
De WON 77 gaat met een jonge bemanning
varen en dat is alleen maar mogelijk als je er nog
brood in ziet zitten. En de meeste mensen willen
dan graag een visje eten. De organisatie heeft
met behulp van een groot aantal sponsors en
geweldig weekend georganiseerd en laten we
hopen dat er over twee jaar nog steeds gevist
wordt vanuit Makkum en we weer visserijdagen
hebben.  

Het slotfeest op zaterdag met drommen mensen
op straat, terrassen en feesttent
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Een goede nachtrust is gezond.

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

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

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

Makkum - Het politiebureau Makkum aan de
Cynthia Lenigestraat 22 sluit op 1 september aan-
staande. De buurtagent houdt daarna wekelijks
spreekuur op het gemeentehuis te Witmarsum.
De Politie Fryslân heeft besloten, na overleg met
de burgemeester van Wûnseradiel, om het bureau
in Makkum te sluiten. Het bureau was nog beperkt
geopend, namelijk op woensdagmiddag van 15:00
tot 16:00 uur.  De reden voor deze beperkte opening
was de geringe aanloop. Daarnaast zijn de voor-
zieningen in het bureau zo beperkt dat er geen
sprake meer is van een representatieve situatie.
Het bureau voldoet tenslotte niet meer aan de veilig-
heidseisen die voor een politiebureau gelden. Sinds
1 maart 2009 is de gemeente verantwoordelijk voor
de gevonden en verloren voorwerpen, waaronder
ook fietsen. Daardoor zal er nog minder aanloop
zijn. Voor het doen van een aangifte kunt u terecht
op het politiebureau in Bolsward, Franekerstraat
3. Dit bureau is op werkdagen geopend van 9 tot

17 uur. Overigens is het in principe mogelijk om
op elk bureau in Fryslân aangifte te doen. Daar-
naast kunt u voor eenvoudige zaken via internet
aangifte doen via www.politie.nl. Bent u niet in
de gelegenheid om naar het politiebureau te komen
dan kunt u een afspraak maken via 0900-8844
zodat de politie bij u thuis komt.

Spreekuur gemeentehuis
De buurtagent houdt vanaf 1 september aanstaande
iedere woensdag van 11 tot 12 uur wijkspreekuur
in het gemeentehuis te Witmarsum. Dit is voor
een rechtstreeks contact burger – politie, voor
structurele problemen, vragen, adviezen etc. In
principe worden hier geen aangiftes opgenomen
omdat het gemeentehuis niet is aangesloten op
het computernet van de politie.

Buurtagent Wûnseradiel
Jeroen.van.de.wouw@politie.friesland.nl

Politiebureau Makkum gaat sluiten
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Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Audi     A4 2.0 96KW Automaat Grijs Met. 04-2001 133681 11.950.00
Volkswagen Transp.  2.5 TDI LWB grijs Met. 05-2001 167123 10.500.00
Peugeot   406      2.0 HDI SR 80KW Bl. Met. 05-2001 159123 9.250.00
Volkswagen Caddy   2.0 SDI bestel Wit     05-2006 184005 8.750.00
Hyundai    Atos-prime 1.1 01-2007 27101 7.250.00
Nissan    Almera  1.8 3HB aut. Rood Met. 01-2003 144123 6.250.00
Peugeot   204   1100GL 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    4x4 Cabrio              07-2000 60123 5.500.00  
Honda     civic     1.4I S Aerodeck Wit      01-1999  100782  4.950.00
Opel       Corsa-B  X1 2XE Zilver Met.       05-1999  116000  3.650.00
Renault    Kangoo    1.9D-65 Wit             05-2000  217492  3.250.00
Seat      Ibiza     1.9SDI Blauw             06-1998  267359   1.750.00
Opel       Vectra-B  XI65ZR Paars           06-1996  218041   1.450.00
Mazda      323F     1.8I-16V GLX Beige Met. 02-1992 260654 1.250.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Laatste kans voor deelname
aan fotowedstrijd Makkum
Makkum - “De fotowedstrijd ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van WebWorks is een
succes,” zegt initiatiefnemer Jacques Hoogenboom.
Tot aanstaande zaterdag 29 augustus is er nog
kans om deel te nemen. Om 12.00 uur precies
sluit de mogelijkheid en gaat de jury aan het werk.
“Zowel het oude dorp als het strand kunnen als
onderwerp dienen. Op welke manier men dat in
beeld wil brengen staat geheel vrij.” Er is een
achttal prijzen beschikbaar voor de mooiste foto’s
van Makkum en omgeving. De pot is gevuld met
geldprijzen, waardebonnen en een weekend in
de comfortabele appartementen van In Nije Dei
Logementen in Skuzum.

Kazemattenmuseum werkt
aan 25-jarig jubileum in 2010
Kornwerderzand - Op 16 april volgend jaar is het
25 jaar geleden, dat de Stichting Kornwerderzand
werd opgericht, met als doel het openstellen en
exploiteren van het Kazemattenmuseum Korn-
werderzand. Het jubileumjaar zal worden geopend
met een spectaculair Museumweekend op 10 en
11 april.

Natuurlijk zijn er de gebruikelijk activiteiten,
zoals o.a. de rondvaartboot De Nieuwe Diep van
de Koninklijke Marine, de voormalige mijnen-
veger Hr.Ms. Sittard van de Harlinger Zeekadetten,
een bijzondere wisselexpositie, het militaire
kampement met authentieke voertuigen uit de
Tweede Wereldoorlog etc. Daarnaast wordt met de
Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine
gesproken over te geven demonstraties, terwijl
de Doedelzakband “The Graham Lowlanders”
uit Leeuwarden, op beide dagen zal optreden.
Na het Museumweekend zal er elke maand tot
1 november een bijzondere demonstratie, receptie,
persconferentie etc.  zijn en zal er een boek worden
uitgegeven over de strijd in de Wonsstelling. 

Voor de jeugd zullen er naast het succesvolle
spel “Geheim Agent” diverse leuke activiteiten
zijn. Zo is er onlangs in een van de kazematten
een echte periscoop geplaatst, waarmee de jeugd
door een betonnen dak van 3 meter de omgeving
kan bespieden. Ook is het de bedoeling, dat de
spreekbuizen waarmee men met de verschillende
compartimenten in een kazemat kan communi-
ceren, weer hersteld en in gebruik genomen zullen
worden. 

Na een zeer winters Museumweekend in april
van dit jaar, met daardoor minder dan het
gebruikelijke aantal bezoekers, slaagt het
museum er toch weer in, om het bezoekersaantal
op pijl te brengen en wordt al uitgekeken naar de
10.000ste bezoeker. Het museum is tot 1 november
geopend op woensdag en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en tot 1 september ook op zondag van
13.00 tot 17.00 uur.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Milde Yoghurt, literpak...............................1.29
Goudse Jong Belegen Kaas, 500 gram..............................4.49
Gebraden Kipfilet....................per pakje 25 cent korting
Honig Koninginnesoep, 6 bordenpak....................nu 98 cent
Marcona decafé, pot 100 gram.....................................nu 2.99

Ammonia, literfles.............................................voor 49 cent
Krentebollen..................................................nu 5+1 gratis
Mellema Koeken, diverse soorten, pak 200 gram...98 cent

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 27/8 t.e.m. wo. 2/9
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Zangkoor “Halleluja” zingt
al 134 jaar! 
Arum - De Chr. Gemengde zangvereniging
“Halleluja“ te Arum houdt op 31 augustus a.s
een open avond. Wij nodigen U, die van zingen
houdt, om vrijblijvend onze eerste repetitie-
avond mee te maken. Wist u dat zingen een van
de beste antistress middelen is die er bestaat?
Zingen de weerstand verhoogd? Dat zingen een
goed alternatief is voor de sportschool, want je
verbrand heel wat calorieën? Dat de Chr.gemengde
zang vereniging ,,Halleluja” een van de oudste
koren van Fryslân is het bestaat dit jaar 134 jaar.
Spreekt U dit aan kom vrijblijvend langs op 31
augustus, om kwart voor acht s’avonds in het
“Iepen Hûs” te Arum (gebouw naast de geref.kerk)
Contact personen zijn: 
Jaap Anema, tel 0517-642095  voorzitter en 
Tineke van Althuis, tel 0517-641469; secretaresse.

Senior
Web Wûnseradiel/Bolsward
Bolsward/Makkum - Vanaf maandag 31 augustus
begint een nieuwe reeks computercursussen
voor vijftig-plussers. Deze computercursussen
worden gegeven in de bibliotheken van Makkum
en Bolsward. In Bolsward worden de cursussen
Windows XP, Word 1 2003/2007 gegeven.
In Makkum worden de cursussen Windows XP
en Windows Vista en Word 1 2003/2007en de
cursussen Ulead, Internet, gegeven. 

Belangstellenden voor deze cursussen kunnen
een inschrijfformulier afhalen bij de bibliotheek
van Bolsward, Makkum, Witmarsum en
Workum. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Telefonische informatie: 0517 531554 of  0515
574529. 



* Wegenwachter Evert Bruinsma (voorgrond)
biedt de bestuurder van een oldtimer hulp

Makkum - De in Makkum woonachtige Wegen-
wachter Evert Bruinsma is morgen -donderdag
27 augustus - 30 jaar in dienst bij de ANWB-
Wegenwacht. Hij hoopt begin volgend jaar 57
jaar te worden. Eerst heeft hij negen jaar in de
toenmalige auto garage Poiesz op de hoek
Bleekstraat/Ds.L.Touwenlaan als monteur
gewerkt. Ik denk niet dat ik de veertig jaar vol
maak als wegenwacht denkt Evert, hij zal bij
gezondheid eerder met pensioen afzwaaien. 

Toen Poiesz uit Makkum vertrok heb ik een open
sollicitatie gedaan naar de Wegenwacht en ik
werd aangenomen. De eerste jaren was mijn rayon
Joure de Afsluitdijk over v.v. Tegenwoordig zit

je overal in Groningen en Drenthe, zo zijn er
’s nachts maar twee wegenwachters op pad. Het
is een 24 uur dienst die wij als wegenwachters
draaien, natuurlijk wisselen wij elkaar af als onze
dienst er op zit. Maar krijg ik nog een melding
aan het einde van mijn dienst en ik ben in de
buurt, och dan neem ik die nog wel eens mee,
wanneer mijn collega ver af zit. In de begin jaren
moesten wij altijd afmelden op het ANWB-station
in Joure. Vandaag de dag is ons start- en eindpunt
het woonadres. Veel voorkomende problemen zijn
dat men verkeerde brandstof tankt, wij moeten
dit dan weer overhevelen. Ja, wat voor soort pech-
gevallen komen wij tegen. Meestal die gevallen
die wij ter plaatse kunnen repareren. Het zijn
niet alleen heel oude voertuigen die pech hebben,
we komen ook wel ministers en andere mensen
van het kabinet tegen, als hun auto er mee stopt
is het voor de bestuurder in de regel ook stop.
Was de mobilofoon in het verleden het contact
met de meldkamer, nu gaat dit allemaal digitaal.
Het heeft zo allemaal zijn voor- en nadelen vindt
wegenwachter Bruinsma. De meldkamer kan ons
nu van seconde tot seconde volgen, waar wij rijden
of ons bevinden, hoelang wij pauzeren, noem
maar op wij zijn altijd in beeld. Enkele malen
per jaar hebben wij cursus bijscholing, noviteit
in Nieuwegein. Onderling wisselen wij dan als
collega's dan ook praktijk gevallen uit, zodat wij
van elkaar ook weer kunnen leren. Evert Bruinsma
zegt het een super beroep te vinden en gaat elke
dag weer met plezier de weg op. 

Een zoon woont in Nieuw Zeeland, zijn vriendin
is ook afkomstig uit dit land. Hij is daar tot nu toe
'zetboer' en melkt tweemaal per dag vijfhonderd
koeien. Toen mijn vrouw en ik daar onlangs op
bezoek waren, moest ik gelijk gaan melken,
want een personeelslid was ziek. Evert glundert
wanneer hij zegt, ik zie graag mijn droomwens
in vervulling gaan, dat wij nog een keer op niet
al te lange termijn naar onze zoon en zijn vriendin
in Nieuw Zeeland toe kunnen.
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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 19 267
wespenator@live.nl

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Kaatsvereniging Makkum  
organiseert 

de GROS FINANCIËLE PARTNERS PARTIJ

DAMES HOOFDKLASSE VRIJE FORMATIE
&

DAMES SENIOREN VRIJE FORMATIE

Deze twee aparte Off. K.N.K.B. partijen voor Dames
worden beide gehouden op zondag 30 augustus a.s. 

op "Keatslân De Seize" aan de Klipperstraat.

De prijzen zijn: waardebonnen aangeboden 
door Gros Financiële Partners.

De Koninginnenprijs Hoofdkl. wordt aangeboden
door Café-Rest. "De Prins".

De kransen worden aangeboden 
door Alpha Yacht Charters

Aanvang beide wedstrijden: 11.00 uur.

Evert Bruinsma morgen 30 jaar bij Wegenwacht

(eigen foto)

265 Deelnemers tweede campingloop op de Holle Poarte
Makkum – Voor de tweede maal in dit seizoen is
op Recreatiecentrum De Holle Poarte campingloop
georganiseerd. De deelname was groter dan de eerste
keer in juli. Het was prachtig zomerweer en er ver-
schenen dan  ook 265 senioren en kinderen aan de
start. Het talrijke publiek heeft genoten van zowel
de jeugd als van de senioren campinglopers.

Uitslagen uit de regio Makkum en van enkele
buitenlandse deelnemers:
10 kilometer: 
1. Patrick Thumm, Konstanz D 34.29. 2. Willem de
Boer, Exmorra 34.30. 3. Nyk Adema 37.27. 7.
Tjerk Bruinsma 38.21. 11. Rupert Buxton 39.38.
13. Ewold Kooistra 40.37. 17. Johan de Witte
41.23. 23. Peter van Mourik 42.56. 28. Joost
Bijlsma 44.00. 57. Kl. Westra 50.28. 62. Inge de
Boer 52.50. 63. Stefan Blahker, Egelsbach D
53.25. 66. Douwina Postma, Skuzum 54.05. 73.
Audrey Genee 55.20. 74. Thoman Hartmut, Colbe
D 55.47. 77. Theo Hoekstra, Zurich 56.27. 79.
Peter van Beelen  59.44.

5 kilometer: 
1. Lex Goemaat, Skuzum 19.35. 8. Klaas Jan

Dijkstra 21.17. 9. Frank Groner Mulheim ad Ruhr
D 21.24. 10. Evert Bruinsma 21.49. 12 Felix
Preuss, Herne D 22.35. 13. David Hebbelmann,
Dortmund D 22.40. 14. Britta Sommer 22.43. 18.
Michael Hettmer, Duisberg D 23.44. 19. Klaus
Hettmer, Duisberg D 23.49. 21. Jetze Genee 24.14.
24. Kai Lenkenhoff, Dortmund D 24.50. 25.
Mollenberg, Witten D 24.55. 26. Mario Casta,
Dortmund D 25.00. 32. Rosé Goemaat, Skuzum
27.17. 35. Fokje Lutgendorff 28.22. 36. Paula
Helfrich 29.00. 37. Monique Velting 29.00. 39.
Marie van Mourik 30.34.

Meisjes 500 m.: 
1. Jenda de Boer. 2. Zenna Hendriks. 3. Noa Mollinga.

Jongens 500 m.: 
1. Tycho Nomder. 2. Finn Impekoven. 3. Rein Kramer.

Meisjes 1 kilometer: 
1. Jolijn de Vries. 2.Lah Bidlingmaier. 3. Annika
Moog. Jongens 1 kilometer:  1. Fernando de Boer.
2. Lucas Burghardt. 3. Dave Leendertse.

* geen plaatsnaam is Makkum.
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TE KKOOP

Bleekstraat 6
MAKKUM

Riante, karakteristieke
woning met tuin in

centrum.

Vraagprijs:
 229.000,00 k.k.

Colofon

Antieke buffetkast h 250, br. 142 d. 59 cm, 
tel. 06-43543349 na 18.00 uur

Massief eiken eethoek, tafel 1.40x0.85m. (uitschuif-
baar tot 2.20 m), de stoelen met Leeuwafbeelding in
houtsnijwerk in rugleuning  75.-, tel. 0515-231940

Gazelle Meisjesfiets vanaf + 5 jaar i.g.st.  150,-,
Puma sportschoenen, weinig gedragen maat 32  15,-
tel. 0515-573095

Pompoenen en kalebassen in alle soorten en maten,
T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast, tel. 0515-
542547

Broeikas l. 3.75, br. 2.50, h. tot nok 2,25 m.  25.-,
tel. 0515-579312

z.g.a.n. eigen gemaakt konijnenhok lxdxh: 150x68x60cm.
bodem op werkhoogte  65.-, tel. 06-51694062

Race fiets merk Peugeot echt een koopje! Nu voor de
prijs van  45.-, voor de snelle beslisser, tel. 0515-576216

Voetbalschoenen Maat 37,5. Nike als nieuw, 
tel. 0517-532369

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving
van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie-
c.q. verenigings berichten, tips en redactionele artikelen,
ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur
of u kunt contact opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 13, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-
advertenties wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen



Playstation 2 + 2 controllers + 22 spelletjes  100,-;
+gta IV voor de pc  20,-, tel. 06-19873462

2 Korte zwarte leren damesjasjes mt. 40, weinig gedragen
zien er als nieuw uit, tel. 06-43543349 na 18.00 uur

Wegens overcompleet 2 alum. Vouwfiets 18 inch  100.-
Ronde dubbele spoelbak; 4-pits inbouw gasstel, 
tel. 0517-532178

Garageverkoop zaterdag 29 augustus op de Waltaweg 25
te Tjerkwerd van 10 uur tot 17 uur. Kastjes, kleding,
boeken, huisraad, potten, heel veel uit grootmoeders tijd.
Veel mag weg voor slecht 1 euro, tel. 0515-579323

Man voor al uw timmer-, schilderwerk, behangen en
sausen, tel. 06-42444235

Wie wil onze rommelmarkt spullen overnemen? Door
ziekte kunnen we zelf niet meer gaan. Doe een leuk
bod het zijn ongeveer 8 à 9 dozen, tel. 06-21403801

Wie kan/wil mijn zoon(beginner 10 jaar) gitaarles
geven in Makkum tegen een passende vergoeding?
S.v.p. bellen na 18.00 uur, tel. 0515-230168

Gratis fiets voor asielzoekersgezin, graag bezorgen op
Schokkerweg 11 of voor af te halen, tel. 06-12797769
b.v.d. voor uw hulp

Vier lieve zwart/witte poesjes + 5 weken oud. 
tel. 0515-573095
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Zoekertje
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GEVRAAGD

AANGEBODEN

GRATIS AF TE HALEN
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