Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

www.makkumerbelboei.nl

7

4
De kiker op...
"Het
Rommelhoekje"

No. 1149 - 23 augustus 2006
14

Pieter Westra en
Rinkje van der Zee
in de kransen
Pearkekeatsen

17e Leugenbolle editie barst vrijdagavond weer
los op het Plein

vrijdag 25 augustus
vanaf 17.00 uur
17e Leugenbollepop
op het Plein te Makkum

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

Makkum - Het jaarlijks Leugenbollepop is al
jaren ook ver buiten Makkum bekend. Het is dan
ook niet verwonderlijk als je vanuit Makkum
op vakantie gaat en in Denemarken op een
camping Logballe tegen komt. Twee echte

Makkumer Leugenbolle-artiesten Gerbrand en
zijn tweelingbroer Jasper Visser (rechts) poseren
voor een foto in Denemarken. Vrijdagavond
zal het duo Visser zeker ook weer van zich
laten horen. Zie de advertentie op pagina 6.

Brievenbus TPG post in het centrum verplaatst

TIJGERWIT of
TIJGERBRUIN

0.59
heel, gesneden

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Sterke eigen
internetsite
Makkum - De brievenbus van TPG post is
nogal eens verplaatst in hartje Makkum.
Jarenlang was deze gevestigd op het Plein in
het voormalig ptt kantoor. Toen dit werd
opgeheven werd de brievenbus bevestigd aan
de muur bij een winkel op de Markt ook dit
heeft een tijd geduurd. Tot gekozen werd voor
de minder geschikte lokatie bij de parkeervakken op de Voorstraat. In het voorjaar van
2004 werd op de jaarvergadering van Plaatselijk

Belang door een inwoner geattendeerd dat
dit geen plaatst is voor de TPG brievenbus,
moeilijk te vinden en helemaal slecht te bereiken
voor mensen met ene rollator. Het bestuur van
Plaatselijk Belang heeft aktie ondernomen
met het resultaat dat de TPG brievenbus nu
sinds vorige week een plaatsje heeft gekregen
op de Markt bij het informatiebord. Nu is het
eerst weer zoeken, van waar is de brievenbus
gebleven!

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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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
zondag 27 augustus
Vanaf zondag 27 augustus (t/m 1 oktober)
elke zondag Kerkelijk Centrum
“Het Anker” 9.30 uur pastor G. Visser, Wouterswoude
R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. H.v.Spelden, Den helder
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
da. Chr. Wever, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494
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.
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Buigzaam als ‘t essen
Blank als vuren
Een oude eik is geveld
Z’n tijd gekomen
Rust zacht
Blijf dromen
Van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame heit en pake

Sierk Roosjen
* 5 december 1913
Cornwerd

21 augustus 2006
Cornwerd

In vrede kan ik mij te ruste begeven
en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here,
doet mij veilig wonen.
Ps. 4: 9
In de gezegende leeftijd van 96 jaar is rustig van ons
heengegaan onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Jantje Lemstra-Dijkstra
Sinds 17 januari 1997 weduwe van Pieter Lemstra.
Makkum, 15 augustus 2006

Emmeloord: Gerrit Lemstra
Tjits Lemstra-Bootsma
Ella en Wierd
Janneke en Jack
Laura, Jacco
Peter en Elly
Bolsward: Tom Lemstra
Tiny Lemstra-Haagsma
Tineke en Kor
Auke, Martine
Amersfoort: Janke Jeltje van den Broek-Lemstra
Ton van den Broek

Op zaterdag 19 augustus j.l. hebben de dankdienst
in Kerkelijk Centrum “Het Anker” te Makkum
en aansluitend de begrafenis te Allingawier
plaatsgevonden.
Correspondentieadres: G. Wopkesstraat 8
8701 BZ Bolsward

Heech op jierren is ferstoarn us meibewenner,
frou

61 jaar
Cornwerd: R. Roosjen - de Boer
Burgum: Aafke en Pier
Jorrit
Rommie en Tijn
Makkum: Foekje
Silvie

J. Lemstra- Dijkstra
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta.

Makkum,15 augustus 2006

Dochs noch unferwachts is ferstoarn
us meibewenner, frou

R. Feenstra- Dijkstra
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta.

Correspondentieadres: Sotterumerdijk 3
8753 JA Cornwerd
Mochten wij iemand vergeten hebben met het
sturen van een rouwbrief, dan kunt u deze
advertentie als uitnodiging beschouwen.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze voor ons
heeft betekend, laten wij u weten dat van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en ’ouweoma’

Johanna Cornelia
Kievith-Rijns
* 25 augustus 1918
‘s-Gravenhage

19 augustus 2006
Makkum

Sinds 12 juni 1976 weduwe van Willem Kievith.

Uit naam van de kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

De gezongen uitvaart zal worden gehouden op
donderdag 24 augustus om 10.00 uur in de St.
Martinuskerk, Kerkstraat 10 te Makkum.
Aansluitend zal om 12.00 uur de crematie plaatsvinden in crematorium ’Goutum’, Yndijk 1 te
Goutum.
Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Joke Golden-Kievith
Aakweg 20
8754 AM Makkum

Mochten wij iemand vergeten hebben met het
sturen van een rouwbrief, dan kunt u deze
advertentie als uitnodiging beschouwen.

Bewenners en meiwurkers fan
Soarchsintrum Avondrust

Cornwerd: Jacob
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 25 augustus om 13.00 uur in aula 2
van crematorium ‘Goutum’, Yndijk 1 te Goutum.
Van 11.00 tot 11.30 uur is er gelegenheid tot
condoleren in dorpshuis ‘De Bining’ te Cornwerd
en tevens na afloop van de plechtigheid.

Herinner mij
niet in sombere dagen
Herinner mij
in de stralende zon
Herinner mij
hoe ik was toen ik alles nog kon

Bewenners en meiwurkers fan
Soarchsintrum Avondrust
Makkum, 15 augustus 2006

Plotseling is overleden onze medebewoner
van Avondrust, mevrouw

C.J. Kievith-Rijns
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Bewoners en medewerkers van
Zorggroep Tellens
Woonzorgcentrum Avondrust
Makkum, 19 augustus 2006
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Riemje sil ut
Njoggenenfjirtich jierren binne fut
It is wier, els wit it, it mut
mar oh oh oh, it gie wol hut
De skoaltiid, wie dochs wol fan nut
Wol wie hij echter ivich blut
Sels al wurke hy him soms yn ‘t swut
Yn ‘e Swaan by omke Saakes in potsje (sk)ut

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DUITSE BIEFSTUK
per stuk

100 gram

VARKENS
500 gram

€ 0.85

RUNDERVINKEN

€ 2.50

100 gram

€ 1.10

RUNDER
500 gram

€ 2.75
DONDERDAG 24 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 30 AUGUSTUS

WOENSDAG GEHAKT DAG
RUNDERROOKVLEES
H.O.H. GEHAKT

Trije bern, sels de lytste is al (gr)ut
Steds faker kin er no sneonsk wer fut
In hûs in baan, wat er docht, niks mut
Njoggenenfjirtich jierren fut, oh wat gie it hut

€ 1.-

SCHOUDERKARBONADE
DINSDAG VERSE WORST

Oant wurk dat slagge?????? net sa (fl)ut
De âlde tiid, wurk! Net ien sei it mut
Jild ??, en ast er wie dan fleach it fut
Sels jild út in putsje yn die asbest hut
In gemeente kam hij wie fan nut
Dat wie top, no noch mar selden blut
Fan dit wurk krige er mar selden swut
En hy moete ek noch in leave (t)ut

DONDERDAG 24 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 26 AUGUSTUS

500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 2.-

VARKENS FRICANDEAU
gebraden
100 gram

€ 1.50

telefoon 0515-231488 of 232547

Maaslander Kaas, 500 gram...............................................3.49
Snijworst, pakje..............................nu met 5

Kinne jim dizze baby mei syn moaie bosk hier,
it is ús heit en hy wurdt 28 augustus 50 jier!!!!!
Lokwinske troch Margreet, Niek en Elbrich

8 augustus hebben wij met onze kinderen,
klein en achterkleinkinderen onze 60 jarige
trouwdag gevierd. Het is geweldig hoe velen
ons verwend hebben met prachtige kaarten.
Soms met inhoud of een mooi gedicht, bloemen,
fruitmand, boekenbon, het was fantastisch.

Langs deze weg willen wij
allen heel hartelijk bedanken.
Piet Terpstra
Hiltje van Wigcheren
Lieuwkemastraat 1, Makkum.

zegels extra
Witlof, 500 gram....................................................nu 65 cent
Perssinaasappels, 2 kilo................................................nu 1.79
Omo Waspoeder, 1.41 kg..............................................nu 4.75
Unox Leverpastei, 3x56 gram............................................1.19
Appelsientje Appelsap...............................................1.09 0.59
Kassakoopje
Sportlife Smashmint, 3 pak.......................................1.79

1.29

Limodain Koolzuurvrij Lemon, 1.5 liter.......................nu 0.75
nb. zaterdag 2 september venten wij niet i.v.m. bruiloft broertje Durk
Aanbiedingen geldig van do. 24/8 t.e.m. wo. 30/8
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De kiker op...
"Het Rommelhoekje"

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
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
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20

Makkum - Sinds het begin van de zomer is er in
het pand Plein 11 weer een winkeltje geopend.
Ondernemende mensen uit Noord-Holland
verkopen hier allerlei artikelen. Zij kopen
inboedels en andere zaken op en verkopen dat
weer in hun winkels. Zo zijn er oude boeken,
maar er kan ook best antiek tussen zitten.
Hetgeen er in het winkeltje staat is nieuw of
gebruikt. Er zijn aardige cadeautjes tussen te
vinden en wat te denken van diverse keuken
garnituren, kleding ,meubels, wasmachines,
ijskasten en drogers die niet in Makkum staan
maar wel in hun opslag in Medemblik en
binnenkort in Leeuwarden. Het is geen kringloopwinkel, maar heeft wel veel overeenkomsten.

Eigenlijk is er op een kleine oppervlakte zoveel
uitgestald dat je heel goed moet kijken wat er
allemaal staat. Voor belangstellenden is de
winkel open van dinsdag tot en met zaterdag
en de afgelopen tijd ook op zondag van 12.00
tot 16.30 uur. Bezorgen van de gekochte spullen
is mogelijk. Loop er eens langs en werp een
blik naar binnen of stap eens binnen wie weet
is er iets bij waar u al lange tijd naar zoekt.

Het Rommelhoekje
Plein 11 8754 ER Makkum
tel.06-22237085

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

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

Oecumenische thema-avonden 2006-2007
Makkum - Misschien hebt u momenteel nog
een vakantiegevoel. Toch staat het nieuwe
winterseizoen al weer op punt van beginnen.
Ook het komende winterseizoen wordt er in
Makkum weer een viertal oecumenische
thema-avonden georganiseerd. De eerste avond
zal meteen al een bijzondere avond zijn:
deze keer geen bijeenkomst in een Makkumer
kerkelijke ruimte, maar een excursie. Het is
de bedoeling om een bezoek te brengen aan
het Russisch-orthodoxe klooster te Hemelum.
Deze excursie is gepland op maandagavond
25 september a.s. We willen graag om 20 uur
in Hemelum zijn en zullen om 19.30 uur

vertrekken vanaf het parkeerterrein aan de
Lieuwkemastraat/Buren. De kloosterlingen
vragen een bescheiden bijdrage van alle
bezoekers, op de avond zelf te betalen. Ook wil
men graag weten met hoeveel mensen we
komen. Om die reden en om carpoolen mogelijk
te maken, graag opgave voor 18 september bij
een van de leden van het comite: Magda
Smits, Jicky van der Meer, Ank van der Gaast,
Flora Visser, Jaap van der Heide of Duco
Mellema. Telefonisch of per e-mail aanmelden kan bij Duco Mellema: tel. 232689 of
mellemad@home.nl. We hopen op een flinke
deelname!

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten
Makkum - Iedereen kan iets doen tegen kanker.
Bijvoorbeeld, door een paar uur te gaan collecteren in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Met het geld dat onze collectanten
ophalen, kunnen we meer wetenschappelijk
onderzoek mogelijk maken. Onderzoek waarmee
betere en minder ingrijpende behandelingen

ontwikkeld kunnen worden.
De collecte wordt gehouden van 4 t.e.m. 9
september. Wie zich als collectant wil inzetten
of meer informatie wilt over het collecteren
kan bellen met: L.v.d.Heide, Tjalkstraat 18,
tel. 0515-232107.

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

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
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden bloemkool
per stuk voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Hollandse komkommer voor maar . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie tros tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 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

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

Indoor Friesland pakt uit in WTC-Expo
Leeuwarden - Indoor Friesland, dé paardenmanifestatie van het Noorden, zal dit jaar grootser en
verfrissender zijn dan ooit tevoren. Er is aan alle
kanten aan het programma gesleuteld en mede
dankzij een actieve sponsorwerving zal WTC
Expo in Leeuwarden van donderdag 19 tot en
met zondag 22 oktober bol staan van topsport en
opmerkelijke shows.
Aan het fundament is amper geknabbeld. Indoor
Friesland spreekt namelijk al jaren tienduizenden
bezoekers aan door de mixture van aanstormend
talent en internationale topruiters, van tuigen en
dressuur, kortom van variatie. Ook door de
gemoedelijke sfeer, die dit absolute hoogtepunt
van de hippische sport in Noord-Nederland
altijd en wederom dit jaar kenmerkt.
De paardensportmanifestatie begint op donderdag
19 oktober met een springconcours voor landelijke
ruiters. Die zijn er op gebrand om in WTC Expo,
wat voorheen het FEC heette, deel te mogen
nemen. Dat bleek onder andere op de buitenconcoursen in het Noorden. Daar zong Indoor
Friesland in goede zin al rond. Om het voor het
publiek nog aantrekkelijker te maken komen
nog diezelfde dag de internationale rijders aan
de bak in een klassiek concours op tijd. Het
avondprogramma begint om zes uur met een
progressief concours met joker van de internationals. Op die avond is ook royaal plaats ingeruimd voor de tuigpaarden. De combinatie van
springen en tuigen behoort tot het wezenlijke
karakter van Indoor Friesland. Het is een ijzeren
onderdeel van het geheel. KWPN’ers en Friese
paarden komen dan voor de concourswagen en
de sjees in de baan.
Dat niet alleen, er is ook een uiterst aantrekkelijke
show die de wervende naam draagt ‘Fantasia
Arabica’. Daarin wordt een staaltje hogeschool
vrijheidsdressuur gegeven van heb-ik-jou-daar
met spierwitte Arabische volbloeds, gelardeerd
met een optreden van wat minder spierwitte
buikdanseressen. Een langspan van Friese
paarden, de liefhebbers van die discipline hebben
een naam hoog te houden, komt die avond ook
in de baan. Als de laatste internationale topruiter
over de hindernis is gesprongen, wordt de piste
vrijgegeven aan de wereldberoemde Friese
Quadrille. Gitzwarte tweespannen voor de sjees,
die door een uitgekiende choreografie en op met
zorg uitgezochte muziek een adembenemende
voorstelling geven.
Op vrijdag 20 oktober is het al weer vroeg dag.
Om negen uur zal de top van de landelijke ruiters
- voor de kenners ZZ - proberen zoveel mogelijk
hindernissen heel te laten. Zij worden opnieuw
nu gevolgd door hun collega’s die ook in andere
landen van Europa - en soms daarbuiten - hun
wedstrijden springen. Het avondprogramma
kent ook dit keer tuigrubrieken. Niet zo maar iets,
want er wordt dan gestreden om het prestigieuze
nationale kampioenschap voor Friese dekhengsten.
Dat is een titelstrijd waar menig hengstenhouder
en niet in de laatste plaats menig fokker naar uit
kijkt. Een soort catalogus voor merriehouders.

Wat is Indoor Friesland zonder het spektakelstuk
van het Fries Vierspan van Leo Kraaijenbrink.
Paarden en marathonwagen zijn in het verleden
al eens letterlijk door het dak van de hal gegaan,
het paard van Troje is er al eens aan te pas gekomen.
En dit keer? De bedenkers van de show willen altijd
meer bieden en zullen daar nu ook ongetwijfeld
in slagen.
Friesland show
Zaterdag 21 oktober is in de morgen- en middaguren ingeruimd voor de Centrale Merriekeuring
van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek.
Daarmee wordt meteen gestalte gegeven aan
The Friesian Show. Indoor Friesland is daar een
substantieel onderdeel van. Dat geldt evenzeer
voor de befaamde Taptoe Leeuwarden en de
veekeuring die in de dagen voorafgaand aan
Indoor Friesland in WTC Expo worden gehouden.
Wat je samen kunt doen moet je niet alleen willen.
Je bespaart op die manier kosten, denk alleen
maar aan de huur van de tribunes.
Zaterdagavond gaat Indoor Friesland van start
met een internationaal springconcours. Een
opwarmer voor wat er later die avond plaats zal
vinden: de strijd om de Grote Prijs. Klassiek,
met barrage, tabel A met een hoogte van de hindernissen van maar liefst 1,60 meter. Indoor
Friesland heeft in het verleden naam gemaakt
met die Grote Prijs. De winnaars kwamen uit
alle delen van Europa, zelfs uit de Verenigde
Staten en nog altijd koestert de organisatie de
ruiter die wereldkampioen werd én de Grote
Prijs won. Opnieuw zal het Fries Vierspan die
avond zijn formidabele show uitvoeren.
Zondag is dé dag van de dressuur. Deze ´zon´ op
het hippisch palet wint zienderogen de harten
van de mensen die tot voor kort nog niet al te
geïnteresseerd leken in de paardensport. Uiteraard
is dat te danken aan de grootse prestaties en de
gouden medailles, die Nederlandse ruiters en
amazones op tal van concoursen en Olympische
Spelen in de wacht wisten te slepen. De Rabo
Future test zal talenten tonen die op het punt
staan internationaal door te breken, in de Prix St.
George komt de elite van de Nederlandse dressuuréquipe in actie. Vorig jaar was de belangstelling
al groot, dit jaar zal die alleen maar toenemen.
De internationale springruiters- en amazones
vertrekken niet eer zij zondagmiddag nog even
hebben laten zien waartoe zij in staat zijn. De
variatie mag nog zo groot zijn, het niveau zal
een ongekende hoogte bereiken en dat kan
uiteraard niet zonder het entertainment van de
Galgelappers, het huisorkest van Indoor
Friesland. Zij zullen er zijn om even lekker mee
te deinen en mee te neuriën.
Indoor Friesland is niet compleet zonder een
omvangrijk strodorp, een gezelligheidsterras en
het restaurant. De aanmelding van de standhouders
is nu al groter dan vorig jaar. Geen probleem,
want door de uitbreiding van WTC Expo is hun
ruimte zeker gesteld.

www.belboei.nl
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Agenda
woensdag 23 augustus
Makkum - Centrum 19.00 - 21.00 uur
laatste Zomeravond/gezelligheidsmarkt
met kinderrommelmarkt

vrijdag 25 augustus
Makkum - Leugenbollepop vanaf 20.00 uur
Legendarische muzikale happening door
lokaal talent op het Plein

zaterdag 26 augustus
Cornwerd - Kaatsen 4e ledenpartij
aanvang 11.00 uur
Parrega - Fotoexpositie 13.30-17.00 uur
in de Johannes de Dooper kerk
Makkum - Bingo in de piramide op camping
de Holle Poarte, aanvang 20.00 uur

zondag 27 augustus
Makkum - KV Makkum “34e Koninklijke
Tichelaar partij” 10.00 uur
Off. KNKB Sen. Vrije formatie wedstrijd,
op het Keatslân De Seize Klipperstraat
Ferwoude - Bij koffie- en theeschenkerij
‘pypskoft’, Aaltjemeerweg 13, 15.00 uur
zomermiddagconcert m.m.v. trekharmonicaclub Hindeloopen

Vakantieregeling
Makkumer Belboei
Makkum - Avertentieopdrachten, 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 !!!

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

Volgende week MB op
donderdag
Makkum - De krant verschijnt volgende week
voor één keer een dag later, dus woensdag
30 augustus geen MB maar op donderdag
31 augustus. De aanlevertijd blijft ongewijzigd,
wij ontvangen graag overigens elke week tijdig
de advertentieopdrachten c.q. nieuws/copij.
Heeft u een leuk vakantie verhaal of een bijzondere ervaring meegemaakt in eigen omgeving of tijdens de vakantie, laat dit ons weten,
een foto er bij doet het ook altijd leuk.

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
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We zijn er weer!!!
Na een korte opfriscursus
beginnen we weer vrolijk
met een geheel
nieuwe voorraad:

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Pieter Westra en Rinkje van der Zee in de kransen
Pearkekeatsen

kamer- en tuinplanten,
potterie, bemesting,
potgrond, boeketten,
enz. enz.

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

Gaast - Dit jaar een nieuwe sponsor voor het
pearkekeatsen. De koekfabriek Peijnenburg.
Zo kon op 13 augustus de eerste “happen naar
Peijnenburg partij” gekaatst worden. Met een
strak blauwe lucht, windkracht 2 recht op achter
het perk en 14 partuur op de lijst beloofde het
een mooie dag te worden. Om 11 uur eerst een
bakje koffie met een snelle Jelle erbij van de
sponsor. Na mooie partijen met alles aan de
hang en verrassende uitslagen kon na 3
omlopen de finales rond 15.30 uur beginnen.

In de verliezersronde ging de tweede prijs
naar Theo Stellingwerf en Joke Bakker die net
verloren met 5-5 / 4-6 van het partuur van
Johannes Hazenberg en Sabine Drayer. In de
winnaarsronde ging het partuur van Jan
Hazenberg en Trijntje Hoekstra met de tweede prijs aan de haal en gingen Pieter Westra en
Rinkje van der Zee met de eerste prijs naar
huis. Na een mooie dag en ‘geen gebroken
relaties’ werd er nog lang nagezeten in de
sportkantine van Gaast.

Yn’e nacht op jacht nei klokjes
Keningsbal foar Hayo Attema

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Koarnwert - Op freed 11 foar in wike waard yn
Koarnwert ‘s nachts keatst om moaie klokjes.
Mei 17 partoer op de list is de opkomst wol ris
better west, dit te witen oan de lette bou-fak dit
jier mar derom waard der net minder fantiek
keatst. De hiele dei hie it sawat reint mar
uteindelijk gongen de buien moai om
Koarnwert hinne en het it allinich de earste
omloop in bytsje reint. Yn de earste omloop
gongen de measte wedstriiden aardig lykop.
De spannendste wedstriid gong tusken Jouke
Abe Tilstra en Jan Hiemstra mei alles oan e
hang. It partoer fan Jouke Abe blykte de sterksten
te wezen. Omdat Jan by lotte waard, kamen se
elkoar wer tsjin yne twadde omloop. Dit kear
wûn Jan c.s. Undertusken waard it yn it tentsje op it fjild ek steeds gesellicher, sommige
keatsers koene harren net yn halde en sloechen in pilske achter oer, dat se der noch oan
wienen blykte net sa folle ut te meitsjen. Wer
oaren in fleske AA by de tillegraaf del setten,
hiene sommige mannen in fleske geel focht
stean om better te keatsen.

finalist, Hayo Attema, Sando van der Meer en
Lavina Tassebajof fersloechen Ilja Tassebajof
c.s. yn de earste omloop, dernei hiene sy ek n
steand noemer en doe fersloechen se Jan
Hiemstra c.s. It waard net in spannende party
want troch de koffie wiene Hayo c.s. goed by
de pinken, en wierskynlik Harm Jan c.s. in
bytsje sloech fant bier en gongen se der mei 5
- 0 of. Yne finale wiene Hidde Koornstra,
Wytze Anema en Annigje Mensonides de tsjin
standers. Sy berikten dizze troch Hyltje
Bosma c.s., Pier Hibma c.s. Daniël Kleiterp
c.s. der of te slaan. Ek sy hiene in steand
noemmer. Yne finale blykten Hayo c.s. de
aldersterksten fan e jun en mochten sy mei
klokjes, kransen en medailles nei hus gean.
De keningsbal waard dit jier wun troch
Hayo, die’t de sterkste keatser fan e jun blykte
te wezen.

De tredde priis gong nei it partoer Harm Jan
Cuperus, Klaas van Malsen en Hinke Politiek.
Sy kamen yn’e heale finale terjochte troch
Ruurd Tilstra c.s. en Sander Bisschop c.s. der
of te slaan en een steand nûmer. De oare heale

2. Hidde Koornstra, Wytze Anema
en Annigje Mensonides

Uitslach fan it nachtkeatsen:
1. Hayo Attema (kening), Sando van der Meer
en Lavina Tassebajof.

3. Harm Jan Cuperus, Klaas van Malsen
en Hinke Politiek
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OPRUIMIN
Brugpiepers en alle andere
studiebollen van het voortgezet
onderwijs, Let op!!

Schriften, potloden, gummen, puntenslijpers,
pennen, etuis, passers, geodriehoeken, kaftpapier,
ringbanden, papier, coole agenda’s, enz.

Alleen tijdens de opruimbraderie al
jouw schoolspullen

met 20% korting!
M.u.v. studieboeken en boeken

Kantoorboekhandel

T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

OPRUIMINGSBRADERIE
STUNPRIJZEN BIJ
FEDDIE & GEERTJE DE BOER
MODE & WONEN
* Herenslips
* Damesslips en strings
* Ten Cate tops
* B.H.’s
* Babykleding
* Dekbedovertrekken
(italian style, alle maten)
* Kleding aan de rekken

 1.00 p.st
 2.50 p.st
 1.00 p.st
 10.00 p.st
 2.50 p.st
 15,00 p.st

De bezem gaat door de winkel
kraam vol opruimingsartikelen
kom kijk en profiteer.
Speelsgoed
markt 12 Makkum

Grote fi
zomeropru

1 stuk 50% KORTING
2 stuks 60% KORTING o
3 stuks 70% KORTING o

U kunt al vanaf woensdag
Tijdens de grote opruim
Open vanaf 9:00 -

Snel nu naar...’t Pa
Kerkstraat 29 Mak

 5,00 p.st

woensdag 23 augus
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NGSMARKT
BISON SECONDELIJM TIPPER!
 3,95 NU  3,00

Ek by Durkje yn’e Tsjerkstrjitte
giet de biezem der troch.
Alle brûkte simmer kleantsjes

28 INCH ON TRACK BUITENBAND
 16,95 NU  9,95
EN NOG MEER BUITEN EN IN DE WINKEL

noch goedkeaper
dan goedkeap!!!
DAMES- & HEREN

VOOR ELKE KLANT EEN BISON KRAS KAART

VENEMA

DHZ EN TWEEWIELERS/HUISHOUDELIJK
VOORSTRAAT 7 MAKKUM

Kerskstraat 25
8754 CR Makkum

volgens afspraak
0515-231651

nale
uiming !!

op alle twee artikelen
op alle drie artikelen

gavond profiteren ...
mingsbraderie ...
21:00 uur ...

areltje
kkum - 0515-232779

Speciale opruimingsaanbieding
Tijdens de laatste avondmarkt

30% korting
op geselecteerde

horloges

Fleurige Zomershawls

geen 6 euro maar 3 euro
Tot ziens op de markt!

stus 19.00 - 21.00 uur
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Septemberpop nieuws
Workum - De voorverkoop is in middels van
start gegaan voor de 19e editie van Septemberpop te Workum. In verband met het mega Piraten
Feest op de vrijdagavond hebt u hiervoor
natuurlijk ook entreekaarten nodig. Als je een
kaartje in de voorverkoop koopt, ben je maar
€ 10,- kwijt Daarvoor krijg je wel een keur
aan artiesten te zien en te horen. Wat dacht je
van Dennie Christian, Lucas & Gea, Appie
(de Friese Frans Bauer), Charlene, Anneke
Douma, Wesley, Jacques Herb, de
Havenzangers en Radio NL drive in show.
Verder worden er voor de vrijdagavond tribunes
aan de zijkant van de tent geplaatst, dus voor

Schola Cantorum Mistúra
een goede zitplaats kom op tijd!! De artiesten
beginnen om klokslag 20.00 uur, de tent gaat
open om 19.00 uur.
Ook voor de zaterdagavond kunt u kaarten
kopen in de voorverkoop, voor maar € 10,kunt u dan genieten van het Volendamse duo
Nick en Simon (de vrienden van Jan Smit) en
de top 100 band: LEMON, deze band staat
altijd garant voor feest, en verder nog de
Waterstad FM drive in show met DJ Taeke.
Voor meer info kijk op www.septemberpop.nl
Voorverkoop adressen v/d Velde Workum,
Expert Bolsward. V.i.p Records Sneek
Tot ziens op Septemberpop 2006

Menaldum - Op dinsdag 29 augustus a.s. begint
de Schola Cantorum Mistúra te Menladum
weer met de repetities. Er staan dit seizoen
drie activiteiten gepland, nl. zingen tijdens de
kerstnachtvering in de Groninger kathedraal
(24 december), het passieconcert (1 april) en
een herdenkingsdienst (4 mei).
Het repertoire van de schola bestaat uit
Gregoriaanse gezangen en meerstemmige
koorwerken welke een relatie met het
Gregoriaans hebben. Alle stemmen, maar
vooral sopranen, alten en bassen zijn van hare
welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met Piet Vessies, tel. 06-22650824 of
0518-451704. U kunt ook spontaan de repetities
bezoeken: deze zijn wekelijks van 19.45 tot
22.00 uur. Het adres is: Skilpaed 9, Menaldum.

Binnenkort opening Alzheimer Café in Sneek
Sneek - In navolging van Leeuwarden en
Drachten nu ook een Alzheimer Café in
Sneek. De feestelijke opening is op dinsdag
19 september om 20 uur. De opening wordt
verricht door Dr. D.Sipsma, grondlegger van
de sociale geriatrie in Nederland en medeoprichter van Alzheimer Nederland. Op de
derde dinsdag van de maand is het Alzheimer
Café open vanaf 19.30 tot 21.30 uur. U vindt
het Alzheimer Café in ‘De Poort’, Oud Kerkhof
11 te Sneek, tel. 41 41 62. Toegang is gratis,
kom dus gerust eens langs. Gratis parkeergelegenheid op Oud Kerkhof of op het
Martiniplein ( 1 minuut lopen)
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen
met dementie, hun partners, familieleden en
vrienden. De gasten praten met elkaar over
dementie, dingen die men meemaakt en/of
mogelijkheden voor hulp en dat allemaal in een
gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.

Iedereen die vragen heeft over dementie kan
bij het Alzheimer Café terecht. Of iemand nu
bang is om dement te worden, onlangs heeft
gehoord dat hij dementie heeft of zorgt voor
een dementerende, u bent van harte welkom.
Alle gasten leren en profiteren van elkaars
ervaringen en kennis. Elke maand wordt er
door middel van een thema informatie
verstrekt door deskundigen. Data: 19 september,
17 oktober, 21 november en 19 december 2006.
Alzheimer Café Sneek is een initiatief van
Zorggroep Plantein, Zorggroep Tellens, GGZ
Zuidwest Friesland, Antonius Ziekenhuis,
Thuiszorg Zuidwest Friesland en Timpaan
Welzijn.
Informatie kunt u opvragen bij Timpaan
Welzijn, ‘De Poort’, tel 414162 of mailen
naar r.niezink@stprofiel.nl

Voorlichting computer
lessen voor ouderen
De Stichting Senior Web Wûnseradiel/Bolsward
start vanaf 4 september weer met computerlessen voor ouderen in Makkum en Bolsward.
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 50plussers 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.

uwarden - Friesland College: Havo:
Pieter Lolke Folkertsma uit Pingum
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Kaatsvereniging Jan Reitsma 110 jaar Penjumer Merke
Spijkerbroekhangen in
Waterpark Mounewetter Pingjum - Het merke seizoen werd dit jaar door Jan de Haan “Hallo boppers” en door
geopend door Pingjums “Kleintje Merke”. Al Gryt Wiersma. Nostalgie en humor gaan dus
opnieuw groot succes
vroeg dit jaar vierden de Pingjumers hun eerste samen op deze avond.
Witmarsum - Op woensdag 16 augustus
organiseerde Waterpark Mounewetter spijkerbroekhangen in 2 -categorïën. En categorie
tot 13 jaar en een categorie van 13 jaar en
ouder.Door het aangename weer kwamen er
veel bezoekers naar het waterpark en waren er
ongeveer 50 deelnemers die streden om de
waardebonnen.
In de categorie tot 13 jaar ging de 3e prijs naar
Sarah Christolph. Zij bleef 1 minuut en 6
seconden aan de spijkerbroek hangen. De 2e
prijs met een tijd van 1 minuut 11 seconden
was voor Ane Niels Walinga. De 1e prijs was
voor het zusje van Ane Niels, Inge Walinga.
Zij bleef exact anderhalve minuut hangen. In
de catergorie vanaf 13 jaar kwamen er slechts
3 deelnemers boven de minuut. De 3e prijs
was voor Ide Miedema. Zijn tijd was 1 minuut
9 seconden. De 2e prijs was voor Michiel
Haitsma. Hij bleef 1 minuut en 45 seconden
aan de broekspijpen hangen. Wybe Douma
was ‘vandaag’ de allersterkste. Hij kon het 1
minuut en 53 seconden droog houden. Een
zeer geslaagd evenement voor zowel toeschouwers als de deelnemers. Waterpark
Mounewetter meer dan alleen zwemmen.

Automobiliste gewond
bij aanrijding
Bolsward - De politie heeft vorige week dinsdagmiddag geassisteerd bij een aanrijding op
kruispunt de Marne. Een 43-jarige automobiliste
uit Wons moest uitwijken voor een 76-jarige
fietser uit Makkum, die een rood stoplicht had
genegeerd. Om een aanrijding te voorkomen
stuurde de vrouw naar rechts. Hierbij kwam
ze frontaal in botsing met een wegwijzerpaal.
De bestuurster werd met handletsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.
De auto van de vrouw is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De fietser kwam met de
schrik vrij.

dorpsfeest. Een vreemd gezicht om de feesttent
al in april te zien staan. De feestvreugde was
er niet minder om. Dat bleek vooral tijdens
het optreden van Lays de zaterdagavond. Van
heinde en ver trotseerde de jeugd veelal per
fiets een ijzig koude wind om vooral toch
maar aanwezig te zijn. Niet alleen de jeugd
maar ook vele ouderen wisten de tent die
avond te vinden. Nu zijn we bijna aan het
eind van het merkeseizoen en Pingjum
maakt zich wederom op voor een dorpsfeest;
de jaarlijkse Penjumer Merke. Ook ditmaal
ziet het programma er goed uit:
Traditioneel wordt de Merke volgende week
donderdagavond geopend met de rondgang
door het dorp van het muziekkorps waarna de
bloemschikwedstrijd en de dartcompetitie
volgen. Daarna dansen tot in de kleine uurtjes.
Vrijdag 1 september om 10.00 ‘s ochtends starten
de spelletjes voor de basisschooljeugd. Het
jaarlijkse balgooien is om 14.00 uur en om
15.30 uur begint de zeskamp en het Jeu de
boules. De vrijdagavond wordt dit jaar verzorgd

Zaterdag 2 september om 9.00 ‘s ochtends
organiseert de Kaatsvereniging Jan Reitsma
een ledenkaatspartij. Voorafgaande aan de
wedstrijd worden alle leden getrakteerd op
koffie en gebak. Dit omdat de vereniging
inmiddels 110 jaar bestaat. Ook de prijsuitreiking
zal een feestelijk tintje meekrijgen. Als laatste
zal het nieuwe vaandel van de vereniging
door een oud-Pingjummer worden onthuld.
Voor de jeugd zal er om 10.30 uur een optreden
door 2 clowns worden verzorgd. Om de oudere
jeugd wordt ook gedacht, zij zijn uitgenodigd
om 22.00 uur. De top 100 formatie Sixx zal
dan zorgen voor een swingende avond, dansplezier is gegarandeerd.
Zondag 3 september deze dag wordt ingevuld
door de kaatsvereniging Jan Reitsma. Om 12.00
uur vindt de KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij plaats, waarna om 16.00 uur iedereen in
de tent wordt verwacht om deze Merke dansend
af te sluiten met de welbekende feestband Lays.
Tot ziens!

Draven tegen de klok een portret van de drafbaan
van Wolvega
Al zo'n 75 jaar wordt er gekoerst op de drafbaan
van Wolvega. Maar de vraag is hoe lang nog.
De Nederlandse drafsport balanceert al jaren
op de rand van de afgrond. Ook in Wolvega. Een
ambitieus plan om de paarden op de digitale
snelweg te laten koersen, moet uitkomst bieden.
Al zo'n 20 jaar gaat het slecht met de drafsport in
Nederland. Er komen steeds minder bezoekers
en de omzetten lopen achteruit. Daarnaast
was het bestuurlijk ook een chaos bij de
Vereniging Nederlandse Draf en Rensport, de
NDR. Sinds vorig jaar is de NDR aan het
saneren en reorganiseren en opereert drafcentrum Wolvega min of meer zelfstandig. Op
proef. Tjalco de Witte en Wiebe Hofstra vormen
het interim-bestuur en hebben de handen vrij

.

om op hun eigen manier weer een succes van
de drafbaan in Wolvega te maken. Ze hebben
een ambitieus plan op tafel gelegd. De
paarden moeten op tv en op Internet draven.
Thuis kan dan iedereen meewedden en zo kan
een miljoenenpubliek bereikt worden. Wel
moet er nog een tv-station gevonden worden.
Volgens Hofstra en De Witte staan die in de
rij. Omrop Fryslân TV zondag 27 augustus
2006, Ned. I, 13.30 - 14.00 uur. Herhaling
zaterdag 3 september, 11.30 uur Ned. 1.
Nogmaals te zien Omrop Fryslân TV zondag
27 augustus '06 vanaf 18.00 uur op de hele uren.
De uitzending is vanaf maandag 28 augustus
ook te zien via www.omropfryslan.nl en
www.uitzendinggemist.nl

ONHERROEPELIJK
BESTEMMINGSPLAN
MAKKUM-OOST

.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Wûnseradiel maken op grond van
artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het bestemmingsplan
Makkum-Oost, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 februari 2006 en deels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Fryslân bij besluit van 6 juni 2006, nummer
644151 onherroepelijk is geworden.
Er is gedurende de beroepstermijn geen beroep ingesteld tegen het besluit van
Gedeputeerde Staten.
Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt met ingang van 24 augustus
2006 in het gemeentehuis, afdeling VROM, voor een ieder ter inzage.

. Witmarsum, 23 augustus 2006

.
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Voetbalprogramma
Bekerprogramma
zaterdag 26 augustus

uniGar Horjus -

Oosterlittens 1 - Makkum
Balk 2
- Makkum 2

18.30 uur
14.30 uue

Franeker Sc A1
SDS B1
Makkum C1
Sneek WZ D1
Makkum D2
Makkum E1
Oeverzw. F1

12.15 uur
12.15 uur
11.00 uur
12.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.00 uur

- Makkum A1
- Makkum B1
- SDS C1
- Makkum D1
- AVC D1
- Oosterlittens E1
- Makkum F1

Wie heeft vlag ontvreemd
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

Top occasions met de beste garantie
benzine
Peugeot 307SW 1.6-16v,zwart,airco-ecc,radio-cd,cruisecontrol
Cpv+afst.bed,el.ramen v+a,dakrails,nw.staat,88 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
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
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm
BMW 318i nw model,zilver,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm
Ford Ka 1.3i’spring’,zwartmetallic,stuurbekr,25dkm
Kia Sephia 1.5,4drs,rood,stuurbekr,apk gekeurd,106dkm
diesel
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp
Peugeot 307 Hdi,Xsi uitv,5drs,airco-ecc,cruisecontrol,half leer
LM velgen,cpv+afst.bed,el.rmn v+A,mistl.voor,136dkm
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm
Renault Megane break Dti,airco,radio-cd,mistl,trekh

2003

€

15650,-

2002
2002
2002

€
€
€

14250,10900,10750,-

2001

€

9900,-

2003
1998
2001
2002
1994

€
€
€
€
€

9650,7850,6900,5900,750,-

2001
2002

€
€

17750,12800,-

2002
2002
2000

€
€
€

11900,8900,6150,-

Airco service,reparatie en onderhoud stek erkend.

Let op!Ook 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.
Zuiderzeeweg 7,makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.

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

Makkum - Wie heeft de vlag van Het
Rommelhoekje ergens gezien? Deze is maandag
14-08-06 ontvreemd van de winkel aan het
Plein 11 te Makkum. Een ander heeft hier
niets aan daar er reklame opstaat en voor mij
als startende ondernemer duur is in aanschaf.
Bel 06-2223 7085 of zet de vlag bij de winkel
neer Alvast bedankt en vriendelijk groetend;
Eric Veerman Het Rommelhoekje Plein 11
Makkum.

Post uit New Zeeland
toch op juiste adres
Makkum - Waar moet TPG post de ansichtkaart afkomstig uit New Zeeland bezorgen,
wanneer er geen adres op staat.
De kaart was geadresseerd aan Pake en beppe
Makkum The Netherlands. Er is altijd nog de
Makkumer Belboei, hierin een oproep plaatsen
zal mogelijk naar het juiste adres kunnen
leiden. Vandaar dat de postbezorger kontakt
zocht met de reactie van de MB, maar nog
voor de oproep geplaatst werd, wist men bij
de redactie -bij toeval- aan de hand van de
afzender het adres van pake en beppe te
achterhalen.
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Vrijdag Leugenbollepop in Makkum
nieuwe leden. Zij zullen net als de deelnemers
op het podium nader toegelicht worden door
de presentatie. Al met al staat er weer een zeer
getalenteerde band op het podium 25 augustus!
Deelnemers die al maanden oefenen samen
met de superbands komen 1 voor 1 het podium
op. Wees er dit jaar dus vroeg bij om je favoriet
te kunnen aanmoedigen!
Dit jaar alweer tijd voor het zeventiende
Leugenbollepop. Vrijdag 25 augustus barst
het geweld weer los op de vertrouwde locatie
in het centrum van Makkum.
Dit jaar Leugenbollepop in een langere versie.
Al vanaf 17.00 uur is er muziek in het centrum
van Makkum. De band the Maurothers uit
Makkum/Bolsward zal de spits afbijten met
hun Bleus - rock muziek. Daarna zullen enkele
deelnemers én de winnaars van de Mini-playbackshow 2006 hun show opvoeren. Jong
talent dus wat over 5 -10 jaar allicht zelf op
het ‘grote Leugenbollepop’ staat. Vervolgens
speelt een getalenteerde band uit Makkum op
het grote professionele podium wat de Stichting
ook dit jaar weer heeft weten te strikken.
Vanaf 19.30 uur zal het originele Leugenbollepop losbarsten. Inmiddels is in de catacomben
van de oefenruimtes de spanning te snijden,
worden de laatste puntjes op de I’s gezet en de
instrumenten nog maar weer eens gestemd.
Op menig slaapkamer is de spiegel gesneuveld
om tocht maar die ene hoge C te kunnen halen.
De Superband is dit jaar voorzien van een aantal

Dit jaar weer diverse groepen die samen het
podium opgaan, prachtige duetten en nieuw
jong talent die voor de allereerste keer op een
podium staan. Tussen de bands in is er ruimte
voor Karaoke. Heb je niet kunnen oefenen
met de bands dan is hier je kans; zingen met
de tekst voor je op een monitor! Een beamer
zorgt ervoor dat alle teksten door het voltallige
publiek meegezongen kunnen worden. Tijdens
het festival is er mogelijkheid tot opgave voor
de Karaoke! Makkummer artiesten die iedereen
kent of herkent op het podium! Er komt als klap
op de vuurpeil een special guest van Nationaal
formaat op het podium komen die het Plein op
stelten zal zetten. Wie of wat dit is blijft
geheim tot vrijdagavond.
Nu al nieuwsgierig? Kom dan langs vrijdag
25 augustus. Vanaf 17.00 uur wordt het Plein
weer als vanouds gevuld met 1500 mensen.
De diverse artiesten zijn er bijna klaar voor en
hebben verschillende verrassingen in petto,
dus mis het niet. Vrijdag 25 augustus, Plein
Makkum, aanvang 17.00 uur. Toegang gratis.
Een betere afsluiter van je vakantie is er niet!
Stichting Leugenbollepop Makkum

ÚTNOEGING FOARPREMJÊRE
Omrop Fryslân TV set op woansdei 6 septimber
mei it nije programma De Feriening útein; in
dokusoap oer it ferieningslibben yn Fryslân. Yn
acht ôfleverings wurdt elke wike wer in oare
feriening portettearre. De leden diele 'lief en
leed' mei inoar, ûnderweis nei dielname oan de
wichtichste wedstriid fan it jier, it jubileumkonkoers of de optocht mei fersierde weinen.
Der wurde acht ferienings folge:
- Roeiploech "Orkaan" út Harns dy't hurd foar
de HT-race traint en graach in plak by de earste
tsien ha wol.
- Homokoar "Onder Anderen" út Ljouwert dy't
fanwege it 20-jierrich bestean in ynternasjonaal
festival foar homokoaren organisearret.
- Fryske V8-riders dy't in byienkomst foar leafhawwers fan dizze grutte Amerikaanske auto's hâlde.
- Majoretteferiening "Twisters" út Makkum dy't
in grut konkoers organisearret.
- Doweferiening "De Zwaluw" fan de Westerein
stiet bekend om syn goeie dowen. De spanning
rint dochs op as dowen út De Westerein oan de
fierste flucht fan it seizoen, út it Franske Blois
wei, mei dogge
- Golfclub "Lauswolt" út Beetstersweach fiert
syn 40-jierrich jubileum. De leden binne al
moannen drok yn 't spier want sa'n jubileum

moat mei in grut toernoai fiert wurde.
- Alle jierren hat Droegeham in prachtich blommekorso. Wykferiening "Rûn om 'e Toer" docht al
jierren mei, alle kearen wer mei in nije wein.
Somtiden moat der sels nachts trochwurke
wurde om it op tiid ôf te krijen.
- Fuotbalferiening "VV Black Boys" út Snits is
al 84 jier in begryp. Alle leden komme út deselde
wenwyk en brûke de fuotbalkantine eins ek as
buertkafee. Mar de "Black Boys" stean ûnder
druk want de gemeente wol de klup der wei ha.
Ferienings lykje in hieltiid wichtiger plak yn de
Fryske mienskip yn te nimmen. Wylst tsjerken
leechrinne en de doarpswinkel de doarren slút,
binne it de ferienings dêr't de minsken mekoar
noch moetsje en mei in soad passy aktiviteiten
fan de grûn tille. Njonken tiid stekke se meast en
nochris in hiele soad jild yn harren eigen klup.
Graach noegje wy jo/jim op moandei 28 augustus
2006 yn kafee "Oranje Bierhuis" yn Ljouwert
om 20.00 oere foar in foarpremjêre út. Omrop
Fryslân lit in tal fragminten út ferskate útstjoerings
sjen. In tal haadpersoanen út de tv-searje binne der
sels ek. Lokaasje: Oranje Bierhuis, Auckamastraatje 2 - LJOUWERT op woansdei 6 septimber
om 20.00 oere.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Winterstalling op de wal
L x B x € 17.(inclusief opbokken,
afspuiten, in en uit water)

Tornado Sailing
Makkum
tel. 0515-559222

GASTOUDERBUREAU
ZW FRIESLAND
Zoekt met spoed GASTOUDERS
Voor de opvang aan huis
Bent je enkele dagen per week
beschikbaar
Woonachtig in zuidwest friesland
Meld je dan snel op tel 0517 532084
Of via www.kinderopvangzwfrl.nl
Wij bieden een vaste vergoeding;
Begeleiding en bijscholing

K.V. Makkum organiseert
De traditionele

34e Koninklijke Tichelaarpartij
Off. K.N.K.B. Heren Sen.
vrije formatie partij.
Zondag 27 augustus 2006.
Lokatie: “Keatslân De Seize“
aan de Klipperstraat.
Aanvang: 10.00 uur.
Prijzen: Prachtig sieraardewerk
aangeboden door
Koninklijke Tichelaar te Makkum.
Meer info op www.kvmakkum.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Sierlijke ouderwetse eikenhouten rookstoel
uitschuifbaar € 65.-; Oude houten bascule
€ 25.-; Muurlamp voor buiten € 12.50,
tel. 0515-231383
2 All terrain (jeugd) mountain bikes, 1
blauw/1 rood, 1 jaar oud, wegens overcompleet € 45.- p.st., tel. 0515-232575
Motobecane heren/jongens fiets 8 versn.,
verlichting, standard € 20.-, tel. 0517-532136
Pompoenen en kalebassen, te veel om op te
noemen. T.v.Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5,
Gaast, tel. 0515-542547
Smeedijzer wieg wit compleet € 15.-,
tel. 06-21403801
Strijkplank + strijkijzer € 15.-; Racefiets
Gazelle € 50.-; 1 Printer HP Deskjet 694C
€ 25.-, tel. 0515-575756
Volvo 66 bw.jr. 1979 (oldtimer) 90.000 km.
1400 cc, APK 03-07, motor goed, groen,
trekhaak, brede velgen, € 800.-,
tel. 06-51021702
Kleuren TV nieuw voor boot/caravan met
Glomax marine schotel en afstandsbediening
€ 45.-, tel. 0515-232575
2 Persoonsledikant 2.00 x 1.60 m., 2 nachtkastjes + loog pr.n.o.t.k., tel. 0515-231940

Uw (recreatie) bedrijf
op internet?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

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

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

* 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
TE KOOP

2 Latten bodems 70x200 € 35.-; Stereokast
met glazen deurtjes € 35.-, tel. 0515-231383

www.focussys.nl

AANGEBODEN

WEEKEND AANBIEDING

Hulp in de huishouding voor Witmarsum e.o.,
tel. 06-20839944

-weidenaar-

Oppas voor door de week en in het weekend,
tel. 0515-232588/233894
Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632
GRATIS AF TE HALEN

Poesje, 10 weken oud, zwart met witte bef en
witte sokjes, ingeënt en ontwormd, tel. 0515232650
Partij flinke Sneup/rommelmarkt spullen,
It Leech 4, Zurich, tel. 0517-579383
GEVRAAGD

Openingstijden:
Maandag t/m zondag
8.00 tot 18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur

Giek en mast voor surfplank, tel. 0515-233850
Leuke huurwoning in of omgeving Makkum,
3 slaapkamers, tuin en patio, tel. 0515-233361

U vindt ons in de piramide op
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

GEMARINEERDE
VARKENS HAAS
MEDALION
100 gram

0.

99

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

