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Makkum als
thuishaven voor
673 ton metende
vrachtschip ”Silke”
van Otto Rinia

11
Visserijdagen
Makkum
De vrolijke
kinderoptocht

De koffiebar en het
Harmonie orkest

Met Krikke Sloepverhuur varen
‘tusken de griene greiden troch’

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
Makkum - Twee jaar geleden heeft Gerry
Krikke een aluminium sloep gebouwd. Een
660 Fiskervaer. De boot werd in de verhuur
gedaan en al snel bleek dat in Makkum en
omgeving veel behoefte is aan het huren van
een sloep. Er werden nog vijf boten bij gekocht
en nu varen er voor Krikke sloepverhuur een
aluminium sloep, polyester sloepen en een
rubberboot. De boten liggen in het water bij
het Villapark en vanuit daar worden dagelijks
van maart tot november veel tochtjes gemaakt.
Liefst zouden Gerry en Paula de sloepen in
Makkum hebben liggen, maar dat is niet mogelijk
en daarom hebben ze besloten in overleg met het
Villapark dat de sloepen van daaruit verhuurd
worden en als het centrum op het park klaar
is, zal Paula Helfrich daar haar eigen kantoor
voor sloepverhuur krijgen.
Veel recreanten die een huis op het villapark
huren komen voor een week of een weekend
een sloep huren. Het is ook mogelijk om een
sloep per dag te huren. Het zijn niet alleen
mensen die hier op vakantie zijn die willen
varen, het komt steeds meer voor dat mensen
die een dag Makkum bezoeken willen varen.

Voor mensen uit het drukke westen van het
land is het een verademing dat ze koeien in
het land zien staan en soms komen ze zomaar
door een slootje waar een boerderij aan staat.
Als je dan ook nog mag zien hoe de koeien
gemolken worden, kan de dag niet meer stuk.
Zo langzaam maar zeker hebben ook inwoners
van Makkum en omgeving de boten van Krikke
ontdekt en ook zij willen wel eens een dag zomaar in de omgeving varen. Veel reserveringen
worden via internet gedaan maar er zijn toch
ook nog veel die het per telefoon doen. Bij
verhuur van een dag is het mogelijk om een
lekker gevulde picknick mand mee te krijgen
en de kaarten van de omgeving zijn aan boord.
Met de komende visserijdagen zal zaterdagmiddag de mogelijkheid zijn om een proefvaart
met één van de boten te maken.

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Sinds jaar en dag
een begrip

Mocht u geinteresseerd zijn in de huur van
een boot bij Krikke sloepverhuur, Alde Syl 16
8754 GL Makkum, informatie is te vinden op
www.sloepverhuurmakkum.nl. e-mail adres:
info@sloepverhuurmakkum.nl. Paula is te
bereiken op tel.0515-233172 of 06 4766 6258.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

iedere dag 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 8 juli
Van Doniakerk
9.30 uur ds. L.J. Bouma, Drachten (H.A.)
R.K. Kerk
9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur Br. H. v. Spelden, Den Helder + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Brogers, dienst te Workum
Recreatie Holle Poarte in de Piramide
9.30 uur dhr. G. Wijngaarden, m.m.v. fam. Elzinga zang,
orgel dhr. J. Adema

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
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
R. Meyering, De Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424
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
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Familieberichten
Wegens het enorm, ontroerend en warm medeleven
in welke vorm dan ook, na het overlijden van
mijn lieve man, onze lieve heit en lieve papie

Jentje Hoeksema
is het voor ons onmogelijk een ieder persoonlijk
te bedanken. Het geeft ons veel kracht om het
grote verlies te dragen. We missen zijn advies,
gevatheid, bezorgdheid, mooie verhalen, humor
en liefde.
Johanna Suzanna Geertruida Hoeksema-Visser
Sjouke Ynze en Annemiek Elisabeth
Jaap Jentje
Haye Maarten
Durkje Klaske en Sybrand
HendrikBrandt
Johanna Suzanna Geertruida
Makkum, juli 2007

Dolgelukkig en trots
melden wij u de geboorte
van onze dochter

Zoë Thea
Zij is geboren op
26 juni 2007 om 12.45 uur
Zij weegt 3200 gram
en is 48 cm
Jeroen en Chantal Kelderhuis
De Schar 31, 8754 BK Makkum
0515-230779
Moeder en dochter rusten
van 12.00-15.00 uur

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze zoon

Brennan Connor
Hij is geboren op 27 juni 2007
om 14.03 uur
Hij weegt 2820 gram
en is 45 cm lang
Erik en Jorina Ruiter-Strabbing
Tichelwerk 22
8754 CB Makkum
0515-231111
Willen jullie Brennan Connor komen zien?
Bel van te voren, anders slaapt hij misschien

Agenda
woensdag 4 juli
Makkum - 1e Zomeravondmarkt en Kinderrommelmarkt van 19.00-21.00 uur in het centrum

vrijdag 6 juli
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos
van 14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zondag 8 juli
Makkum - Kaatsland ”De Seize” Nota’s Schildersbedrijf ledenpartij 11.00 uur heren A/B dames
12.00 uur Schooljeugd, pupillen en welpen
Cornwerd - Tweede Ledenwedstrijd,
aanvang 11.00 uur

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 augustus.
Expositie olieverfschilderijen (Landschappen, zee- en
dorpsgezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens
kantooruren. Voor info: Maaike Boonstra-Poog,
Turfmarkt 75, tel. 0515-232439/ www.maaikepoog.nl.
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september
expositie van dhr. L. Sluyter, tekenaar
Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot
en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin
van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken
van metaal. In landgoed, permanente schilderijen
tentoonstelling van diverse kunstenaars
Cornwerd - De Cornwerdermolen bestaat dit 100
jaar. Ter gelegenheid daarvan is in week 32 vanaf 6
t.e.m. 12 augustus de molen dagelijks geopend
voor publiek van 10.00 - 16.00 uur, entree gratis
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie
Jan Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur;
Expositie Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s;
Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels
Wons - zaterdag en zondag 14/15 juli Expo Atelier
Pur Sang. Open zondagen: 28/29 juli en 25/26 aug.
Open van 13.00-18.00 uur. Voor vragen en info:
Antje van der Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons,
tel. 0517-532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl
Workum - Nylânnermoledei, Hylperdyk 3, 11 aug.
van 9.00- 21.00 uur. Deze dag staat in het teken
van het jaar van de molen. Vandaag zullen: shantykoren voor u zingen, verhalen vertelt worden door
een verhalenverteller, paling gerookt worden, de
accordeonist zijn repertoire ten gehore brengen.
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Familieberichten
Op 5 juli 2007

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 5 JULI
T/M ZATERDAG 7 JULI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

GEPANEERDE KARBONADE’S

4 HALEN / 3 BETALEN
VOORGEBRADEN
KIPDRUMSTICK’S

DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

4 HALEN / 3 BETALEN
CHAMPIGNON OESTER

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.75

is dit echtpaar

55 jaar getrouwd

DONDERDAG 5 JULI
T/M WOENSDAG 11 JULI
WOENSDAG GEHAKT DAG
GEBRADEN PROCUREUR

Zij worden gefeliciteerd
door hun kinderen, kleinen achterkleinkinderen.

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

100 gram

€ 1.25

PEPERSALAMI
RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.50

ZOMERSALADE

Oud papier ophaaldag

100 gram

€ 1.10

Makkum - Zaterdag 7 juli wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9 uur gestart. Het verzoek is om het papier
tijdig goed gebundeld of in een doos aan de weg
te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, op
ophaalcontainers staan vrijdag al in de Klipperstraat ter hoogte van het tenniscomplex en
kaatsland.
telefoon 0515-231488 of 232547

Fietsster gewond door
aanrijding
Witmarsum - De politie heeft zondagmiddag
aan de het Merkelan hulp verleend tijdens een
aanrijding tussen een fietser en een personenauto waarbij de 13-jarige fietsster uit Witmarsum
gewond raakte. Zij was met haar fiets tegen de
achterzijde van een geparkeerde personenauto
van een 65-jarige automobilist uit Dronten
gereden. Het slachtoffer liep mondletsel op en
is door familieleden naar de huisarts gebracht
voor een medische behandeling.

Katenspek, per pakje...................................5

zegels extra

Unox Cup à Soup, pakje à 3 stuks kip of tomaat.........nu 0.79
Friesche Vlag Toefje, spuitbus 250 gram......van 1.89 nu 1.19
Palmolive Shampoo

400 ml elke dag of anti roos..........................van 1.99 nu 1.19
Smoeltjes Koekjes + Lego Mix.........................per pakje 2.99
Bloemkool...........................................................per stuk 0.99
Mona Roomyoghurt

met amareinen of apfelstrudel, 500 gram....................nu 1.19

Aanbiedingen geldig van do. 5/7 t.e.m. wo. 11/7
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Makkum als thuishaven voor 673 ton metende
vrachtschip ”Silke” van Otto Rinia

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
Foto: Aant Elzinga

* De ”Silke” laadt veevoer langszij de torenhoge silo’s van de Cargill, in de Vlothaven, te Amsterdam
Makkum - Sinds het bestaan van Makkum,
door de eeuwen heen zijn er altijd vrachtschepen,
wel of niet geschikt voor de vaart op ruim water,
die van Makkum schreven of te wel domicilie
te Makkum hadden. De laatste decennia is het
aantal vrachtschepen met Makkum op de kont
steeds verder in aantal afgenomen. Toen Haitze
en Wiepie Idzenga-Attema, hun toepasselijk
genoemde schip ”Statum” (661 ton) 10 jaar
geleden lieten slopen en Klaas Knobbe zijn
vergunning inleverde van de ”Hoop op Welvaart”

(311 ton) bij het stoppen van de evenredige
vrachtverdeling en sluiting van de Schippersbeurzen, bleef alleen de spits ”Oostenwind”
(365 ton) van Geert en Anneke Veenstra over,
die de eer van Makkum hoog houdt voor wat
betreft de vrachtvaart.
Afgelopen voorjaar kwam er echter na lange
tijd weer een schip bij met Makkum als thuishaven. Otte Rinia bracht het zogenaamde 55meter schip ”Silke” (673 ton) in de vaart.

Uitstapje naar de Brandweerkazerne

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

Volop barbecuevlees
2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

Makkum - Wij zijn naar de brandweerkazerne
geweest. De kinderen van de BSO (Buiten
Schoolse Opvang) de Vrijbuiters te Makkum.
We werden opgehaald door de brandweerauto
en gingen in de brandweerauto naar de kazerne
toe. Dit was erg spannend. Op de kazerne hebben
twee brandweermannen verteld wat er allemaal
op een brandweerauto zit en wat de brandweermannen allemaal doen. We hebben de auto
uitgebreid bekeken, wat zit daar veel op. Ook
mochten de kinderen een brandweerhelm op

en persluchtfles op de rug. Dit was best wel
zwaar. Het hoogtepunt van de middag was wel
dat alle kinderen zelf met de brandweerspuit
mochten spuiten. De pion die werd door de
kinderen stuk voor stuk omver gespoten... met
de brandweerspuit. Stuk voor stuk allemaal
kleine brandweertoppertjes in actie. Het was
een hele leuke leerzame middag. Wij willen
de brandweermannen nog eens bedanken
voor deze leuke middag. De kinderen van de
BSO ”De Vrijbuiters”, de Voorn 30, Makkum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor JULI
z Babi Pangang
z Kip Hoi Sien
z 2 st. Pisang Goreng
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 4 juli 2007

BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Nieuwe oogst zomer rode kool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Nieuwe oogst Hollandse sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.75

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Gemeente ontvangt vergoeding voor opvang asielzoekers
Witmarsum - Eindelijk kan de gemeente een
vergoeding tegemoet zien voor de kosten die
gemaakt zijn voor de noodopvang van asielzoekers. Eén van de families die al geruime
tijd in Witmarsum opgevangen werd heeft een
brief gekregen waarin staat dat ze voor de
nieuwe verblijfsregeling in aanmerking komen.
Vijf gezinnen hebben ook zicht op de regeling
van het generaal pardon.

De vergoeding die de gemeente krijgt gaat
over de periode van mei 2004 tot januari
2006. Het gaat om een bedrag van 55350,euro. Het rijk vergoedt 55.000,- euro. Het is
een eenmalige bijdrage van het Rijk. De
gemeenteraad heeft afgelopen week besloten nog
eens een bedrag van 7950,- euro, beschikbaar
te stellen voor de periode van april tot en met
juni 2007.

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

Burgers weten veelal niet waar zij met hun klacht
terecht kunnen

Mooie bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Witmarsum - De rekenkamercommissie van
Wûnseradiel heeft een onderzoek ingesteld naar
de afhandeling van meldingen klein leed in de
gemeente. Zij zijn tot de ontdekking gekomen dat
er veel klein leed gemeld wordt bij de gemeente
maar dat de burgers vaak niet weten waar ze
met hun opmerkingen terecht kunnen. In de
gemeente gids staat niet duidelijk aangeven waar
welke melding van vernieling of een andere
klacht gemeld kan worden. Meestal wordt dan
ook telefonisch of per email de klacht doorgegeven. De burger komt dan vaak niet terecht
bij de persoon die de klacht moet behandelen.
Ook wijst het onderzoek op het vaak niet reageren

Lekkere kersen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 4.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken
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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: info@web-works.nl

van de gemeente door middel van een telefoontje
of briefje dat de klacht behandeld of opgelost
zal worden. De commissie komt met enkele
aanbevelingen. De gemeente moet de bestaande
communicatie middelen gebruiken om de burger
wegwijs te maken. Gebruik hiervoor de
gemeentegids, de website, de kranten en de
afvalwijzer. De burger moet gestimuleerd worden
om op een apart emailadres de klacht te kunnen
deponeren. Zet dan ook duidelijk waar welke
klacht gemeld moet worden. Voor openbare
verlichting is dat Dynamicon, voor afval Omrin,
etc. Een duidelijk rapport waaruit blijkt dat er
wel het een ander verbeterd kan worden.

Overlast van jeugd op het ”Jumbo plein”
Makkum - De bewoners van de appartementen
boven de Jumbo hebben last van de jeugd tussen
de 12 en 16 jaar. Ze hangen op het Plein en
trekken daarmee oudere jeugd aan die dan
rondjes over het plein gaat racen. Samen met
Welkom is geprobeerd om tot een oplossing te
komen. De woningstichting had het idee dat
deze jeugd niet echt een plekje heeft waar ze bij
elkaar kunnen komen en wilde nabij de ijsbaan
in de hoek van het plein een houten overkapping
maken, waar de jeugd samen kon komen. De
bewoners van Lieuwkemastate voelen daar

weinig voor. Toch zal er een oplossing gezocht
moeten worden. Welkom gaat met de gemeente
praten over wat er waar iets mogelijk is om
toch een plek te creëren waar de jeugd ongestoord met elkaar kan kletsen en zitten.
Niet alleen de jeugd is iets waar de bewoners
zich nog wel eens aan ergeren, ook het zwerfafval wat er dagelijks op het plein ronddartelt
is een grote ergernis. Ook hier zal over
gepraat worden en dat is dan zoiets als klein
leed waarover net een rapport geschreven is.

Over bestuurlijke samenwerking eerst met de
burgers praten
Witmarsum - Het college van Wûnseradiel
heeft gereageerd op de opmerkingen van de
raadsleden naar aanleiding van herindeling of
samenwerking. Burgemeester Theunis Piersma
was het niet helemaal eens met de opmerking
dat Littenseradiel geen optie is voor veel
raadsleden. Het college is van mening dat de
verschillende samenwerkingsverbanden met
Littenseradiel heel sterk zijn. Hij denkt hierbij
o.a. aan de brandweer, het onderwijs en de
WMO. Ook denkt het college er aan samen met
Bolsward mogelijke fusiepartners te vinden.
De PvdA en Prowûn denken er niet over om
samen met Bolsward op onderzoek te gaan.

Zij denken dat de gemeente zelfstandig genoeg
is om dit zelf aan te kunnen pakken. Het CDA
geeft hierover geen duidelijk uitleg en De
VVD denkt dat Littenseradiel geen Zuidwesthoek gemeente is, dus niet aan de orde. Alleen
de FNP vindt dat de gemeente Littenseradiel
niet moet laten vallen. Voorlopig zal er met de
burgers gepraat moeten worden binnen de
gemeente grenzen wat zij er van vinden en
welke kant de burgers hun voor- en nadelen
denken te vinden. Dit zal het komend najaar
plaats moeten vinden en pas daarna wordt het
verdere traject in werking gezet.
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Wist u dat...
* de bibliotheek op woensdag 4 juli op de
braderie in Makkum een boekverkoop
houdt van afgeschreven boeken, tijdschriften
en CD-Roms
* er tijdens de visserijdagen een optocht voor
alle kinderen van Wûnseradiel is
* je de hele vakantie de tijd hebt om wat
grappigs, geks, leuks, te verzinnen
* je mooie prijzen kunt winnen, aangeboden
door speELSgoed en van der Meer (verf en
behang)
* de optocht op zaterdag 18 augustus om
10.00 in de kerkstraat begint

Wat u ook intikt:
www.Makkum.at

www.Makkum.lu

www.Makkum.be

www.Makkum.nl

www.Makkum.ch

www.Mackum.eu

www.Makkum.it

www.Mackum.it

www.Makkum.li

www.Mackum.nl

U komt altijd bij de Echte!

* het thema Muziek is
* het geweldig zou zijn dat je begeleider ook
verkleed is!
* je een bonusprijs kunt ontvangen als je
creatie veel humor heeft, aangeboden door
Knipsalon Durkje.
SPECIAAL M ENU V AN D E M AAND J ULI

Humanitas zoekt
vrijwilligers voor
kindervakantieweken
Humanitas organiseert in Friesland 6 vakantieweken voor kinderen van 5 to 15 jaar die om
financiële, sociale of medische problemen
niet op vakantie kunnen gaan. De vakantieweken vinden plaats van 8 juli t/m 14 juli, 15
juli t/m 21 juli en een ouderweek van 16 t/m
20 juli op kampeerboerderijen in Friesland
/Drenthe. Per week gaan er tussen de 35 en 40
kinderen mee. Deze kinderen en jongeren
worden begeleid door vrijwilligers, die proberen
de kinderen en/of jongeren een fijne vakantie
te bezorgen.
Tijdens de weken worden er activiteiten georganiseerd als speurtochten, spelletjes, nachtwandelingen, sportactiviteiten, disco, creatieve
bezigheden, kampvuur etc. etc. Voor deze weken
is Humanitas nog op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om met kinderen/jongeren
op te trekken, samen activiteiten te ondernemen
en te organiseren, maar die ook en handje willen
helpen bij het opruimen en schoonmaken. Als
vrijwilliger ben je verzekerd en uiteraard worden
reis- en onkosten vergoed. Vooral aan de vakantieweken zijn er bijeenkomsten om elkaar als
vrijwilliger te leren kennen en het kamp voor
te bereiden.
Ben je tussen de 18 en ca. 60 jaar en wil je
meer informatie of je opgeven dan kan dat via
de email bij wiekie@zonnet.nl of via Humanitas
kantoor Groningen, tel. 0515-3120633.

Tomaten of Minestronesoep - Entrecote - Grote Ijscoup naar keuze.
€ 20,ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!
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
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"De Bouw, bouwen in de bouw" Iets voor jou? Maïsdoolhof Witmarsum
Makkum - Dinsdag 19 juni j.l. heeft groep
6,7,8 van de RK Daltonschool St Martinus uit
Makkum kennis gemaakt met "De Bouw,
bouwen in de bouw". De school kreeg een uitnodiging om de leerlingen van de bovenbouw
kennis te laten maken met het werken in de
bouw. Voor de leerlingen kan dit een eye-opener
zijn, misschien wordt er belangstelling gewekt
voor een beroep waar ze op dit moment niet
zelf op zouden komen. Voor de bouw kan dit
betekenen dat er mogelijk meer jongeren voor
een beroep in de bouw zullen kiezen. Als leerkracht van de bovenbouw leek mij dit een
prima idee. Een bedrijf uit de regio werd ons
toegewezen en wij hadden het geluk dat
Bouwbedrijf Burggraaff bv uit Bolsward het
bedrijf was waar wij mochten kijken en proberen.
Dat er in de bouw veel te doen is, dat er veel
variatie in werk is, bleek duidelijk. Wij kregen
informatie die echt interessant was. De heer Henk
Brander, directeur van Burggraaff, kwam in de
klas. Hij vertelde hoe hij ooit als timmerman
was begonnen. Door studie en werkervaring
kon hij zich verder ontwikkelen en nu is hij,
jaren later, opgeklommen tot directeur van
een bedrijf. Hij vertelde dat hij een baan had
gekozen waarin hij vanaf het begin veel plezier
heeft gehad. Iets wat je met zoveel enthousiasme
doet, geeft energie. Die energie straalde dhr
Brander dan ook uit. Hij vertelde de leerlingen
over het werk van een uitvoerder, een projectleider, een calculator en nog meer. Hij vertelde
over facturen en bestek. Al die moeilijke woorden
werden gelukkig wel uitgelegd. Daarna kregen
we een video te zien. Hierin kregen we op een
vlotte, duidelijke manier zicht op het werken
in de bouw. Als bouwer moet je van alles kunnen.
Zelfs het overgooien van dakpannen, staande
op een dakhelling, is een deel van je werk.
Zoiets maakt wel indruk op de leerlingen.
Na een korte quiz, met een leuk prijsje voor
de winnaar, vertokken we naar het bedrijf
Burggraaff. We gingen met 4 auto's naar
Bolsward. Daar werden we in 3 groepjes
verdeeld. Er waren enkele oud werknemers
gekomen, die met plezier de rondleiding en de
workshops deden. Groep 1 begon met een
rondleiding door het kantoor en de rest van het
bedrijf. Groep 2 begon met het leren metselen,
ze konden zelf ervaren hoe het is om met specie
een klein muurtje te bouwen. Groep 3 begon met
het in elkaar zetten van een eigen timmerkist,
hierbij werden elektrische boor/schroefmachines
gebruikt. Na enige tijd wisselden de groepjes
van onderwerp. Zo kregen we alles te zien en
te ervaren. Zelf iets mogen doen is toch wel
het leukste op zo'n bedrijf. Metselen met specie
en een troffel is best leuk en werken met een
machine, al is die erg zwaar, is super leuk.
Het was een goede en gevarieerde kennismaking
met de bouw, verzorgt door bouwbedrijf
Burggraaff uit Bolsward. De heer Brander heeft
zijn ochtend gegeven om ons dit alles te laten
beleven. Hij deed het erg leuk. Hij vertelde
met plezier over zijn werk. De chauffeurs

(ouders van de leerlingen) hebben ook genoten.
Een welbestede ochtend.
Juf Marthe Faber
Enkele uitspraken uit de verslagen van de leerlingen:
- Met het boren hebben we een gereedschapskistje gemaakt, mijn ouders en de buurvrouw
vonden het heel mooi.
- Meneer Brander vertelt over zichzelf,
hij heeft een vrouw en vier kinderen.
- Ik vond het best leuk, maar ik wil niet in de
bouw werken.
- De boor was erg zwaar.
- Er waren allemaal moeilijke woorden,
maar die werden uitgelegd.
- Het cement was specie.
- Het was een super leuke ochtend.
- We mochten de gereedschapsdoos meenemen.
- Met het metselen ging er niks mis, maar we
begonnen soms niet bij het touwtje.
- Bij de voorraad lag allemaal verschillend hout.
- Ze proberen "verantwoord" hout in te kopen.
- We kregen ook veel cadeautjes.
- We kregen ook een tijdschrift: "Kate",
dat was voor meiden in de bouw.
- Je mag niet zomaar een huis bouwen,
daar moet je eerst toestemming voor hebben.
- Op kantoor maakte de een ontwerpen en
tekende op de computer en de ander deed
moeilijke berekeningen.
- Hij heeft ons ook verteld waar het
hout voor was.
- We kwamen ook bij apparaten waar je mee
kon zagen en glad strijken.
- Er stonden containers voor afval,
kapotte dakpannen, plastic enzo.
- Ik had ook heel veel plezier.
- Met heipalen begin je de bouw van een huis.

geopend
Witmarsum - Voor de achtste maal is er dit jaar
weer een maïsdoolhof in Witmarsum. Een
maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in het
maïs waar men opzoek moet naar de uitgang.
Net als voorgaande jaren gaat het geld dat
wordt opgehaald met het doolhof naar een
goed doel in Nederland dat zich inzet voor
kinderen die ziek zijn. De opbrengst van het
doolhof gaat dit jaar naar stichting KiKa
(www.kika.nl).
Wanneer er bij een kind kanker wordt vastgesteld, dan is de kans op overleving 70%. Dit
betekent dat 30% van de kinderen deze vreselijke
ziekte niet overleven. Ook al overleeft een kind
kanker, het kind heeft wel een agressieve
behandeling doorstaan en heeft waarschijnlijk
last van vervelende bijwerkingen. KiKa wil
hier een verbetering in aanbrengen door geld
in te zamelen voor onderzoek dat in de zeven
kinderkankercentra die zich in Nederland
bevinden plaatsvindt. De doelstelling van
dit onderzoek is de kwaliteit van genezing
verbetering en de pijn en strijd die het kind
heeft af te laten nemen.
De entree van het doolhof bedraagt 50 eurocent
en gaat in zijn geheel naar het goede doel.
Daarnaast wordt het doolhof gesponsord door
loonbedrijf Westra door het gratis inzaaien
van het maïs, fouragekoopman S. de Vries
door het oogsten van de maïs en Aardappelhandel S. Tolsma door het beschikbaar stellen
van het land. Zonder deze sponsoren zou het
niet mogelijke zijn om een doolhof te maken!
Net als voorgaande jaren bevindt het doolhof
zich op hetzelfde stukje land buiten Witmarsum
(richting Arum) bij de familie Tolsma op de
Arumerweg 78a. Het doolhof is 24 uur per
dag geopend en is zeer geschikt voor kinderfeestjes, buurtuitjes en de jaarlijkse familiedag.
Het doolhof zal tot eind september geopend
zijn, echter is dit wel afhankelijk van wanneer
het maïs rijp is voor de oogst!

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

- Daarna werd er piepschuim gelegd met
staal erin.
- Toen werd er beton over gesmeerd
met een hark.
- De quiz had moeilijke, grappige en domme
vragen.
- Metselen met specie was echt cool.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 / 14.00 tot 18.00
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum
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Botter- en aken evenement
75 jaar Afsluitdijk

U zomergarderobe aanvullen tegen

ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN
VOOR JAARS & ZOMER COLLECTIE VAN DE BEKENDE MERKEN:
*Sandwich
*Roberto Sarto
*Noa Noa
*Another Woman
*Mac

25 - 50 % KORTING
Deze kortingen gelden niet voor basis en hoog zomer collectie

Foto: Libbe Terpstra

‘t Pareltje ... net even iets anders

* De vloot loopt via het Makkumerdiep de
haven binnen
Makkum - Wie over de Afsluitdijk rijdt en
provincie Friesland nadert komt als eerste in
de gemeente Wûnseradiel binnen, in tegenovergestelde richting is dit de provincie
Noord Holland in de gemeente Wieringen.
Zaterdag 9 juni j.l. vond er aan de Friese kant
een grandioos evenement plaats in en rond de
haven in Makkum. Abusievelijk zijn wij in de
recensie vergeten te vermelden dat Thomas
Groeneveld uit Makkum de voorbereidingen
en organisatie op zich had genomen aan de
Friese kust en dat dit perfect geregeld was!

Herhaalde oproep

Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29 Makkum
0515-232779
pareltje@makkum.nl
In juli zijn wij op maandagmorgen vanaf 10.00 uur open!

KAATSVER. MAKKUM ORGANISEERT
DE NOTA’S SCHILDERSBEDRIJF LEDENPARTIJ
Zondag 8 juli a.s. zal deze kaatspartij plaatsvinden. De laatste partij vóór de Makkumer Merke.
De partij is voor Heren en Dames, bij voldoende deelname wordt er bij de Heren in een A- en een
B-klasse gekaatst. Ook de jeugdleden kunnen nog even oefenen voor de Grote Merke Ledenpartij.
Dus welpen, pupillen en schooljeugd: Doe mee !
De prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen
en worden aangeboden door: Nota’s Schildersbedrijf.
De kransen worden aangeboden door Autohandel Gs. Kamstra.

”Stille getuigen” gezocht van aanleg
Afsluitdijk

Aanvang: 11.00 uur voor de Heren en Dames.
Let op de aanvangstijd voor de jeugd is gewijzigd in 13.00 uur.

Wieringen - De Afsluitdijk bestaat dit jaar
driekwart eeuw. Bij deze mijlpaal zal uitgebreid
stil worden gestaan: aan de Noordhollandse,
zowel als aan de Friese kant van de dijk. Ook
de werkgroep Exposities Hippolytuskerk wil
dat doen en wel in de maanden september en
oktober 2007. Ze is van plan een expositie in
te richten in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef
op Wieringen met persoonlijke voorwerpen
uit de tijd van de aanleg van de Afsluitdijk,
afkomstig van degenen, die deze enorme klus
hebben geklaard. De werkgroep is op zoek naar
persoonlijke voorwerpen, zoals bijvoorbeeld
brillen, brieven, foto`s, ansichtkaarten, horloges,
kleding, scheerdozen, slaapspullen, werkmanskist, drink- en eetgerei, (kaart) spelen. Kortom
alles wat herinnert aan die tijd, en dat mogen
ook de eigen herinneringen zijn, of verhalen van
of over de mensen die werkten bij de aanleg.

Er wordt geloot in de kantine:
Loting jeugd: zaterdag 7 juli om 19.00 uur.
Loting Heren / Dames: zaterdag om 20.00 uur.

Onder de titel Stille Geuigen wil de werkgroep
het persoonlijke en het emotionele aspect van
de mensen belichten, waarvan er velen huis
en haard verlieten om aan het grote project te
werken. Wie meer wil weten of iets heeft, of
denkt te hebben en het in bruikleen aan de
werkgroep wil geven, kan voor 1 augustus a.s.
contact opnemen met Gerdien Ottens-Osinga,
tel 0227 593348 of agnisog@quicknet.nl.
Zie ook www.hippolytuskerk.nl

Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 19.00 uur in de kantine of bij het secretariaat: 0515-231377.
Meer weten ? kijk op www.kvmakkum.nl

Merk

Type

Toyota

Rav4 2.

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

5 deurs

06-2002

78078 19.750.00

1.8 Ponton Zwart

06-1960 131613 12.250.00

16V 4x4 Zilver met.

Mercedes

180

Landrover

Freelander 2.ODI Zwart met.

Toyota

Rav4

incl. softop

03-1999 165449

funcruiser 2.01 Bl. Met. 04-1998

9.950.00

41286

9.500.00

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123

9.250.00

Nico Morien v.o.f.

Volkswagen Golf

SDI 50kw Grijs met.

10-2002 154156

8.750.00

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

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.
div. opties 7 pers

11-2001

117969

8.750.00

Ford

Ka

1.31 44kw Grijs met.

08-1999

33613

4.950.00

Porsche

944

2.5I Zwart met.

05-1984 170123

3.950.00

Citroen

20V6

Blauw

06-1983

45497

3.250.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976

94267

3.250.00

Seat

Arosa

1.4 44KW Zilver met.

09-1999 230384

2.750.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594

2.500.00

Volkswagen Golf II

1.3 I kat Rood

01-1991 166428

1.250.00
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Laminaat op de vloer?

De koffiebar en het Harmonie orkest

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

Makkum - Vlak voor de zomerstop hadden
de vrijwilligers van de ‘koffiebar’ van
Avondrust vorige week nog een druk, maar
leuk programma voor de bewoners van het
zorgcentrum. Maandagavond speelde het harmonie orkest van muziekvereniging Hallelujah
in het restaurant. De ruim 40 muzikanten
brachten de circa 30 bewoners en bezoekers een
zeer gevarieerd programma, waar zichtbaar
van genoten werd. Tijdens en na afloop werd
er dankbaar gebruik gemaakt van de heerlijke

hapjes en drankjes, verzorgd door de keuken
van Avondrust. Dinsdag was er een uitstapje
georganiseerd naar het strand. Weliswaar werkte
het weer niet erg mee, maar de koffie met gebak
smaakte er niet minder om. Bijna één derde
van de bewoners van Avondrust werd met taxi
naar het strand gebracht, onder begeleiding
van 14 vrijwilligers van de ‘koffiebar’ en medewerkers van Zorggroep Tellens. De bewoners
hebben zeer genoten van dit stormachtige uitstapje.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

B. BOSMA
biedt te huur aan:
Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.
Tuinfrees 80 cm breed
Hogedruk reiniger 160 Bar
Trilplaat
Steenknipper
Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

Koffiebar ”Avondrust” 5 jaar
Makkum - In oktober a.s. bestaat de ‘koffiebar’
5 jaar. Opgericht door 2 personen en uitgegroeid
tot 18 vrijwilligers, die ongeveer 6 á 7 avonden
in de maand met een steeds weer gevarieerd
programma de stille avonduren, in Avondrust,
proberen te vullen. Iedere vrijwilliger heeft
zijn/haar eigen liefhebberij, specialiteit of hobby
en drie maal per jaar wordt het programma
bedacht en vastgesteld voor de navolgende
periode. Bij speciale avonden, zijn ook vaak
andere bewoners uit Makkum e.o. welkom.
Dit wordt dan altijd aangekondigd in de Belboei.

Als inwoners uit Makkum en omgeving creatief zijn, of een leuke hobby hebben en zij die
een aantal uren per maand, als vrijwilliger,
met ons willen delen ten behoeve van de
bewoners van Avondrust, dan komen wij
graag met u in contact. U kunt voor meer
informatie of een vrijblijvend gesprek bellen
met o.g.
Namens de vrijwilligers van de koffiebar
wens ik iedereen een leuke vakantieperiode.
Marcel Knijff, Voorzitter (tel.: 0515-231475)

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Een timmerende specht
dopt ook pindas

www.nieuwbouwinmakkum.nl

uniGar Horjus Makkum - De bonte specht is de meest voorkomende specht van Nederland. Wie een specht
wil zien, moet in eerste instantie goed luisteren.
Vooral in het voorjaar laten spechten hun
geroffel regelmatig horen. Ze laten zo aan
andere spechten horen waar zij wonen. Een
specht maakt het liefst in een oude boom met
het gehamer een nestholte. De gemiddelde
doorsnee is vijf centimeter met een diepte
variërend van twintig tot dertig centimeter.
Maar in een straat in Makkum timmert de
specht niet in de muur van een woning, maar
consumeert de vogel regelmatig een zakje
pindas, ze worden netjes gedopt.

Omrop Fryslân TV
Van Tuinen Thús
Helena de Boer is bekend als de bedenkster
van de stripfiguur van Omrop Fryslân, Bear
Boeloe. Ze schrijft er de teksten voor en ook
maakt ze de tekeningen op het bekende gele
papier. Reden om eens een kijkje te nemen bij
Helena thuis in Edens (bij Wommels) is, dat
Helena binnenkort stopt met het maken van
nieuwe Bear Boeloe-verhaaltjes. Bear Boeloe zal
echter nog jaren te zien zijn bij de Omrop. Helena
woont met haar partner Froukje Hernamdt
(wethouder in de gemeente Littenseradiel) in
een oude pastorie met een grote tuin. Van twee
huizen hebben ze een gemaakt, maar ze zijn
nog lang niet klaar met de verbouwingen.
Helena is zeer gericht op de esoterie, op alles
wat niet direct zichtbaar is. In haar schilderijen,
haar cursussen en haar verhalen komen heksen,
het onderbewuste en geschiedenis vaak voor.
Helena vertelt Geert van Tuinen veel, maar of
hij alles begrijpt is niet helemaal zeker..... Op
de website www.delachendemaan.info staat
alles over Helena en haar werk. Van Tuinen
Thús woensdag 4 juli van 18.30 tont 19.00 uur.
Nogmaals te zien de hele avond en nacht
ieder uur.

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
Opel Zafira 20
Dti'elegance', 7 pers.
Zilver, airco-ecc
Lm.velgen,mistlampen
Cruisecontr,radio-cd
151 dkm bj 2003

Opel Astra 1.6-16v
Enjoy,5drs,blauwmet
Airco,cruisecontrol
Radio-cd/mp3,trekh.
Lm.velgen,nieuwstaat
43 dkm bj 9-2004

€ 13.750,-

€ 15.750,-

VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
VW Passat Variant 2.0i,blauwmet,a/c,lm.velgen, 81dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Opel Zafira Dti,Elegance,a/c-ecc,cr.contr,lm velgen
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
Peugeot 307SW Hdi'navtech'a/c-ecc,nav,r-cd,cruise,
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
Hyundai Getz 1.6i,5drs,zilver,airco,el.rmn,cpv,43dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Land Rover Defender 90,2.5TD,groen,stuurbekr,trekh

10-2003
2004
2004
2001
2003
2003

€
€
€

16.750,15.750,14.450,verkocht!!
€ 13.850,€ 13.750,-

2002
10-2004
2003
2005
2003
2003
2002
2002
10-2000
1988

€
€
€
€
€
€
€
€

12.950,verkocht!!
11.950,11.900,10.900,verkocht!!
7.900,6.950,5.950,5.750,-

Airco service, reparatie, onderhoud,
U kunt nu bij de nacht automaat tanken
met alle soorten betaal pasjes!!
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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www.nieuwbouwinmakkum.nl
De vrolijke kinderoptocht

Makkum - Het is feest in Makkum tijdens de
visserijdagen op 17 en 18 augustus a.s. Wat is
nou een feest zonder een vrolijke kinder optocht.
Ook tijdens de visserijdagen zullen de kinderen
van Wûnseradiel verkleed en versierd door het
dorp trekken. We roepen alle kinderen op om
zich om te toveren tot iets geweldigs. Het
thema is Muziek!! Je kunt ook je fiets, skelter
of kar versieren, zodat jou creatie er uit spat.
Want de mooist verklede jongen of meid en de
mooist versierde fiets, skelter of kar, verdient
een geweldige prijs! SpeELSgoed en Van der
Meer (verf en behang) schenken jullie deze
mooie prijzen.
Jongens en meiden, aan de slag en bedenk iets
wat nog nooit door iemand is bedacht.
Opgeven hoeft niet, gewoon op zaterdag 18

augustus a.s. om 9.45 verzamelen in de
Kerkstraat. Daar is de start van de grote kinderoptocht begeleid door de drumband, Hallelujah
en niet te vergeten de MANjorettes. Er wordt
gejureerd in twee categorieën nl. lopend en
rijdend. Als extraatje is er dit jaar een bonus
prijs, nl. de GEIN-PRIJS. Deze kun je winnen
als jou of jullie creatie de meeste humor heeft
en wordt aangeboden door Knipsalon Durkje.
Nou, jongens en meiden van Wûnseradiel
zet ‘m op!!
Na de optocht is er een geweldige voorstelling
voor de kinderen op het feest schip dat aan de
Noordsteiger ligt en na de voorstelling komt
het spannendste van alles....... de bekendmaking
van de winnaars van de vrolijke kinderoptocht.
Doe je best en veel succes!!

Visserijdagen meebeleven vanaf m.s. "Regina Andrea"
Makkum - Op 17 en 18 augustus vinden weer
de visserijdagen plaats in Makkum. Stichting
Visserijdagen Makkum is alweer volop bezig
om daar twee mooie dagen van te maken volop
festiviteiten in het centrum en op en rondom
de haven. Speciaal voor 55 + ers en voor mensen
die rolstoelgebonden zijn is op 18 augustus
een schip gereserveerd, de '' Regina Andrea '',
deze ligt de gehele dag aangemeerd in de
haven. Als u tot deze doelgroep behoort, mag u
deze dag beleven vanaf deze boot. Als u interesse
heeft, mag u zich vóór uiterlijk 8 augustus opgeven bij de receptie van Zorgcentrum Avondrust.

gratis kopjes koffie / thee, exclusief lunch.
Dit toegangsbewijs kost u niets en is aangeboden door Hotel Restaurant De Vigilante.
* een toegangsbewijs als bovenstaand inclusief
Lunch. Dit toegangsbewijs kost u € 10,- en
mag u afrekenen bij de receptie van
Zorgcentrum Avondrust.
Zonder toegangsbewijs vervalt het recht op
gratis consumpties. Wanneer u zicht heeft
opgegeven, ontvangt u het betreffende toegangsbewijs, als bewijs van inschrijving.
Daarnaast ontvangt u dan een papier waarop
in grote lijnen het programma staat vermeld.

Als u zich opgeeft, heeft u de keuze tussen
twee soorten toegangsbewijzen:
* een toegangsbewijs wat u naast toegang tot
de '' Regina Andrea '' recht geeft op twee

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Mw. A. Hilhorst, Zorgcentrum Avondrust,
tel.nr.: 0515 - 231655. Stichting Visserijdagen
Makkum & Zorgcentrum Avondrust.

De Waardruiters
Cornwerd - Verschillende Waardruiters namen
deel aan het Heamiel Concours Hipique in
Bolsward. Het begon al op vrijdagavond alwaar,
ondanks het erg slechte weer, ook de eerste
winstpunten in de wacht werden gesleept. In
de klasse B-dressuur behaalde Cobie Bruinsma
met haar paard Tjarda met 180 punten haar
eerste winstpunt. In de M-1 dressuur behaalde
Linda Hovius met Samar 2 winstpunten, de
eerste proef werd beloond met 181 punten, de
tweede proef met 183 punten.
Zaterdag was het de beurt aan de pony’s, ze
troffen het, het zonnetje scheen uitbundig.
Hannah Witteveen deed mee met Astrakan in
de B-dressuur, de 184 punten waren voldoende
voor een winstpunt. Ook Hannah Kuiper met
Elvis, 190 punten, en Anna Strikwerda met
Whitney Brown, 191 punten, verdienden in
deze klasse een winstpunt. In de klasse L-1
verscheen Esme Mesken met Quissie aan de
start. Ze won met 185 en 194 punten respectievelijk de 7e en de 3e prijs en 2 winstpunten.
In dezelfde klasse reed Daphne de Vries met
Speedy. Ze behaalde met 182 punten een
winstpunt en de 3e prijs. Lysanne Wielsma
was in goede doen met Geroy. Ze startte in de
L-2 dressuur. De eerste proef won ze met 192
punten de 3e prijs, de tweede proef won ze
met 195 punten de 1e prijs. Het leverde haar
3 winstpunten op. Hinke Politiek veroverde
een winstpunt in de klasse M-1, haar 2e proef
werd beloond met 186 punten.
Voor de jongsten was er s´middags de gelegenheid om in de Bixie te startten. Dit deed Yara
de Vries met Bonnie in de klasse AA. Ze won met
beide proefjes de 3e prijs.
Nadat het springen al eerder was afgelast was
de organisatie zondag-morgen vanwege de zeer
slechte weersomstandigheden genoodzaakt
ook de dressuurwedstrijd niet door te laten
gaan. De eersten waren, na vastgelopen te zijn
in het doorweekte land en met tractors op hun
plaats gereden te zijn, al aan het inrijden in de
stromende regen toen men tot de conclusie
kwam dat er onder deze omstandigheden niet
gereden kon worden. Er zat niets anders op
dan doorweekt en teleurgesteld huiswaarts te
keren. Een toch wat jammerlijk einde van een
mooi concours.
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115E Makkumer Merke
Makkum - Nog 9 dagen, dan is het zover.
kaatsvereniging Makkum organiseert ”De
Makkumer Merke” met Kaatspartijen / Feesttent
Muziek / Lunapark op het Plein en op de
Markt /Activiteiten voor de kinderen in de
tent / Reünie / Paardendraverij op de Ds. L.
Touwenlaan/ Plezier / Sportiviteit en nog heel
veel meer. In de Belboei van volgende week
kunt het volledige programma vinden en nog
veel meer Merke Info, maar natuurlijk nu al
op www.kvmakkum.nl

Straatkaatsen in Pingjum
Pingjum - Regen en harde wind zijn niet echt de
meest gunstige omstandigheden voor het straatkaatsen. Toch is in Pingjum van 25 tot en met 29
juni zeer enthousiast gekaatst door 16 parturen.
Er werd gekaatst met 3 lijsten te weten jeugd,
dames en heren/dames. Zowel de jeugd als de
heren/dames kaatsten met 6 parturen elk een
dubbele poule. Na vele spannende partijen volgden
vrijdagavond de finales. De kransen werden traditiegetrouw gesponsord door de familie Roffel en
Kees Wind. Het straatkaatsen werd ook dit jaar
weer georganiseerd door de Kulturele Kommissie,
met ondersteuning van de Jeugdcommissie en
de Kaatsvereniging.
Jeugd:
1. Johannes de Best en Susan Bartels,
2. Edgard Snijders en Dirk van Balen,
3. Rene Boschma en Tim Bartels.
Dames:
1. Tinet Tigchelaar, Sanne Roffel
en Sjoukje Elgersma/Yonne Sieswerda,
2. Elske Klik, Sam van Kouwen
en Jacolien Jansen.
Heren/Dames:
1. Auke Bruinsma, Henk Nesse
en Gerrit Harm Folkertsma,
2. Michel Nesse, Sjoerd van der Berg
en Theun Folkertsma,
3. Hendrik Brandsma, Johan Visser
en Jelle Boorsma.

Omrop Fryslân TV
Baas Boppe Baas
Het is kerst in Baas boppe baas. Cynthia zit in
het kersttoneelstuk en speelt een prachtige engel.
Er zijn echter problemen, want er heerst een
griepgolf. Iedereen raakt besmet, ook Joukje
en het kerstspel dreigt niet te door te kunnen
gaan. Totdat Beant een oplossing bedenkt. Talieta
is depressief, kijkt tegen de feestelijkheden op
en heeft een ontmoeting met een aantrekkelijke
man. Beant verzorgt een kerstdiner, maar iedereen is blij dat de boerderij blijft staan als hij aan
het flamberen is geslagen! Baas Boppe Baas
dinsdag 10 juli 2007 om 18.30 uur. Nogmaals
te zien de hele avond en nacht ieder uur.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Tegels

Delicatessen

voor als het ECHT lekker moet zijn

Hoera!!!

Wij bestaan deze week 2 jaar
Dit willen wij met u vieren en daarom
deze speciale verjaardagsaanbieding.

U krijgt bij aankoop van 10 euro
een babykaasje (t.w.v. 4,95)

Helemaal gratis
Zolang de voorraadstrekt

Wij hebben de lekkerste kaas en het
grootste assortiment Friese specialiteiten

o.a :Beerenburgkaas, Us Heit bier, Friese jam, Fries snoep
Friese dumkes, jam, wijn, kruidenbitter en nog veel meer.
Lekker voor thuis, cadeau of souvenir.
Ook stellen wij voor u cadeaumandensamen.
Geldig van woensdag tot zaterdag7-7-2007

Tot ziens op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283
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Fa. Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijf partij KV ”Trye yn Ien”
KNKB heren 30+ en 50+
organiseerde Federatie
Makkum - De wisselvalligheid van het weer partuur Henk Vuijk, Johannes Hinrichs, Henk
afdelingscompetitie
was ook te merken aan de lijst. Bij beide klassen Woppekamp en partuur Jan Vlietstra, Evert Heeg
waren afmeldingen, ziektes en mensen die zich
tijdens de wedstrijd blesseerden. Dat betekende
dus bijloten, maar óók een herkansing!
In de 1e omloop werd er een spannende partij
gespeeld tussen Peter Huisman, Sietse Lenters,
Erik Bakker en Ludwig Seerden, Gooitzen Eijer,
en Klaas Dijkstra. Alles kwam aan de hang,
waarbij laatstgenoemden aan het langste eind
trokken. In de tweede omloop trof partuur Seerden
het partuur van Nanning Seepma, Herman Reinsma
en Sander Rinia. Dit werd echter minder spannend,
en eindigde in 5-3/6-2 voor partuur Ludwig
Seerden. In de 3e omloop speelden ze tegen Peter
Bootsma, Jacob Kamstra en Rein Tiedema. Peter
Bootsma c.s wonnen dit met 5-2/6-4 en gingen
door naar de finale en de derde prijs was voor
partuur Ludwig Seerden. De andere finalist was
het partuur van Tjipko Vellinga, Ype Smink en
Age Sikma. Zij speelden de 1e omloop 5-0/6-4
tegen Jan de Boer, Johan Hettema en Germ van
der Meer. In de 2e omloop wonnen ze met 5-3/6-4
van Roel Venema, Wietse Punter en Andries
Smink, en door een staand nummer in de 3e
omloop gingen ze door naar de finale. Het werd
een échte fínale waarbij alles aan de hang kwam.
De kransen waren voor Peter Bootsma c.s en
Tjipko Vellinga c.s gingen naar huis met de ”íets
minder boodschappen”.
In de verliezersronde speelde Jan de Boer, Gerard
van Malsen (bijgeloot voor Johan Hettema),
Germ van der Meer de 2e omloop 5-2/6-2 tegen
Yde Klaas Dijkstra, Herman Radelaar en Durk
Wierstra. Vervolgens stoomden ze door naar de
finale door een staand nummer. De andere finalist
was Erik Bakker (bijgeloot voor Gerard van
Malsen), Steven Kramer en Peter Huisman (bijgeloot voor Klaas Kramer). Zij speelden in de
eerste omloop een spannende partij van 5-5/0-6
tegen partuur Roel Venema. In de 2e omloop
bleven ze staan, en in de 3e omloop troffen zij
partuur Frans Vijver, Hayo Attema en Klaas
Kramer (bijgeloot voor Uilke Tuinier). Dit werd
5-2/6-2 in het voordeel van Erik Bakker c.s. De
finale was echter niet zo spannend, en eindigde
in 5-1/6-6 in het voordeel van Jan de Boer c.s
Uitslag Winnaarsronde
1. Peter Bootsma, Jacob Kamstra,
Rein Tiedema;
2. Tjipko Vellinga, Ype Smink, Age Sikma;
3 Nanning Seepma, Herman Reinsma,
Sander Rinia
Verliezersronde:
1. Jan de Boer, Gerard van Malsen,
Germ van der Meer;
2. Erik Bakker, Steven Kramer, Peter Huisman
Heren 50 +:
Bij de Heren d.e.l 50+ was het eveneens een
kwestie van bijloten over de hele lijst. In de eerste
omloop speelde zich een spannende partij af tussen

en Herman Steneker. Dit eindigde in 5-5/6-0 in
het voordeel voor partuur Henk Vuijk. In de
tweede omloop namen ze het op tegen Piet Zijlstra,
Jan Sijtsinga en Simon Grijpstra wat ze eveneens
wonnen met 5-3/6-0. In de halve finale werd hun
energie en wilskracht behoorlijk op de proef
gesteld tegen Jan Tuinier, Wim Bosklopper en
Bouwe van der Veer. Alles kwam aan de hang,
maar partuur Henk Vuijk trok nét aan het langste
eind en ging door naar de finale, en partuur Jan
Tuinier won hiermee de derde prijs. De andere
finalist kwam zonder al teveel kleerscheuren tot
de halve finale (resp. 5-0, 5-0). Dit was het partuur
van Simon de Groot (bijgeloot voor Gerrit de
Jong), Henk Noordbruis en Sikke Koster. Zij
speelden de halve finale tegen Anne Bootsma,
Jan Volberda (bijgeloot voor Pieter Breuker) en
Cor Knol. Dit eindigde in 5-3/6-2 in het voordeel
van partuur Simon de Groot, welke dus door ging
naar de finale. De derde prijs was voor partuur
Anne Bootsma. De finale wás dan ook een echte
finale. Ja, als de 50+ een dag te kaatsen is, dan
doen ze het ook goed. Alles kwam aan de hang,
maar uiteindelijk ging partuur Simon de Groot
met de krans naar huis, en was de 2e prijs voor
partuur Henk Vuijk. In de verliezersronde speelden
Jan Vlietstra c.s de 2e omloop tegen Anno
Miedema, Jan Faber (bijgeloot voor Siebren Marre)
en Lieuwe Eringa. Zij maakten het elkaar niet
makkelijk, maar met 5-4/6-0 wonnen Jan Vlietstra
c.s toch de partij. In de halve finale namen ze
het op tegen partuur Eddie van der Lei, Oeds
Broersma en Joop Bootsma wat ze eveneens
wonnen met een stand van 5-1/6-4, en ze dus
door gingen naar de finale. De andere finalist
was het partuur van Teake Koster, Jan Bruinsma
(bijgeloot voor Jan Vlietstra), Han Baggelaar
(bijgeloot voor Jan Bruinsma), welke de finale
had bereikt zonder al te grote hindernissen.
(resp. 5-1/,5-3). Maar ook dit werd een echte
finale. De parturen Vlietstra en Koster legden
het vuur elkaar na aan de schenen, het werd uiteindelijk dan ook 5-5/6-6 waarbij het partuur
van Jan Vlietstra net aan het langste eind trok,
en de 2e prijs was voor Teake Koster c.s
Deze partijen zijn gesponsord door Fa. Gebr.
Miedema Freelance Timmerbedrijf. De kransen
werden aangeboden door Gasterij Hennie van
Richt. Namens de KVM, bedankt voor de sponsoring, en het mogelijk maken van deze partij.
Uitslag winnaarsronde:
1. Simon de Groot, Henk Noordbruis,
Sikke Koster;
2. Henk Vuijk, Johannes Hinrichs,
Henk Woppekamp;
3. Jan Tuinier, Wim Bosklopper,
Bouwe van der Veer;
3. Anne Bootsma, Jan Volberda, Cor Knol
Verliezersronde
1. Jan Vlietstra, Evert Heeg, Herman Steneker;
2. Teake Koster, Jan Bruinsma, Han Baggelaar
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Gaast - Zaterdag werd er niet alleen gekaatst om
de dagzege maar ook om het afdelingsklassement.
De weersomstandigheden op de ”Boppeslach”
waren goed. Het was prima kaatsweer alleen de
wind maakte het de opslagers zo nu en dan erg
moeilijk. Dit zorgde dan ook voor vele spannende
kaatspartijen welke in de volgende uitslagen
resulteerde. Laatste afdelingswedstrijd de dagzege
bij de jongens ging naar het partuur van Exmorra.
Het partuur van Lollum-Waaksens werd beloond
met de 2e prijs. Bij de schoolmeisjes ging de
dagzege naar het partuur van Lollum - Waaksens.
Het partuur van Exmorra werd verdiend 2e.
De uitslag van het afdelingsklassement 2007;
Jongens; Lollum - Waaksens
Schoolmeisjes; Lollum - Waaksens

* De afdelingswedstrijd bij de jongens werd
gewonnen door Exmorra

* De afdelingswedstrijd bij de schoolmeisjes werd
gewonnen door Lollum/Waaxens

Na 50 jaar kaatsen
Marian Palsma nu als
supporter
Witmarsum - De kaatster Marian was erg onder
de indruk na de laatste voor haar georganiseerde
uitnodigingspartij. Wij schreven hier vorige week
al over. Marian werd overrompeld met mooie
kado’s, waaronder een hele grote krans, een ketting
met een telegraafje en een spiegel met bloemstuk.
Marian bedankte alle aanwezigen voor de fijne
dag en ze beloofd nog vaak aanwezig te zullen
zijn op het veld bij de kaatspartijen, niet meer in
actie, maar dan als enthousiast publiek.
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Bij Familie kaatspartij
komt na regen toch de zon

Schilder- / Klussenbedrijf Smink partij

Makkum - Na een paar behoorlijke stortbuien kon
men gelukkig zondagmiddag het zonnetje toch nog
begroeten, 16 families zondag om de kransen en de
eer. In de eerste omloop waren er direct al een aantal
spannende partijen. Door het lot werd bepaald of je
in de A klasse (winnaars ronde), of in de B klasse
(verliezers ronde) terecht kwam.

Makkum - Op kaatsland ”De Seize” is zaterdag de
kaatspartij heren vrije formatie in een A en B klasse
gekaatst.

Feike Melchers, Geert Melchers en Cindy Leijenaar
speelden tegen Sander Rinia, Greetje Rinia en
Germ vd Meer. Met 5-5/6-2 won de fam. Rinia/van
der Meer het net. Een andere spannende partij was
ook gaande tussen Andrea Kroes, Sander Koops,
Ronald Koops tegen Hayo, Siepie en Sylvia Attema.
Dit werd 5-4/6-6 voor de familie Attema. In de 2de
omloop nam Sander Rinia c.s het op tegen Bauke
Jetze en Ype Smink, en Willy van der Velde. Dit
werd 5-4/6-4 voor Sander Rinia c.s. In de halve
finale troffen zij vervolgens het partuur van Yde
Klaas en Attie Dijkstra, en Warren van der Veen.
Fam. Dijkstra/ van der Veen speelde vol vuur en
won met 5-3/6-6. Hiermee gingen zij door naar de
finale, en was de derde prijs voor fam. Rinia/van
der Meer. De andere halve finalist waren Hayo Attema
c.s, welke het opnamen tegen Ilja Tassabajof, Geeske
en Sytse Hibma. Laatst genoemden wonnen de
partij met 5-1/6-4, en gingen door naar de finale,
en was de 3e prijs voor de familie Attema. In de
finale waren de blessures aan de Dijkstra/van der
Veen kant inmiddels al aardig opgelopen. Toch
gaven ze nog goed partij, maar moesten met 5-3/6-4
uiteindelijk toch Ilja Tassabajof c.s voor laten gaan,
welke dus met de bloemetjes naar huis gingen.
In de verliezersronde was alles eveneens wel aardig
aan elkaar gewaagd. Partuur Melchers/Leijenaar
speelde de tweede omloop tegen Koert en Romine
Jansen en Rommert Tjeerdema. Dit werd 5-4/6-2
voor de familie Melchers/Leijenaar. In de halve
finale speelden zij tegen Sjoke, Broer Sikke Tilstra
en Rene Anema. Dit werd 5-2/6-2 voor Feike
Melchers c.s. waarmee ze door gingen naar de
finale. De andere halve finalisten waren Jan Ruurd
Amels, Angela en Patrick Ruivenkamp, welke
speelden tegen Andrea Kroes c.s. Hier was de koek
op, en Jan Ruurd Amels c.s wonnen dit met 5-1/6-0.
De finale ging dus tussen Feike Melchers c.s en
Jan Ruurd Amels c.s Het ging hard tegen hard,
maar op 5-4/6-0 kon partuur Amels/Ruivenkamp
met de kransen naar huis, en was de 2e prijs voor
familie Melchers/ Leijenaar. De partij werd
gesponsord door Koornstra Netten, de KVM
bedankt hen voor sponsoring en het mogelijk
maken van deze kaatspartij.
Uitslag winnaars: (A-Klasse)
1. Ilja Tassabajof, Geeske Hibma, Sytse Hibma
2. Yde Klaas Dijkstra, Attie Dijkstra, Warren v/d Veen
3. Sander Rinia, Greetje Rinia, Germ van der Meer
3. Hayo Attema, Siepie Attema, Sylvia Attema
Verliezers: (B-Klasse)
1. Jan Ruurd Amels, Angela Ruivenkamp
en Patrick Ruivenkamp
2. Feike Melchers, Geert Melchers, Cindy Leijenaar

www.makkumerbelboei.nl

Federatie kaatspartij heren vrije formatie Makkum

A-klasse
Een viertal parturen maakte hun opwachting in deze
klasse, er werd gekaatst in een poule. Het partuur
van Jacob (P) van der Weerdt, Ype Smink en Hayo
Attema won hun eerste partij van het partuur van
Yde-Klaas Dijkstra en Gerard van Malsen (zij kaatsen
met z’n tweeën) met 5/4 - 6/6. Een spannende en
gelijk al een belangrijke partij. Het partuur van Bram
Dijkstra, Hidde Koornstra en Andries Smink won
eveneens hun eerste partij. In de volgende partijen
verloren de parturen van Jacob en Bram echter, terwijl het partuur van Yde-Klaas wel won en ook het
partuur van Rienk-J. Hibma, Marcus Frietema en
Sytse Hibma. Alles was nog mogeljk in de laatste
te spelen partijen. De winnaar van de partij tussen
Jacob (P) cs. en Bram cs. kon in de prijzen vallen,
maar of dit een 1e of een 2e prijs zou worden hing
af van het verloop van de partij tussen Yde-Klaas
cs. en Rienk-Jelle cs. Deze partij echter was eerder
uit en doordat het partuur van Yde-Klaas won met
5/2 - 6/4 behaalden zij een puntentotaal van 18.
Wie er ook zou winnen van de parturen van Jacob
(P) of Bram, het zou betekenen dat dit een 2e prijs
zou worden. In een geweldig spannende partij
kwam natuurlijk alles aan de telegraaf te hangen en
ging de winst tenslotte naar Jacob(P), Ype en Hayo,
zij behaalden 16 punten en daarmee de 2e prijs in
de A-Klasse.
B-Klasse
Er waren hier twee poules met ieder drie parturen.
De beide poulewinnaars zouden de finale behalen.
In poule A won het partuur van Rinze Steneker,

Geert Melchers en Jan-Ruurd Amels hun eerste
partij met 5/3 - 6/2. Het partuur van Theo Nota,
Stefan Kooistra en Rienk Veltman won daarna
eveneens van het partuur van Germ van der Meer,
Koert Jansen en Rinke Reitsma met 5/1 - 6/2, zodat
laatstgenoemden uitgekaatst waren. In de beslissende
partij voor een finaleplaats deden Rinze cs. en Theo
cs. niet voor elkaar onder. Er werd gestreden tot het
uiterste en met een stand van 5/5 - 6/4 trokken
Rinze, Geert en Jan-Ruurd aan het langste eind. In
poule B was het partuur van Daniel Kleiterp, Feike
Melchers en Hyltje Bosma oppermachtig. Tweemaal
een overwinning bracht 14 punten in het laadje en
dat betekende een plek in de finale. In die finale
bleek dat het partuur van Daniel, Feike en Hyltje
toch een maatje te groot was voor het partuur van
Rinze, Geert en Jan-Ruurd. Ze wonnen met 5/2 - 6/6,
en daarmee kun je stellen dat dit partuur klaar is
voor de A-Klasse!
Schilder- en Klussenbedrijf Smink (Ype en
Andries) had prachtige sporttassen met een royale
inhoud beschikbaar gesteld voor alle prijswinnaars
en de kransen werden deze dag aangeboden door
Jochem-Klaas Smink.
Uitslag:
A-Klasse:
1. Yde-Klaas Dijkstra en Gerard v. Malsen
2. Jacob(P) van der Weerdt, Ype Smink
en Hayo Attema
B-Klasse:
1. Daniel Kleiterp, Feike Melchers
en Hyltje Bosma
2. Rinze Steneker, Geert Melchers
en Jan-Ruurd Amels

Federaasje wedstriid welpen, pupillen en skoaljeugd
yn Koarnwert
Koarnwert - Mei in strie minne loft boppe yn e fjirte
waard der yn de sinne begûn mei dizze wedstriid.
Dochs bleauw it yn Koarnwert ek net droech en
waard der ferskeidene kearen skoele yn it tintsje.
By de welpen stûnen 8 partoer op e list. Foar sommigen wie dit hun earste wedstriid welke se spylen,
it wie sa no en dan ek wol hiel spannend. De finalisten
Sander en Sofie en Roaland en Nicole hiene yn de
earste 2 omlopen net folle tsjin stân. Yn e finale gong
it lyk op werby it sels alles oan e hang waard. It hiele
fjild waard rom makke en uteindelijk lutsen Sander
en Sofie oan it langste ein en mochten de krans mei
nei hûs ta nimme. Yn de ferliezers rûnte gongen
Teun en Cornelis mei de 1e oan e haal, se wûnen
yn e finale fan Jur en Rinze Bauke.
De pupillen en skoaljeugd keatsten troch elkoar
hinne wer by der 7 twa taltsjes foarme waarden. De
finalisten Thomaske en Yde en Tiemen en Atsje
hiene beide nog mar twa tsjin earsten toen se yn e
finale tsjin elkoar moesten. It gong yn it begjin
aardich lyk op mar uteindelijk wiene Thomaske en

Yde te sterk en mochten sy de krans oan e muorre
spikerje. Yn e ferliezers rûnte moasten Chris en Sanne
it opnimme tsjin Dietmer en Bert Jeff. It utslaan
koene Chris en Sanne krekt wat better en sa wûnen
sy de earste priis.
En sa moai at de dei begûn wie sa eindige der ek,
mei lekker simmerwaar.
Welpen winnaarsronde:
1. Sander Bruinsma en Sofie Postma;
2. Roeland Damsma en Nicole Steigenga.
Verliezersronde
1. Teun Miltenburg en Cornelis Reitsma;
2. Jur Okkinga en Rinze Bouke Reitsma.
Pupillen/schooljeugd; winnaarsronde
1. Thomaske Reitsma en Yde Stegenga;
2. Tiemen Strikwerda en Atsje Elgersma.
Verliezersronde
1. Chris Monfils en Sanne Idsenga;
2. Dietmer Yntema en Bert Jeff Bloemhof.

www.nieuwbouwinmakkum.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
Grote Wolf motormaaier met wielaandrijving € 175.tel. 06-23104328 na 18.00 uur
Legerkistjes (2e hands) maat 43 € 17.50; Rubberen
laarzen maat 42, zwart € 5.-, tel. 06-23218218
Blauwe scootmobiel, Sterling elite, mooi en goed.
Kleiweg 15, Makkum tussen 19.00 en 21.00 uur
Duo kinderwagen het achterzitje kan in lig/zitstand,
nette handzame wagen € 60.-, tel. 0517-577532
Ikea computerbureautje, model Mikael in kleur
ahorn € 15.-, tel. 0515-231263 na 18.00 uur
Koppel mooie Swifter fok ooilammeren zwoeger vrij,
ARR/ARR, H. Drayer, Ferwoude, tel. 0515-542616

TE KOOP

Fietszitje met heupgordel € 5.-, tel. 0517-532021
Zitmaaier 12,5 pk met grasopvangbak, doet het nog
goed, tel. 0517-531768
Eurostar paardrijbroek zwart, zitvlak echt leder maat
164 nw.pr. € 99.95 nu € 25.-; Horka paardrijbroek,
wit maat 176/36 € 15.-; Harrij Horse paardrijbroek,
rose, zitvlak grijs maat 176 € 15.-; Paardrijbroek
bordeaux rood maat 176 € 10.-, tel. 06-23218218

Verversbuurt 6
BOLSWARD

Scootmobiel merk Sterling met nieuwe accu’s en
verzekering, i.z.g.st., tel. 0515-231383

Gerenoveerde
tussenwoning
nabij centrum

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 139.000,00 k.k.

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de boby van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

GRATIS AF TE HALEN
Leuke jonge konijntjes zoeken een baasje, tel. 0515-542073
na 18.00 uur
60 trottoirtegels 30 x 30 cm, tel. 06-22513404
2 Jonge poesje bijna 7 weken oud, 1 rood/witte kleur en
1 lapjespoes met veel zwart, tel. 0517-577532

AANGEBODEN
Meisje van 15 die graag wil oppassen, kan goed met
kinderen, meer info: Bente Groeveld, tel. 0515-232607
Heeft u schilderwerk, bel 06-23744753

GEVRAAGD
Winx poppen: Tecna, Musa, Isy en andere Winx spullen,
tel. 0515-232262 of 06-29578161
Ouder iemand voor één keer per 2 weken voor 2 â 3 uur
in de huishouding, tel. 0517-641846

GEZOCHT
Meisje van 13 zoekt vakantiewerk of krantenwijk,
tel. 06-36198424 of 06-54776114

AANGELOPEN
Langharig dwergkonijntje, kleur wit/grijs,
info: Ds.L.Touwenlaan 13, Makkum

VERLOREN
Op zaterdagavond 23-06-07 tijdens het dorpsfeest in Zurich
ben ik mijn vest kwijt geraakt. Graag terugbezorgen in
het café in Zurich of contact opnemen met 06-22933882

TE HUUR
2 persoons gemeubileerd woonhuis aan het water in
Makkum, tel. 06-29555909

www.focussys.nl

