Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

www.makkumerbelboei.nl

4

4
Pastorie leek
even een
‘gekraakt’ pand

No. 1147 - 9 augustus 2006
7
Jaarmarkt
Makkum begint
met regen en
eindigt met
veel publiek

Voor de 8e maal
“De Holle Poarte”
campingloop

Henk Postma wereld- en nederlands kampioen Agility

Colofon
Uitgave:
Makkumer Middenstand Vereniging
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel./fax 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

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

RIBKARBONADE
gemarineerd of naturel
kilo elders 8.99

Foto boven: Henk Postma met een van de
hondjes over het hindernisparcours.
Inzet: De prijzentafel geflankeerd door de
hondjes Lola en Famke met baasje Henk Postma
(Eigen foto)
Zurich - Henk Postma uit Zurich is onlangs
wereldkampioen geworden op het IFCS wereldkampioenschap behendigheid voor honden in
Oosterhout (NL). Enkele weken geleden is hij
Nederlands kampioen geworden bij het FCI
Nederlands kampioenschap te Venlo. Afgelopen
weekend heeft Henk nog een titel in de wacht
gesleept. Hij is derde geworden op het Europees
Kampioenschap in Luxemburg.
Henk heeft het WK, EK en NK met twee
hondjes gelopen. Lola en Famke zijn beide
een Épagneul Nain Papillon, beter bekend als
vlinderhondje. Ze zijn + 28 cm groot en lopen
inde toy-klasse. In deze klasse lopen hondjes tot
maximaal 30 cm. De doelstelling van agility is
om zo snel mogelijk foutloos over een hindernisparcours te gaan. De hindernissen bestaan
daarbij uit hoogtesprongen, breedtesprongen,
een wip, een slalom, tunnels, een kattenloop
en een schutting. Om snel en foutloos rond te
komen moet er een goed samenspel zijn tussen
de handler en de hond. Eén verkeerde beweging
en de hond gaat een andere kant op. Henk Postma

en zijn vrouw Ietje runnen sinds een jaar of
zes hun agilityschool Buzguiz in Zurich. De
hondenschool is gespecialiseerd in het trainen
van behendigheid gericht op het lopen van
wedstrijden. Henk en Ietje zijn trainers van de
hondenschool maar trainen zelf ook menig
uurtje om tot de goede resultaten te komen.
Dat trainen bestaat niet alleen uit het oefenen
van hindernisparcoursen, maar ook uit conditietraining voor zowel de handler als de hond.
Dagelijks lopen de honden een kilometer of 10
naast de fiets over de zeedijk. Wekelijks wordt er
minimaal twee keer op de hindernissen getraind.

5.99

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Al jaren een
vertrouwd adres!

Ook Ietje loopt met twee hondjes. Deze zijn
nog jonger en nog volop in training. Toch heeft
ook zij afgelopen weekend een goede prestatie
neergezet. Met haar jongste hondje, Willow,
heeft ze de snelste, foutloze tijd neergezet van
288 hondjes in haar klasse. Op de vraag of Henk
nu niet uitgetraind is antwoordde hij: “Nee
hoor, er valt altijd nog wel iets te verbeteren”.
Voor meer informatie: http://www.buzgiz.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 13 augustus
Van Doniakerk 9.30 uur
pastor T. de Graaf, Bolsward
R.K. Kerk zaterdagavond 19.30 uur
pastoor J.v.d.Wal / pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. Auke v.d.Plaats, Workum
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. F. J. Visser-v.Enkhuizen, dienst te Bolsward
Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide 9.30 uur
ds. S. Poelman, m.m.v. “mevr. A. Wiersma-Heinsma, zang

Familieberichten
Een schip dat achter de horizon verdwijnt
is niet weg, maar nog steeds aanwezig.
Met veel verdriet nemen wij afscheid van
mijn man, onze vader, daddy, onze opa en
overgrootopa

Jan Koelmans
Wij blijven achter met veel onuitwisbare
herinneringen.
* 9 februari 1912
te Makkum

3 augustus 2006
te Zeewolde

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

Riet Koelmans-Kuipers

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
A. de Boer, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
‘t Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
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. 0517-579463 bgg 06-20441818

Rede 38
3891 AS Zeewolde

Agenda
woensdag 9 augustus
Makkum - Centrum 19.00-21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt

donderdag 10 augustus
Makkum - Traditioneel eiergooien 19.00 uur
voor teams op de Markt in Makkum.
Aanmelden ter plekke v.a. 18.00 uur

vrijdag - 11 augustus
Makkum - Bingo in de Piramide 20.00 uur
op camping De Holle Poarte.
Makkum - Café Romano 21.00 uur
optreden all-round Brabantse zanger Mark
Koarnwert - K.V. “Meiinoar Ien” 19.00 oere
nachtkeatsen en ringryden foar oanspante
rytugen

zaterdag 12 augustus
Makkum - Feestavond 19.30 uur
op het plein voor de piramide op de Holle Poarte
feestavond met de Blues Brothers.

zondag 13 augustus
Na een slopende ziekte is toch nog
plotseling van ons heengegaan, onze
bijzondere en lieve schoonzuster en tante

Martha Banga-Haarsma
Pier Haarsma (in herinnering)
Jannie Haarsma
Harmen en Marijke
Jan en Hester
Marja

‘t werd tijd dat ik
eens tevoorschijn kwam,
want ‘t had lang genoeg geduurd
voor pap en mam.
Toen ze me zagen waren ze reuze blij
en ik merk ‘t al: ze zijn gek op mij!

Blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze dochter

Vaya Anna
1 augustus 2006
Zij weegt 3250 gram
en is 49 cm lang.

Sybren en Hang Zondervan
Schoenerstraat 6
8862 ZR Harlingen
Tel: 0517 - 532071

Witmarsum - Kofferbakmarkt

Woensdag 16 augustus
Makkum - Centrum 19.00 - 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt
Makkum - De Holle Poarte 18.30 uur
2e Campingloop start jeugd, om 19.30 uur
overige 5- en 10 km.

Vakantieregeling
Makkumer Belboei
Makkum - In verband met de vakanties dient
u advertentieopdrachten, nieuws/copij, of een
zoekertje tot en met 2 september in te leveren bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515-23 35 45
of e-mail: rienstra@Uwnet.nl Het verzoek is
om het materiaal vrijdags vóór 18.00 uur in te
leveren !!!

Te koop
2-paardstrailer Harcos
Incl. reg.bewijs en kenteken
In goede staat
met nieuwe banden
Vraagprijs: € 2100.Info: 0515-231460
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Wist u dat...
* Esther Adema (ook lid van de Waardruiters)
ook aanwezig was tijdens het Sneekweek
Hippique.
* Zij, met haar paard Harmony, met de dressuurproef in de L1 categorie 185 punten heeft
behaald wat goed was voor 1 winstpunt en
daardoor nu mag starten in de L2.
* Ook deed ze zaterdag mee in het M-springen.
Ze was foutloos in zowel het parcours als in
de barrage welke haar een 3e prijs opleverde.
In het 2e parcours raakte ze 1 balkje en
behaalde hiermee een 4e prijs.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 10 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 12 AUGUSTUS

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

ZOMER GEHAKTSCHNITZEL
per stuk

HAMLAPJES
lekker mals

DINSDAG VERSE WORST

100 gram

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 1.10

HAMBURGERS

5 HALEN / 4 BETALEN

€ 2.75

VRUCHTENSALADE
100 gram

Romano’s vrolijke
vrijdagavond
Makkum - Vrijdag 11 augustus om 21.00 uur
treedt zanger Mark op in café Romano. Hij is
afkomstig uit het Brabantse Oosterhout en treedt
al enige jaren met veel succes op als all-round
zanger. De sterfdag van Elvis valt dit jaar in
augustus en daarom zal Mark naast zijn
gebruikelijke feestrepertoire ook een rock and
roll set zingen ter ere van “The King”. Hij zal
dat doen in de daarbij behorende passende
kledij. Tot nu toe zijn alle vrolijke vrijdagavonden
in Romano een grandioos succes geweest dus
wij raden iedereen aan om tijdig een plaatsje
aan de bar of op het terras te zoeken.

30e zwemvierdaagse in
Waterpark Mounewetter
Witmarsum - Van 21 t/m 25 augustus staat
het zwembad helemaal in het teken van de
dertigste editie van de zwemvierdaagse. Het
badpersoneel heeft voor dit zesde lustrum van
de zwemvierdaagse iets extra’s georganiseerd
wat u niet mag missen. Verschillende muziekkorpsen omlijsten het programma. Elke avond
van 19.00 tot 20.15 mogen de deelnemers van
de vierdaagse 500 meter zwemmen in het 25
meter bad van het Waterpark Mounewetter.
Voor de allerkleinsten is er een Aqua-loopvierdaagse. Naast het zwemmen worden er
tijdens deze vierdaagse diverse activiteiten
georganiseerd in en rondom het bad. Zo is er
onder andere op de maandag kanotouwtrekken
en op de donderdag “fiets’m d’r in”. Om het
6e lustrum een extra tintje te geven krijgt elke
30e deelnemer een taart aangeboden. De
opbrengst van de zwemvierdaagse gaat dit jaar
naar het Ronald MC Donalds Kinderfonds.
Voor meer informatie zie onze website:
www.zwembadmounewetter.com

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 1.20

DONDERDAG 10 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 16 AUGUSTUS

€ 2.25

SCHOUDERHAM
100 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 0.90

€ 2.75

€ 1.05

RUNDERROLLADE
100 gram

€ 1.15

Denkt u om uw Freshpoints?
Bij sommige producten
kunt u extra sparen

telefoon 0515-231488 of 232547

Zuivel:
Friesche Vlag Balino Vla, 1 liter...................................................1.29
Kaas:
Milner Licht Gerijpt 30+, 500 gram.............................................3.99
Paturain, pakje 80 gram...........................................................nu 0.90
Vleeswaren:
Schouderham, pakje..........................................met 5

zegels Extra

Fruit:
Sinaasappels, 10 stuks..........................................................voor 1.39
Koeleman Appelmoes..............................................................nu 0.39
Wasmiddelen:
Sun Tabletten 4 in 1, 30 stuks...............................................7.49 3.79
Sun Tabletten, 45 stuks.........................................................7.49 3.79
Aanbiedingen geldig van do. 10/8 t.e.m. wo. 16/8
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Pastorie leek even een ‘gekraakt’ pand

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

Makkum - Sinds vorig jaar zomer 2005 staat
de pastorie van de gereformeerde kerk aan de
Ds.L. Touwenlaan leeg, na het vertrek van
het predikantsgezin Taco Smit naar Delft.
Afgelopen zaterdagavond was hier echter
ineens een en al bedrijvigheid te bespeuren.
Een tiental fietsen op de anders zo rustige inrit,

in het donker flikkerden lichtjes, wat heeft dit
allemaal te betekenen moet de passant
gedacht hebben. Gaan ze in Makkum ook al
panden kraken. Maar al snel werd duidelijk
dat de toekomstige eigenaar zijn “Abraham”
verjaardag hier alvast vierde. En daar leent de
grote pastorietuin zich bij uitstek voor.

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Voor de 8e maal “De Holle Poarte” campingloop

2
1
1
1
3

kg bieflappen
kg speklappen
kg verse worst
€ 29,95
kg hamlappen
kg gehakt
Ook voor een barbecue
hebben wij alles in huis

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

* Klaar voor de start.............
Makkum - Voor de 8e maal organiseert Recreatiecentrum De Holle Poarte deze gezellige
campingloop op 16 augustus. Het parcours
voor de 5 en 10 kilometer is gedeeltelijk over de
boulevard en door het natuurgebied en camping.
Het wordt zoals elk jaar een internationaal
gebeuren met veel buitenlandse gasten en
natuurlijk de vele goede atleten uit eigen land.
Voor de jeugd zijn het afhankelijk van de
afstand 1 of 2 rondjes bij de receptie. Voor
iedere deelnemer is er een leuke herinnering
en er zijn prijzen voor de jeugdlopers. Voor de

(archief foto)
senioren geldt, startnummer is lotnummer.
Afstanden Jeugd t/m 8 jaar 500m; 9 t/m 13 jaar
1000m; Dames/Heren vanaf 14 jaar 5 km;
Dames/Heren vanaf 14 jaar 10 km. Inschrijving
voor alle categorieën vanaf 14.00 uur bij de
receptie tot een kwartier voor aanvang van de
wedstrijd. Start Jeugd vanaf 18.30 uur;
Dames/Heren vanaf 14 jaar 19.30 uur. Inleg
Jeugd t/m 13 jaar € 1.50; Dames/Heren vanaf
14 jaar € 2.50. Deelname campinggasten is
gratis. Wilt u inlichtingen bel dan K. Kooistra
06-25 35 11 75.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor AUGUSTUS
z Kip blokjes
met Champignons
z Babi Pangang
z Mini Loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 9 augustus 2006

BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Jonge bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Heerlijke snijbonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Hollandse komkommer voor maar . . . . . .€ 0.50
Mooie rode bessen
1 doos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Wij hebben ook weer
nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Lange geselliche keatsdei yn Koarnwert
Koarnwert - Sneon 29 july wie it jierlikse
pearkekeatsen yn Koarnwert. Op de list stiene
20 pearkes yn de B-klasse en 5 yn de A-klasse.
Dêr waard yn poule-ferbân keatst. Doe’t it
bestjoer op it fjild oankaam seach dy dat d’r al
in pear fanatykelingen oanwezich wiene, dat
kaam troch de ferkearde oanfangstiid yn de
adfertinsje fan de Belboei. Dochs hie it ek wol
om 10 oere begjinne kinnen, dat it waard noch
in lange keatsdei. Nei it bakje kofje gongen de
earste tsien partoer yn de B-klasse en de earste
2 yn de A-klasse los. De measte wedstryden
gongen lyk op, wol sloechen Sjaak en Ottje
it pearke Jan Jelle en Anneke genedeleas de
ferliezersrûnte yn troch mei 5-0 te winnen.
Beide pearkes kamen noch fier. Sa kamen Jan
Jelle en Anneke yn de finale wêr’t se tsjinoer
Jeroen Adema en Klasien Bijlsma kamen te
stean. Op 5-5, 6-6 sloech Anneke de bal yn in
slim hoekje de keats foarby wêrtroch sy
wûnen. Sjaak en Ottje hiene Harm-Jan en
Christine derof slein, mar wiene krekt net
sterk genôch tsjin Jouke Abe en Trijntje.
Dochs gongen Sjaak en Ottje mei de tredde
priis nei hús Jouke Abe en Trijntje hiene de
puf der út nei 4 omlopen en wienen yn de
finale te swak tsjinoer (favoriet) Geert en
Marrit. Dizze wedstryd waard beslist op 5-0,
6-2 yn it foardiel fan Geert en Marrit.

Yn de A-klasse wiene in oantal spannende
partijen, sa as Douwe de Boer en Sjoke tsjin
Jan Ruurd en Vollie. Mei “alles oan de hang”
wist Vollie de keats foarby te slaan. Sy waard
mei Jan Ruurd twadde yn de A-klasse.
Earsten waarden Jacob en Romina. Sy hiene
wol krekt fan de nu nummer 2 ferlern, mar
hiene foar de rest alles wûn.
Pas rûn healwei achten koe de priisútryking
begjinne, mar we kinne werom sjen op in
leuke en waarme keatsdei. Alle winners
gongen nei hús mei in grutte medaille en
goedfulde Coop-tassen. De pearkekeatsparty
waard mei mooglik makke troch Herman
Nota Schildersbedrijf.
Utslach: A-klasse:
1 Jacob van der Weerdt en Romina Jansen
2 Jan Ruurd Amels en Vollie Oostenveld
B-klasse: Winnersrûnte:
1 Geert Melchers en Marrit van Dijk.
2 Jouke Abe Tilstra en Trijntje Tilstra.
3 Sjaak Kooistra en Ottje Tilstra
Ferliezersrûnte:
1 Jan Jelle Hibma en Anneke van der Meer
2 Jeroen Adema en Klasien Bijlsma

Ringrijden met paard en wagen
Cornwerd - Ook dit jaar kan Cornwerd zich
weer verheugen op een trouwe schare deelnemers, dit jaar hebben zich reeds 24 aangemeld
voor 11 augustus a.s. De ringrijderij vindt van
oudsher plaats op de vrijdagavond tegelijk de
organisatie van het nachtkaatsen van de kaatsvereniging. De aanvangstijd is 19.30 uur. Bij de
4 handen in het dorp de strijden de verschillende
rijtuigen om de hoogste eer. De puntentelling
werkt zo, dat er na één proefronde wordt gestart
met de eerste ronde waar iedere gestoken ring
voor één punt telt, daarna een tweede ronde
met iedere ring twee punten etc. tot en met de
vierde ronde. Diegene die dan de meeste punten
heeft verzameld, heeft gewonnen. Ook de snelheid telt hierbij, als er twee starters uiteindelijk
hetzelfde aantal punten hebben, dan wint de
snelste tijd. De deelnemers kunnen ook nog
worden gediskwalificeerd als zij bijvoorbeeld

stapvoets bij de handen met ringen langsrijden.
De organisatie maakt gebruik van de professionele hulp van deskundigen van de Friese
Aanspanning. Ook de verzorging van de rijtuigen wordt beoordeeld door een jury van
twee personen. Zij beoordelen hoe het geheel
van de combinatie eruit ziet. Is er een eenheid
qua kleur, voorkomen, of juist originaliteit? Over
smaak valt niet te twisten, maar de juryleden
mevrouw S. Attema en mevrouw A. Bergsma,
hebben deze moeilijke taak door de jaren heen
zorgvuldig uitgeoefend. De organisatie is in
handen van een vaste groep vrijwilligers, die
zich inzet voor deze aantrekkelijke happening.
Meer informatie te bevragen bij:
R. Tjeerdema-Boersma, tel. 0515-231627.
Kortom het ringrijden in Cornwerd is een
terugkerende aardigheid voor velen in en om
het dorp Cornwerd.”

De Waardruiters

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: webworks@makkum.nl

Cornwerd - Zelfs in deze vakantie periode
wordt er hier en daar nog wel een wedstrijd
gereden. Zo ging Lotte Nefkens vorige week
woensdag met haar paard Simply the best
naar Dokkum. Het was een eindje weg maar

ze ging niet voor niets. Ze reed twee keurige
proeven in de B-dressuur. De eerste proef werd
beloond met 187 punten, de tweede met met
186 punten. Beide proeven leverden haar een
winstpunt op, een mooi resultaat.

www.makkum.nl
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B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

Jaarmarkt Makkum begint met regen en eindigt
met veel publiek

afwezig van vr. 18 augustus
t/m vr. 1 september
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Exmorra
Café Dorpshuis Catering ‘t Honk

Maand menu

augustus
Chinese tomatensoep
***
Runderlende biefstuk met wijnsaus
***
Coupe Tomanoff
€ 16,50 p.p.
i.v.m. vakantie vanaf 18 augustus
alleen op reservering min. 1 dag van te
voren op vrijdag, zaterdag of zondag
tel. 0515 5732490
www.thonkexmorra.nl

Makkum - Evenals vorig jaar dreigde afgelopen
donderdag de jaarmarkt in het water te vallen.
Maar niets was minder waar, rond het middaguur begon het wel flink te regenen, maar tegen
drie uur ‘s middags klaarde de lucht op, de
zon brak door en de temperatuur steeg. De
bezoekers kwamen alsnog in de loop van de
middag naar Makkum toe. Het was ineens
gezellig druk en sfeervol in de straten van het
dorp. Tussen Plein en Markt stond de kinderdraaimolen van de familie Kelderhuis de
kleinere kinderen mochten gratis en voor niets
hiermee rondjes maken. Jaarlijks wordt dit
bekostigd door de activiteiten commissie van de
OVM. (Ondernemers Vereniging Makkum).

De 100 standhouders stonden hun gevarieerde
koopwaar aan het publiek aan te prijzen. Door
een andere opzet voor het doorgaand verkeer,
liep de doorstroming ook beter dan in voorgaande
jaren Was voorheen de Bleekstraat afgesloten
voor het verkeer, nu liep het tot een ieders
voldoening beter “gestroomlijnd”. Vanuit de
Kerkstraat stonden de stands nu ook in de Buren
en op de parkeerplaats bij het busstation.
Marktmeester Anne Koekoek en zijn assistent
Marga, waren ‘s morgens om halfzeven al bezig
om de standhouders te ontvangen. Volgens
Koekoek is het allemaal perfect verlopen, mede
dankzij de hulp van de vrijwilligers, daar kun
je beslist niet zonder zegt Anne Koekoek.

Zomerworkshops Flamenco

Café Romano Makkum
vrijdag 11 augustus om 21.00 uur

optreden all-round zanger

Mark

uit het Brabantse Oosterhout

Sneek - Flamencodocente Astrid Boekema,
organiseert in augustus 3-daagse zomerworkshops voor kinderen en volwassenen. Op 11,
12 en 13 augustus zijn kennismakingsworkshops voor beginners. Gewerkt wordt aan de
basistechnieken zoals ritmes, klappen, voetenwerk om vervolgens te kunnen dansen op

prachtige flamencomuziek. Voor kinderen
wordt hetzelfde in een speelse combinatie
aangeboden. En op 18, 19 en 20 augustus zijn
de workshops voor meer ervaren flamencodansers. Men kan de herhalingslessen
Sevillanas en/of Puchero Light volgen, maar
ook intensieve technieklessen. Ook kinderen
die al eerder flamencolessen hebben gevolgd
kunnen weer hun hart ophalen en lekker stampen en met de rokken zwaaien. Alle workshops vinden plaats aan de rand van Sneek, in
een gezellige boerderij: De E.M.M.A. Hoeve,
Ivigeleane 28 in Loënga. De lessen voor het
nieuwe seizoen starten weer in september in
Sneek, Grou, Harlingen en Workum, waar
ook gratis proeflessen zullen worden gegeven. Op de website www.asi-es.nl vindt u
meer informatie over deze workshops en gratis proeflessen. Bellen met Astrid Boekema
mag natuurlijk ook: 06 15383855.
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11- Stedentocht
non-stop per zeekajak

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Franeker - De Kanovereniging “Onder de
Wadden” te Franeker organiseert wegens groot
succes alweer voor de 4e keer de 11 stedentocht
non-stop per zeekajak,
De tocht der tochten
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september een extreme
toertocht van 200 km waarbij deelnemende
kajakvaarders binnen 36 uur langs alle elfsteden
van Friesland dienen te varen in een eenpersoons
zeekajak. De deelnemers, die varen in koppels
van 2 of 3 personen. Geen estafette maar iedere
vaarder moet de 200 kilometer afleggen. Op dit
moment hebben zich in totaal 36 deelnemers
aangemeld uit zowel Nederland als buitenland.
De start is op vrijdag 1 september om 9.00 uur
bij het clubgebouw van kanovereniging
“Onder de Wadden”, J. Stapertlaan te Franeker.
Het clubgebouw is gelegen aan het van
Harinxmakanaal. De route loopt vanaf Franeker
via Dokkum naar Leeuwarden en vervolgens
Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindelopen,
Workum, Bolsward, Harlingen terug naar
Franeker alwaar de kajakkers op zaterdag 2
september voor 21.00 uur dienen te finishen.
Om deze tijdslimiet te kunnen halen zullen de
kanovaarders gedurende de nacht door moeten
varen.

Voorlichting computerlessen voor ouderen
Makkum/Bolsward - De Stichting Senior Web
Wûnseradiel/Bolsward begint na de zomer weer
met computerlessen voor ouderen. De cursussen
worden gegeven in Makkum en Bolsward.
Tijdens de lessen heerst er een ontspannen
sfeer en het tempo ligt op een acceptabel
niveau. Voorafgaande aan de cursussen vinden
er twee voorlichtingsbijeenkomsten plaats en
wel op: donderdag 24 augustus a.s. in de
Openbare Bibliotheek aan de Kerkstraat te
Makkum, aanvang ‘s morgens om 10.00 uur
en op vrijdag 25 augustus a.s. in de Openbare
Bibliotheek te Bolsward, Marktplein 1, eveneens ‘s morgens om 10.00 uur.
Belangstellende 50-plussers worden van harte
uitgenodigd om één van deze voorlichtingsochtenden bij te wonen. Inlichtingen op één
van de volgende telefoonnummers:
Voor Makkum: 0515 231761 of 0515 231564.
Voor Bolsward: 0515 574529.

VERLOREN
Wie heeft onze fisher price kassa met 3
munten gevonden. Hij is blijven liggen
op de Finne, onder de grote boom.
Onze dochter zou hem graag weer
terug willen. Tijmstra, de Finne 3, tel.
0515-233198

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
Citroen Saxo 5drs!!
1.1 SX,roodmetallic
centr.port.vergr, el.ramen,
radio-cd stuurbekr, nw staat
57 dkm bj 2001

€ 6.750,BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm
Opel Meriva 1.7Dti”Njoy”,blauwmet,airco,r-cd,77 dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,lm.velgen,el.rmn,39dkm
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,cpv+afst.bed,el.rmn,123dkm
BMW 318i nw model,zilver,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm

2001
2003

€ 17.450,€ 15.900,-

2002
2002
2003
2002
2002

€
€
€
€
€

14.250,12.450,12.250,10.900,10.750,-

2001
dec-2002
2002
1998
2001

€
€
€
€
€

9.900,9.250,8.900,7.850,6.750,-

Let op!
Bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
U heeft nog tot 31 oktober 2006 de tijd !!
Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.
In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Burgerlijke stand
juli 2006
GEBOREN
Marja, dv Jan Haarsma
& Hester Adema te Makkum;
Pieter, zv Douwe Postma
& Hotske K. Tjalma te Wons;
Stijn Johan, zv Rients Piersma
& Meta Kuiper te Witmarsum;
Dooitze, zv Anne T. Oostenveld
& Froukje de Boer te Gaast;
Dytmar Jan, zv Jan W. Postma
& Douwina Nauta te Idsegahuizum.
GEHUWD
Gareth D. Reid wonende te Didcot
& Nicola W. Adelaars wonende te Ingen;
Chris F. Landskroon & Pietie Schrale
wonende te Idsegahuizum.

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

OVERLEDEN
Trijntje van der Velde te Makkum, 91 jaar,
wv Johannes Wittermans.

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Leeuwarden - ROC Friese Poort:
Medewerker Vrede en Veiligheid nivo 2:
Jacob Sikma, Ferwoude.
Sneek - ROC Friese Poort:
Primaire Timmerkracht, nivo 2:
Sjoerd Arjen Visser, Witmarsum.
Voortgezette Timmerkracht, nivo 3 BBL:
Jouke Abe Tilstra, Wons.
Middenkaderfunctionaris Autom.
Energietechniek (MK-AEN), nivo 4:
Willem van der Velde, Makkum.
Werktuigbouwkunde, nivo 4 BOL:
Pieter Eekma, Kornwerderzand.
Harold Kuipers, Idsegahuizum.
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Tweede lustrum ringrijden Ferwoude met 31
aanspanningen
Ferwoude - Onder ideale omstandigheden
vond afgelopen zaterdag voor de 10de keer
het ringrijden met aangespannen paarden te
Ferwoude plaats. De activiteitencommissie
bestaande uit Durk, Jantina, Fokelien en
Doede organiseert dit jaarlijks terugkomend
evenement in samenwerking met De Friese
Aanspanning. Hoewel het hele gebeuren om
20.00 uur begon waren om 17.30 uur de eerste
aanspanningen al aanwezig om zich rustig
voor te bereiden op dit grootse gebeuren.
Pech was er voor Alwina Kok uit Workum
met steekster Janna Sterkenburgh uit
Ferwoude. Bij het verlaten van het erf “luisterde” de pony niet naar de aanwijzingen van
Alwina, maar ging gewoon rechtuit. Helaas
was daar een sloot. Gelukkig kwam zowel de
pony als ook de berijdsters met de schrik vrij.
Tijdens de laatste ronde waren ze nog even
met hun aanspanning in het dorp wat hen
uiteraard een applaus opleverde.
Maar liefst 31 aanspanningen waren aanwezig.
Onder grote publieke belangstelling werden
er heel wat ringen gestoken. Het maximaal
aantal punten wat behaald kan worden is 40.
De speaker van de Friese Aanspanning hield een
ieder op de hoogte van de rijders. Hij vertelde
over de paarden en over de koetsen/wagens.
Zodoende kregen ook de niet-kenners een goed

zicht op het ontstaan van de rijtuigen. Tijdens
de ere-ronde werden er door de activiteitencommissie bloemen uitgereikt aan alle deelnemers. Op nummer 7 eindigde met 33 punten
D. Postma te Workum; Op nummer 6 met 35
punten eindigde L. Goudeket uit Hoornsterzwaag. Deze aanspanning kreeg eveneens de
beker voor het “schoonste geheel andere rassen”
uitgereikt. Op nummer 5 eindigde H. van
Doeveren uit Peins met 36 punten. 36 punten
waren er ook voor T. Bosma uit Makkum. Na
de barrage met Van Doeveren eindigden zij op
nummer 4. W. Bootsma uit Franeker ging met
37 punten naar huis. Dat leverde hen een
derde prijs op. Voor hen was de beker voor het
schoonste geheel “Fries ras”. P. Bleeker uit
Workum ging met 39 punten met de 2de prijs
naar huis. En het maximale aantal punten van
40 werd behaald door W. Eppinga uit Sondel.
Dit leverde hen een welverdiende eerste prijs
op.Tijdens de eerste ronde had de organisatie
van alle aanspanningen een foto laten maken.
Deze werd dezelfde avond ontwikkeld zodat
iedereen met een leuk aandenken naar huis
kon gaan. Na een gezellige na-zit in de loods
van loonbedrijf Van Kalsbeek werd geconstateerd dat we terug konden zien op een zeer
geslaagd evenement.

Na gedane arbeid
is het goed rusten
Wij zijn dus vanaf
12 tot 22 augustus
GESLOTEN
Dus vanaf 22 augustus
zijn wij weer open
met nieuwe voorraad!
Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Doede

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

KV Meiinoar Ien te Koarnwert
organisearret op freedtejûn

11 augustus o.s.

NACHTKEATSEN
Foar leden en net-leden
Oanfang 19.00 oere
Opjefte by Marchje Haanstra
06-21535039
of ien fan de oare bestjoersleden
foar tongersdei 10 augustus 19.00 oere
Priizen; Moaie klokjes
Der is ek Ringryden foar
oanspante rytugen yn it doarp
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Rommelmarktspullen, van alles wat, ook kleine
meubeltjes. Wel een kar vol € 60.-;
Bedspiraal zwart 90 bij 2.00 m. € 20.-; Dames
Mexxpak, 2 x gedragen maat 40-42 € 50.-,
tel. 0515-417715
2 Jack Russell Teefjes à € 175.-; 1 Jack Russell
Reutje à € 150.-. Ze zijn 6 weken oud, in
week 33/34 mogen ze bij de moeder vandaan.
Kom gerust langs in Wons, tel. 06-13529836
Fiets met lage instap, weinig gebruikt,
tel. 0515-232090
Grenen eettafel 0.80 x 1.50 met lade € 45.-;
Eiken driedelige miniset, bijzettafels € 25.-;
Eiken porselein (hang) kastje € 35.-,
tel. 0517-579213
Tiener hoogslaper € 75.-; Uitklapbaar bed
compleet € 50.-, tel. 06-50556891
GRATIS AF TE HALEN

3 Jonge poesjes ± 10 weken oud,
tel. 0515-543103

Een activiteit?
Merk

Type

Model

Renault

Megane 1

cabrio 1.6 16-V sport LPG G3

Kia

Joice

Kia

Joice

Citroen

Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met

Peugeot

206

1.4 5 drs Zilver.met

Renault

Megane I

coupe 1.6 16_V sport geel

Smart

Fordwo

micro compact car

Bl. Met. (Div.opt.)

Verk.pr.

div. opt

08-2002 149101 11.759.00
04-2002 128956 11.250.00
11-2001 117969 10.250.00
04-2001 139210

9.250.00

03-2000

83595

7.950.00

03-2001 164755

6.750.00

45KW9 Zwart/Geel

03-2002

25221

6.750.00

Volkswagen Golf

1.9 D Groen Met.

01-1997 195586

3.750.00

Skoda

50KW

11-1999

div. opt.
div. opt LPG G3

Felicia

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

2.01 16V Zilver met.
div. opties

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

Km/st.

2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart

Nico Morien v.o.f.

Bouwjr

79810

3.500.00

Volkswagen Golf

1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915

2.750.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

2.500.00

05-1982

97594

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN

Klusjesman voor schilderwerk binnen- en
buiten, badkamer en keuken betegelen en
tuinonderhoud, tel. 06-14064482

www.focussys.nl

Oppas of huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245

WEEKEND AANBIEDING

Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632

zak à 6 stuks

AANGELOPEN

Katertje plm. 3 maanden oud. Rood, 4 witte
pootjes, wit befje/snuit, tel. 0515-233380
VERLOREN

Sleutelbos aan houten hanger, tel. 0515-231648
redactie
GEZOCHT

Leuke huur / seniorenwoning in of om Makkum,
2 of 3 slaapkamers met tuin, tel. 06-40355413

49

slechts

GEVONDEN

Een voedingsblok en voedingskabel voor
printer + een USB kabel, bij de parkeerplaats
Het Fintsje, tel.v 0515-231646

0.

-H
HOLLANDWITTE KADETTEN

vrijdag jl. aankomen lopen zwart/wit katertje
plm. 6 mnd oud, tel. 06 50598707

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
8.00 tot 21.00 uur
Zondag
8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons in de piramide op
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

