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Makkum - Afgelopen vrijdag is het 17e
Leugenbollepop succesvol verlopen. Dit jaar
is er gekozen voor een meer gevarieerde aanpak. Hierdoor was het aanvangstijdstip al om
17.00 uur. De band de Maurothers speelde de
eerste noten van het festival, wat uiteindelijk
tot 1 uur zou duren. ‘s Middags was er ook
een gaatje voor de winnaars van de Mini-playbackshow: Rick en Daniël. Zij brachten net
als Mylène, Marieke en Brenda een goede
show. Daarna werd het tijd voor de aanstekelijke Rock-a-billy muziek van Loadit Dice.
Even na achten werd het tijd voor het vertrouwde
Leugenbollepop. In totaal waren er dit jaar 37
nummers en daarnaast nog een optreden van
“Krekt wat Oars”. Deze ‘ouden van dagen’
hadden nog nooit voor zo’n groot publiek hun
opvoering gedaan. Dit jaar was er ook ruimte
voor Karaoke. De presentatoren vroegen het

publiek zich hiervoor tijdens de avond zelf
op te geven. Ruim 15 aanmeldingen van
ongeoefende artiesten (in spé) melden zich
aan. Onder andere André Hazes, Frans Bauer
en Barry McGuire kwamen langs. De laatste act
werd uitgevoerd door Klaas-Jan. De techniek
liet hem in de steek, maar dit belette hem niet
het nummer “the Letter” a-capella op te voeren.
De avond was opgedeeld in 3 sets van de
Superbands, afgewisseld door Karaoke, cabaret
en een special act. Volgende week veel meer
over de Superbands en de vele deelnemers.
Stichting Leugenbollepop Makkum kan terug
zien op een geslaagd festival met een optimale
sfeer en zeer geslaagd weer. Er waren zo’n 1400
bezoekers aanwezig op het Plein in Makkum.
Volgende week meer informatie en foto’s van
de avond in deze krant.

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Ook funda
ligt in ons bereik

Inbraak in kantine tennispark
Makkum - De politie stelt een onderzoek in naar
een inbraak in een sportkantine van de tennisvereniging Makkum aan Klipperstraat. In de
nacht van donderdag op van vrijdag kwam
men binnen na het forceren van één van de
toegangsdeuren. Ook in de kantine is nog een
deur geforceerd, hierdoor is veel schade ontstaan
aan de deuren en de kozijnen. Er is een grote

hoeveelheid snoepgoed en drinken (Bicardi)
weggenomen. Om het park te verlaten is een
gat geknipt in de stalen omheining.De gele pet
van de onderhoudsman en de “Draisma” pet
van de kantinebeheerder zijn ook meegenomen.
Een 67-jarige inwoner van Makkum heeft
aangifte gedaan. De technische recherche van
de politie Fryslân stelt een onderzoek in.

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 3 september

Deze redacteur van de Makkumer Belboei
Is gek op nieuws en houdt niet van geknoei
Elke week in de weer met
de plaatselijke krant
Andries is zeker nog
lang niet afgebrand
70 jaar wordt hij maarliefst aanstaande vrijdag
Dus feliciteer hem en
bezorg hem een lach

Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen, na dienst koffiedrinken
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. Th. Tholen-Haagsma, dienst te Bolsward

Van harte

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels.
tel. 0515-332418

Ongelooflijk maar waar
deze jonge dame wordt
3 september 50 jaar!

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
It 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

Ja, wier, 28 augustus
waard dit jonkje 50 jier!

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

Lokwinske fan Ame
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Jenneke Bergsma
Met verbijstering namen we kennis van het
plotseling overlijden van onze buurvrouw

Jenneke
Wij wensen Mary en Klaas, Sander en Sigrid,
Bernard en de familie veel sterkte toe.
Marcel en Martine
Makkum, 23 augustus 2006

vriendin van onze broer & zwager Bernard Rinia.
Onze deelneming gaat vooral uit naar Jenneke
haar diepbedroefde familie en onze broer.
Sjoerd
Rudy & Marie
Johan & Antje
Frieda
Hanni & Dan
Makkum, 23 augustus 2006
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Agenda
vrijdag 1- t.e.m. zo. 3 september
Pingjum - Penjumer merke
voor programma zie advertentie

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

zaterdag 2 september
Makkum - KV Makkum 11.00 uur
“Gros Hypotheken & Assurantiën partij”,
Off. KNKB Dames hoofdklasse vrij formatie
Makkum - Bingo aanvang 20.00 uur
in de pyramide op camping De Holle Poarte

zondag 3 september
Makkum - 10.00 - 12.00 uur
Excursie Makkumer Súdwaard, Makkum.
Opgave tot vrijdag 1 september 12.30 uur,
tel. 0512-381448

Vakantieregeling
Makkumer Belboei
Makkum - In vervolg op de vakantieregeling kunt
u advertentieopdrachten, nieuws/copij, of een zoekertje voorlopig blijven inleveren 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 !!!

DONDERDAG 31 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 2 SEPTEMBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

CORDON BLUE VINKEN
100 gram

€ 0.95

VERSE KIPSCHNITZELS
DINSDAG VERSE WORST

100 gram

VARKENS
500 gram

BIEFLAPPEN
lekker mals

€ 2.50

100 gram

RUNDER
500 gram

DONDERDAG 31 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 6 SEPTEMBER

H.O.H. GEHAKT

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.05

€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

500 gram

€ 0.90

€ 2.75

CHORIZO
100 gram

€ 1.10

ACHTERHAM
100 gram

€ 1.50

CRANBERRYPATE
100 gram

€ 1.25

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 2 september wordt het oud
papier weer opgehaald. De start is ‘s morgens om
9.00 uur. Het verzoek is om tijdig uw overtollig
papier, goed verpakt of gebundeld, aan de weg te
zetten. Wilt u alvast zelf het papier brengen, de
ophaalcontainers staan vrijdag in de Klipperstraat,
ter hoogte van het tenniscomplex en het kaatsveld.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Leden Muziekvereniging “Hallelujah”
en Mannenkoor “De Flevosanghers”.

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

telefoon 0515-231488 of 232547

Vanillevla, literpak........................................................nu 0.99
Jonge Kaas, 500 gram............................................slechts 2.49
Kroon Gekookte Worst, 350 gram................................nu 1.19
Goudband, 500 gram fles of pak................................99
Top Q Jam, diverse smaken..........per pot van 1.19

cent
voor 0.79

Kassakoopje:

zak 375 gram Harlekijntjes Drop, zoet of zout...1.85 nu 0.99

Tornado Sailing
Makkum
tel. 0515-559222

Resto Koffiepads, pak à 18 stuks.......................................1.29
nb. zaterdag 2 september venten wij niet i.v.m. bruiloft broertje
Aanbiedingen geldig van do. 31/8 t.e.m. wo. 6/9
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Vision Quest en Temazcalli in Het Zonnehuis

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

Jada Kelvara, een sjamane van Mexicaanse
afkomst, komt van 4 tot 15 september naar
Het Zonnehuis om daar een Vision Quest en
Temazcalli (zweethutten) te gaan geven. Kelvara,
dochter van de “Quiche Indianen” oftewel de
Maya’s van Quatemala, begon haar training
op 6-jarige leeftijd, toen ze in de leer ging bij
de familie van haar moeder. Ze ontving er
onderwijs in heling en sjamanisme, vanuit
haar eigen oeroude cultuur en deed ervaring op
en leerde van en met andere sjamanen. Zij
werkten met de geneeskracht van de Temazcalli,
de Mexicaanse naam voor zweethut, en met
de traditionele Indiaanse cultuur of liever gezegd
de cultuur van de Indigena’s: de oorspronkelijke
bewoners. Zo leerde zij de heilige elementen
van de natuur te gebruiken, met als doel de
heelwording van alle delen van de mens: het
denken, het lichaam, de emoties, de ziel en de
geest. Ze is door haar meesters erkend als
“Temazcalera” om deze “Medicina Ancestral”,
“de oude geneeskunst” door te kunnen geven.
Kelvara complementeert deze geneeskunst
met energetische en fysieke reiniging, door
het gebruik van geneeskrachtige kruiden,
door “Vision Quests”, Temazcalli en andere
rituelen die diepe genezing en evenwicht
bevorderen en het licht ondersteunen.
Tegenwoordig reist Kelvara door vele landen

en voor het eerst komt ze nu naar Nederland,
naar Het Zonnehuis in Exmorra. Op 6, 7, 12
en 13 september zullen er losse zweethutten
of Temazcalli worden gegeven en in het
weekend van 8, 9 en 10 september zal Kelvara
de Vision Quest begeleiden, met als thema
“Het ontwaken van de krijger”. Een Vision
Quest is een bijzondere reis, een ervaring die
de poorten naar transformatie kan openen op
een plek waar we dat wat we niet meer nodig
hebben achter kunnen laten en mogen omhelzen
wat op dit moment in ons leven nodig en oorspronkelijk is.
Remembering our origin
Onze afkomst herinneren
To know where we come from
Om te weten waar we vandaan komen
Who we are and where we are going
Wie we zijn en waar we naar toe gaan
May peace gets reborn
Dat vrede herboren mag worden
In this eternal present
In dit eeuwige nu

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
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

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

Voor meer informatie en voor opgave kun je
bellen met: Kees Wagenaar en Annemarie Kok
hetzonnehuis@zonnet.nl - www.hetzonnehuis.nl
0515 233567

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

‘Je kunt (n)iets doen tegen kanker’
Makkum - De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 4-9 september
weer bij u aan de deur. Het thema van de
collecteweek 2006 is ‘Je kunt iets doen tegen
kanker’. Met het geld dat onze collectanten ieder
jaar ophalen, kunnen we meer wetenschappelijk
onderzoek mogelijk maken. Onderzoek waarmee betere en minder ingrijpende behandelingen
ontwikkeld kunnen worden. Daardoor hoeft
kanker voor steeds minder mensen het einde te

betekenen. Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan
het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan
een gift overmaken op giro 26000.
Heeft u nog vragen bel dan de KWF Kanker
info Lijn (gratis) 0800-0226622, of surfen
naar www.kwfkankerbestrijding.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
z Babi Pangang
z Gemarineerde Kip
met ananas
z Pangsit Goreng
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
Mooie Sperciebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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

ut res rt/Sauna
Bea

Een gezellig
dagje uit!!!

De Leliehof maakt
beautyarrangementen
voor iedereen betaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement
voor € 29.95
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch
te boeken op basis van beschikbaarheid)
Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

www.leliehof.nl

(kijk onder actiearrangementen
en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

Wielerrit Wons
Wons - De weersvoorspellingen waren slecht twee
weken geleden voor de wielertijdrit in Wons, maar
toch scheen de zon, wel stond er een stevige wind
4-5 beaufort, voor de 17.4 kilometer afstand. De
wielertijdrit werd verreden onder auspiciën van de
Wielervereniging Snits. Er waren 76 deelnemers,
wij vermelden de winnaar in elke categorie en de
deelnemers uit het lezersgebied van de MB.
Cat. D1 meisjes 12-14 jaar:
1. Sytske Visser Rien 31.25.16.
Cat. D2 dames 15-19 jaar:
1. Gerda Brouwer, Sondel 28.06.46.
Cat. H1 jongens 12-14 jaar:
1. Jurjen de Vries, Lemmer 24.59.92.
Cat. H2 heren 15-19 jaar:
1. Hendrik Falkena, Nijland 24.08.18.

Cat. D3 dames zonder licentie:
1. Marjon Spijkerman, St. Nicolaasga 27.58.28.
3. Rita Bijlsma, Makkum 31.54.55.
Cat. D4 dames met licentie:
1. Vera Koedooder, Bovenkarspel 25.27.44.
Cat. H3 heren 20-39 jaar:
1. Leon Tolboom, Groningen 24.27.86.
Cat. H4 heren 40-49 jaar:
1. Jan Nijman, Meppel 24.27.88.
8. Cor de Witte, Makkum 24.45.18.
Cat. H5 heren 50-59 jaar:
1. Jan Brouwer, Bolsward 25.52.83.
Cat. H6 heren vanaf 60 jaar:
1. Rein Oppewal, Sneek 26.11.66.
Cat. H7 elite/neo:
1. Marco Bos, Bolsward 23.15.98 snelste tijd.

Nachtkaatsen succesvolle afsluiting kaatsseizoen
Pim Mulier
Witmarsum - In het dorpscentrum kaatsen is altijd
een gezellige bezigheid. Zeker als het in de nachtelijke
uren gebeurd. De Friesland Bank partij was de laatste
ledenpartij die de Kaats-vereniging Pim Mulier
afgelopen zaterdagnacht organiseerde. De Friese Bank
fungeerde als hoofdsponsor, Zeedesign (grafische
verbeelding) leverde eveneens een bijdrage en het
clubhuis uit Witmarsum (Us Bierhus) zorgde voor de
verlichting (Heeringa) De 15 deelnemende parturen
zorgde voor een mooie deelnemerslijst. De dames
en heren kaatsten bijelkaar. In de finale bleken
Johan, Lena en Klaas- Jan niet moe te zijn van de
lange halve finale. André, Marieta en Abe waren
niet in staat om de vorige partijen net zo succesvol
af te sluiten. Haitsma kaatste zeer goed op de harde
ondergrond en op 5-2 en 6-2 was de overwinning
een feit.

Uitslag Friesland Bank partij:
1e Johan van IJs, Lena Wybenga
en Klaas-Jan Haitsma
2e André Dijkstra, Marieta van Zelst
en Abe Brandsma
3e Douwe Jan Hibma, Marieke de Vries
en Eelke Algra
3e Michael van Coevorden, Nynke de Vries
en Arjen Zijlstra
Verliezersronde:
1e Gert Jan Meekma, Jolanda Koopmans
en Tjeerd de Jong
2e Melvin Tolsma, Anja Hofstra
en Martin Gaastra

Christelijk Gemengd koor Makkum
Makkum - De repetities beginnen weer op dinsdag
5 september. Ze vinden plaats in één van de zalen van
het Kerkelijk Centrum “Het Anker” aan de Buren.
Belangstelling? Kom vrijblijvend meezingen en

proef de sfeer en maak kennis met de muziek die
gemaakt wordt.
U bent van harte welkom!

Zing mee .........
Makkum - Na de vakantieperiode starten we weer
met de Zing-mee-avonden op d.v. zondag-avond
3 september in de grote zaal van “Avondrust”.
Orgelbegeleiding is van dhr. A. Couperus uit

Hemelum. De toegang is vrij, aanvang om 19.30
uur. U bent van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618

Meidengroep Djumbo op Summer Tour
Makkum - Vorige week woensdagmorgen deed de
populaire meidengroep Djumbo Makkum aan met haar
tweede Summer Tour. De locatie was het parkeerterrein aan de Kerkeburen en in het zicht van Jumbo
supermarkt. De meiden-groep van drie dames zongen
hun succesvolle hits. Hun toer voert langs alle Jumbo
vestigingen in Nederland. De Djumbo-show was
doorspekt met reclame, dit was leuk en aantrekkelijk
voor de jeugd.

www.makkum.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Visser Sport en Mode Nachtkaatspartij
Vrijdag 18 augustus jl. vond deze Nachtkaatspartij plaats op het Plein te Makkum

Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 6 september
start voor de kabouters
(leeftijd vanaf 5 jaar)
weer het kaboutervoetbal.
Er wordt wekelijks getraind
van 16.30 - 17.15 uur
op het trainingsveld.
Voetbalschoenen zijn niet verplicht.
Ook hoef je niet lid te zijn van
de voetbalvereniging VV Makkum.
Iedere kabouter is dus van harte welkom.
Als je mee wilt doen,
graag van te voren wel opgeven
bij Harmen van der Wal, tel. 0515-232854

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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU

Makkum - In tegenstelling tot de straatkaatspartij van juni, eerder dit jaar, kon deze partij
wel doorgaan omdat er heel veel belangstelling
was om hieraan deel te nemen. Straatkaatsen
blijft dus wel degelijk een leuke partij om aan
mee te doen en om vanaf de kant mee te beleven.
De terrassen gingen aan de kant, auto’s werden
van het Plein geweerd en de perken konden
gelegd worden. Gelukkig werkte het weer goed
mee, het bleef droog. Bij een eventuele regenbui
hadden we de toezegging gekregen dat de ballen
in dat geval wel mochten worden opgeslagen
vanonder de grote parasol van It Posthûs!
Dit jaar stonden er 18 parturen op de lijst, 2
meer dan vorig jaar. In de eerste omloop
waren er een paar spannende partijen bij en
werd een eerste schifting gemaakt. Het partuur van Andries Smink, Leo Nauta en Tonny
Verweij won achtereenvolgens van Lennart
Adema cs. en Hayo Attema cs. Met een staand
nummer in de derde omloop, plaatsten ze zich
voor de halve finale. Het partuur van Jacob
(P) v.d. Weerdt, Pier Santema en Patrick
Ruivenkamp speelde in de derde omloop een
fantastische partij tegen het partuur van
Hendrik-Jan v.d. Velde, Marrit v. Dijk en Lourens
Adema. Achterstanden werden ingehaald, en
met 5/5 - 6/4 werd door Jacob cs. de halve
finale bereikt. Het partuur van Ruurd Tilstra,
Herman Nota en Wytze Koopmans deed deze
nacht ook van zich spreken. Ze wonnen zonder veel problemen hun partijen in de eerste
drie omlopen en plaatsten zich, na een staand

nummer in de halve finale, voor de finale. De
halve finale tussen het partuur van Andries,
Leo en Tonny en het partuur van Jacob, Pier
en Patrick was een echte straatkaatspartij met
veel emotie, goed tussenspel en natuurlijk
werd herhaaldelijk geprobeerd om de tegenstander met rake opmerkingen uit z’n spel te
brengen. Jacob (P) v.d. Weerdt is hier een
meester in zou zijn partuur mede hierdoor de
winst hebben gepakt? Het werd 5/4 - 6/4 voor
Jacob, Pier en Patrick. In de finale wachtte
hen het partuur van Ruurd, Herman en Wytze.
Dit partuur speelde ijzersterk met Ruurd voor
best op en voorin het perk, Herman achterin en
Wytze voor minst op. Een sluitend partuur. Zij
maakten het Jacob c.s. dan ook niet makkelijk
en pakten de overwinning met 5/3 - 6/4.
De prijsuitreiking vond plaats tegen 4.00 uur
en sponsor Visser Sport en Mode had waardebonnen beschikbaar gesteld voor de 1e, 2e en
3e prijswinnaars. Tot koning van deze partij
werd unaniem uitgeroepen Ruurd Tilstra,
waarna er een enorm gejuich losbarste.
Uitslag:
1e pr: Ruurd Tilstra (K), Herman Nota,
Wytze Koopmans.
2e pr: Jacob (P) v.d. Weerdt, Pier Santema,
Patrick Ruivenkamp.
3e pr: Andries Smink, Leo Nauta,
Tonny Verweij.
Foto’s zijn te zien op www.kvmakkum.nl
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Voetbalprogramma
Competitie programma
zaterdag 2 september
Makkum 1

- Workum 1

Bekerprogramma
zaterdag 2 september

14.30 uur

Makkum 2

- Workum 2

12.45 uur

Makkum A1
Makkum B1
Workum C1
Makkum MC1
Makkum D1
Zeerobben D4
RES E1
Makkum F1

- SDS A1
- St. Annap. B1
- Makkum C1
- Balk MC 2
- Frisia D2
- Makkum D2
- Makkum E1
- Blauwhuis F1

14.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
10.45 uur
10.00 uur

Bekerprogramma
dinsdag 5 september
Makkum 2

- SDS 2

18.30 uur

Makkum A1
Dronrijp B1
Schatzenburg

- Berg.BCV A1
- Makkum B1

18.30 uur
18.30 uur

Bekerprogramma
woensdag 6 september
Makkum C1
Balk D1
Mulier D1
Mulier E1
Makkum F1

- Oeverzw. C1
- Makkum D1
- Makkum D2
- Makkum E1
- RES F1

TAXI & TOURINGCAR VAN DER BLES
35 Persoons Touringcar

18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

Sporthal
dinsdag 5 september
KNVB-bekerwedstrijd

- cd/dvd speler aan boord
- minibar
- veel bagage ruimte
- met trekhaak
- ideaal voor dagtochten - ook voor individuele opstappers
- zie onze site voor actuele aanbiedingen
Onze nieuwe Chrysler's 300 C al gezien?

20.00 uur H Ny Engwier 1 - Overzw. 1

Wist u dat...
* de Tennisvereniging op zondag 17 september
haar jaarlijkse palingtoernooi organiseert;
* dit een gezelligheidstoernooi is;
* meedoen belangrijker is dan winnen;
* leden zich kunnen opgeven in de tenniskantine.

Taxicentrale van der Bles b.v. Makkum - Bolsward - Workum
Suderseewei 11 8754 GK Makkum 0515 - 232222
services@taxivanderbles.nl
www.taxivanderbles.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12

Zing mee...

8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143

“Samen in de naam van Jezus....”
samen zingen in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum
op D.V. zondagavond 3 september

Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
info: tel 542126 of 231618

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Een activiteit?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

K.V. Makkum organiseert

GROS
HYPOTHEKEN & ASSURANTIËN
PARTIJ
DAMES HOOFDKLASSE VRIJE FORMATIE

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

Top occasions met de beste garantie
benzine
Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm
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
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm
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,Trendline,5drs,zwart,el.rmn/spiegels,cpv
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
Grijs kenteken !!
Opel Combo 1.7Dti comfort,wit,schuifdeur,cpv+afst.bed,radio-cd
El.ramen,stuurbekr,mooie frisse auto, 98dkm

€

16400,-

2003

€

15650,-

2002
2002
2002

€
€
€

14250,10900,10750,-

2001

€

9900,-

2003
1998
2001
2002
1994

€
€
€
€
€

9650,7850,6900,5900,750,-

2001
1999

€
€

17750,6950,-

2002
2002
2000

€
€
€

11900,8900,6150,-

hoofdgerecht:
* geroosterde kipfilet
met een kipstoofpotje

2004

€

8750ex

nagerecht:
* warme flensjes met ijs

Exmorra
Café Dorpshuis Catering ‘t Honk

Maand menu

september
voorgerecht;
* bospaddestoelen roomsoep

ons telefoonnummer is 0515-573240
fam. A. Bruinsma
‘t Honk Exmorra

VAN DER MEER

MAKKUM TEL. 0515-232013

Meer info op www.kvmakkum.nl

€ 16,50 p.p.

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.

VOORSTRAAT 21 8754 EV

De prijzen zijn: waardebonnen
aangeboden door Gros Hyp. & Ass.
De Koninginnenprijs wordt
aangeboden door Hotel Rest. “De Prins”.
De kransen worden
aangeboden door Alpha Yacht Charters
Aanvang: 11.00 uur.

2004

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 !!

de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis

Deze Off. K.N.K.B. partij voor Dames Hoofdkl.
wordt gehouden op zaterdag 2 september a.s.
op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat.

Te huur
Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

per 1 oktober
1-2 pers. appartement
Centrum Makkum
Tel. 0515 231 273
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Bar Café Restaurant

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Wolkom ....................

Penjumer merke

..................Wolkom

vrijdag 1 september
10.00 uur
14.00 uur
15.30 uur
20.00 uur

Spelletjes voor de jeugd, georganiseerd door de spelletjescommissie
Balgooien
Zeskamp, voor het voortgezet onderwijs en ouder Jeu de Boules
Jan de Haan (cabaretier) en Griet Wiersma,
na afloop dansen met The Sweet Rockers

zaterdag 2 september

9.00 uur Leden kaatspartij, georganiseerd door kaatsver. Jan Reitsma
10.30 uur Kinderprogramma met 2 clowns van circus Witowa
22.00 uur Top 100-formatie Sixx

zondag 3 september

12.00 uur KNKB Heren Hoofdklasse kaatspartij
16.00 uur Dansen in de feesttent met Lays,
georganiseerd door kaatsver. Jan Reitsma
Kulturele kommissie Pingjum

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

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...
Een goede nachtrust is gezond
Loop een binnen
voor vrijblijvend advies over:
- Kussens
- Matrassen
- Bedden
- Dekbedden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Siemens vrieskist € 25.- h. 85, l. 110, br. 65,
tel. 0515-232725
Tweepersoonsledikant 200 x 160 m. met 2 nachtkastjes
+ toog met spiegel, dubbele verlichting € 100.-,
tel. 0515-231940
Zweep, chaps, leren rij laarzen Aigle mt. 39; Rubberen
rijlaarzen mt. 39, pr.n.o.t.k., tel. 06-19944318 na 18.00 uur
Batavus The Eagle 25 inch. Meisjesfiets, Bordeaux
rood vanaf 6 à 7 jr., beetje opknappen, € 25.-,
tel. 0515-540707 / 06-23218218 (Makkum)
AMD - Athlon 2000 computer 512 mb TDDR, 21 gb-hd,
Flatron 795 FT-plus € 185.-, tel. 0515-543456
Swifter stamboek dekrammen ARR/ARR en zwoeger
vrij, tel. 0515-542616
Philips ijsmachine HR 2303. Is 2 x gebruikt, incl.
gebruiksaanwijzing. Model is van 2005 op kieskeurig.nl
krijgt het apparaat een 9.1 € 25.-, tel. 0515-233098
Chrysler oldtimer 1927 oudere restauratie, in zeer
goede staat, kleur geel - zwart, prijs op aanvraag voor
alleen serieuze geïnteresseerden, tel. 06-53751766
Hoogslaper, Tiener bureau en klerenkast in één € 75.-;
Uitklapbed met kast er omheen compleet € 50.-;
tel. 06-50556891
Pompoenen en kalebassen, te veel om op te noemen.
T.v.Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast,
tel. 0515-542547
Zwarte weduwe Batavus Old Fashion fiets in goede
staat € 75.-, tel. 06-41525837
Smeedijzer wieg wit compleet € 15.-, tel. 06-21403801
Keyboard casio SA-65 € 20.-; Kipling tas € 45.-,
tel. 06-19944318 na 18.00 uur

Grote voorraad
BANKIRAI HARDHOUTEN
BLOEMBAKKEN!
Ideaal voor bij het terras of op balkon
Vanaf € 12,95 per stuk.
Korfen natuursteen € 95,00 per korf,
ruime keuze uit diverse soorten
en kleuren!
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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
20 inch meisjesfiets in prima staat, tel. 0515-231069
Grote caviakooi 100 bij 45 cm. € 15.-, tel. 0515-232725

www.focussys.nl

Winter konijnenhok (Grand chalet) € 25.-,
tel. 0515-540707 / 06-23218218 (Makkum)

WEEKEND AANBIEDING

-aalders-

AANGEBODEN
Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632

AARDBEIEN
SCHNITTE
450 gram

GEVRAAGD
Wie heeft er nog (wollen) dekens en wil ze wel kwijt!
Event. Tegen een kleine vergoeding. Het Zonnehuis,
tel. 0515-233567
Huishoudelijke hulp die ook beschikbaar is in de
schoolvakanties. Reacties graag na 19.30 uur,
tel. 0515-230252

VERLOREN

Openingstijden:
Maandag t/m zondag
8.00 tot 18.00 uur

Wie heeft afgelopen vrijdag 25 augustus mijn Gaastra
gevoerde fleece jas gevonden/zich toegeëigend? Hij is
donkerblauw met wit en neon groene strepen (maat
164) en ik had hem pas drie dagen. Ik wil hem heel
graag terug. Tel. 0515 231626 of 06 53179875

vrijdags tot 21.00 uur

VERMIST

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

Katertje 41/2 mnd. rood met witte pootjes en wit
snuitje, heeft navelbreukje, tel. 0515-232374

3.

98

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

