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Albert en Marijke
Hoekstra in
zeilboot in vijf jaar
reis rond de wereld

Thuiszorg Zuidwest
Friesland laat
wensen in
vervulling gaan

Na 7 jaar klussen een koffie- en theeschenkerij
”Panta Rhei” in Wons
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Wons - Toen wij kinderen waren hebben wij
met onze ouders altijd naast elkaar gewoond
in Groot Ammers en nu zijn we vriendinnen.
Het zijn Martine van Well en Neel Bouter. In
2000 kochten de dames een pand in Wons,
voor velen in de omgeving bekend als het
voormalig dorpscafé Seekles. Toen wij zeven
jaar geleden het pand betraden was het een en al
bouwval wat de klok sloeg. Maar onze wensdroom konden we nu toch nog verwezenlijken,
een pand kopen en dit kadastraal opsplitsen,
zodat Martine en Neel hun eigen ´home´ hebben.
Twee jaar geleden kochten zij ook nog een
loods er bij. De dames hebben voor een groot
gedeelte zelf verbouwd en ingericht. Alleen het
technische gedeelte moest natuurlijk gedaan
worden door een erkend vakman.
Behalve koffie- en theeschenkerij ”Panta Rhei”
in het Nederlands vertaald is dit ‘alles stroomt’,
heeft men ook Pension Bed en Brochje ‘t Hert,
met drie kamers één vier persoons en twee
tweepersoonskamers. En we zitten al het hele
seizoen vol, met de regelmaat van de klok moet
ik mensen doorverwijzen naar collega’s zegt
Martine. In de prachtige tuin is het bij mooi
weer heerlijk vertoeven, veel kleurige bloemen
zorgen voor de schitterende entourage met
spiegels -en stukken van spiegels - op planken
langs de kant geven een fraai cachet aan het
geheel. Als we binnen zitten en kijken in de
rond, dan staan grote kasten langs de wanden,
met de meest uiteenlopende ‘dingetjes’ ik noem

het maar nostalgie zegt Martine, haar vriendin
Neel beaamt dit volmondig. De inhoud in de
kasten zijn ook te koop, maar niet alles zegt
Martine daar hecht ik mij aan, dat zijn dingen
van mijn ouders met een emotionele waarde.
Je staat er versteld van hoeveel mensen door
Wons komen, zo hadden wij op die mooie
warme zomerse zondag van enkele weken
geleden, ‘s morgens al een veertigtal gasten om
een kopje koffie/thee of frisdrank te nuttigen.
En als de gasten weer vertrekken dan krijgen ze
uit een van de glazen stolpen versnapering mee.
Er komen hier mensen met veel verschillende
nationaliteiten. ”Panta Rhei” heeft een capaciteit
voor een 40 tal personen, de mogelijkheid is
ook aanwezig om er een verjaardag te vieren,
of voor een andere ontmoeting. Maar men
moet dan wel van tevoren even reserveren.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Oh, ja zegt Martine ik spaar en verzamel al twee
en dertig jaar kleine nostalgische dingetjes, wat
ik nu nog graag als aanvulling wil hebben dat
zijn hoeden langs de wand voor decoratie, zie
maar eens er hangen ook al een aantal.
Wanneer open: Als ik thuis ben dan staat er op
de stoep een rood damesrijwiel met op de
bagagedrager een bloeiende plant.
Koffie- en theeschenkerij ”Panta Rhei”
annex Pension Bêd en Brochje ‘t Hert
Weersterweg 10 8747 NS Wons
tel. 0517 - 532198

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 19 augustus
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
da. A. v.d. Zijp, dienst te Workum
Recreatie Holle Poarte in de Piramide 9.30 uur
dhr. P. Speelman, m.m.v. ”Ruach”, orgel: dhr. J. Adema

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, Praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231770
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
A. de Boer, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Familieberichten
Noch altyd op harsels
sa drok mei tûzen lytse dingen.
Help fan Thússoarch en fan buorlju
makken dat it te dragen wie.
Oant it nei dy lêste neare nacht
echt net langer gie.
Hjoed is rêst ús leave mem, skoanmem en beppe

Jeltje Faber-Nooitgedagt
* 11 septimber 1923
Drylts

† 7 augustus 2007
Makkum

Sûnt 4 jannewaris 1976 widdo fan Harmen Faber.
Allingawier: Frâns en Minke
Jaeike Welmoed

Agenda
woensdag 15 augustus
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt
19.00-21.00 uur in het centrum
Makkum - Holle Poarte Campingloop
start jeugdlopen 500 m en 1000 m (wedstrijd)
19.30 uur start 5- en 10 km (trimloop)
Inschrijving vanaf 15.00 uur tot een kwartier
voor de loop, inl. tel. 06-13560374

donderdag 16 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
Het Hindelooper viswijfenkoor 19.30 uur,
entree € 2.-, inclusief consumpties.
Info: zie 17 aug.
Exmorra - Feesttent Dorpsrevue
70 jaar Oranje Vereniging

vrijdag 17- en zaterdag 18 augustus
Skriuw adres:Meerweg 13, 8758 LC Allingawier
De ôfskiedstsjinst te Makkum en de beïerdiging
yn Drylst hawwe sneon 11 augustus l.l. plakfûn.
Wij ontvingen het droevige bericht dat is overleden

zr. Jeltje Faber-Nooitgedagt
Heel veel jaren was zij een actief lid van onze
Doopsgezinde Zusterkring, waarvan zij ruim 17
jaar voorzitter was. Hoewel zij onze bijeenkomsten
de laatste jaren niet kon bezoeken, bleef ze alles
met grote belangstelling volgen.
Doopsgezinde Zusterkring
Makkum

Hartelijk dank voor uw belangstelling tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis als bij mijn thuiskomst
met kaarten en bloemen, enz.
H. Huisman-Salverda
Makkum, augustus 2007
Kerkeburen 66/H

Op 8 augustus ús 61e troudei
hawwe Lisette en Peter
in jonkje krigen.
Wy binne bliid mei de lytse

Jelmer Peter
pake en beppe Terpstra.
Lieuwkemastraat 1
8754 BL Makkum

Makkum - Visserijdagen Makkum spectaculair
en zeer gevarieerd programma
vanaf ‘s morgens 10.00 uur tot in de kleine
uurtjes 02.00 uur. Voor het volledig programma
zie hiervoor de Visserijkrant

vrijdag 17 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655
Cornwerd - K.V. Meiinoar Ien 19.00 uur
Nachtkaatsen
Exmorra - 19.00 uur Grote Optocht met
drumband en praalwagens / start in Allingawier
eindpunt Exmorra

zaterdag 18 augustus
Cornwerd - KNKB jeugdwedstrijd meisjes
del. 2e jaars schoolmeisjes, aanvang 10.00 uur

zondag 19 augustus
Exmorra - 09.15 uur Herhaling Grote Optocht,
‘s avonds optreden Engelse Band ”Fragment”

maandag 20 augustus
Wons - Tijdrit over 17,4 kilometer,
diverse klassen, organisatie Dorpsbelang Wons
m.m.v. Wielervereniging Snits

dinsdag 21 augustus
Makkum - Openbare Bibliotheek
10.00 uur Senior Web Nederland,
voorlichting computer lessen voor ouderen

woensdag 22 augustus
Makkum - Laatste zomeravond/gezelligheidsmarkt 19.00-21.00 uur,
tevens Kinderrommelmarkt

www.makkumerbelboei.nl
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Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 aug.
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
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en pastels,
aquarellen van Makkum. Open van woensdag t/m
zondag 13.00 tot 16.00 uur, Slotmakersstraat 2
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
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

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 16 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 18 AUGUSTUS

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

MAKKUMER ROLLETJES
Runderschnitzel opgerold
met rauwe ham/spinazie

4 HALEN / 3 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST
MAKKUMER STEAKS
VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

4 HALEN / 3 BETALEN
DONDERDAG 16 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 22 AUGUSTUS
FIJNE LEVERWORST
100 gram

€ 0.65

WOENSDAG GEHAKT DAG
EI-BIESLOOK-SALADE
H.O.H. GEHAKT
500 gram

100 gram

€ 2.50

GEBRADEN KIPFILET

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.10

100 gram

€ 2.75

€ 1.69

Tijdens de Visserijdagen staan
wij zaterdag op de haven met
Broodje Warm Beenham
en Broodje Shoarma

Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen
van Bertus Bijlstra & Jacqueline van er Wei, allebei
afkomstig uit Makkum. Open: tot en met eind
augustus zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur,
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur,
entree gratis
Wons - zaterdag en zondag 25/26 aug. Expo
Atelier Pur Sang. 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

Don de Jong
Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

wespenator
Mobiel 06 2831 9267
ook na 17.00 uur en in het weekend
0515 - 42 22 68
e.v.m. gediplomeerd
Last van wespen?
De Wespenator verwijdert ze
vakkundig snel en betaalbaar € 47,-

telefoon 0515-231488 of 232547

Vanille Vla, literpak...............................................nu 99

cent
Philadelphia Smeerkaas, 150 gram....................................1.29
Snijworst, 125 gram...............................nu 5 zegels extra
Pringles Original of Paprika...............................................1.19
Witlof, 500 gram....................................................nu 99 cent
Delcorf Appels, nieuwe oogst..................99 cent de kilo
Triomphe Peren, nieuwe oogst.................89 cent de kilo
Dubbelfrisss, pak 1.5 liter
deze wwek van 1,29 nu 69

cent

Aanbiedingen geldig van do. 16/8 t.e.m. wo. 22/8
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Makkum maakt zich op voor de visserijdagen
Makkum - Langzaam aan beginnen de voorbereidingen voor de visserijdagen zichtbaar te
worden. Etalages worden nieuw ingericht,
stoepjes geveegd en vlaggen gecontroleerd.
Om Makkum in zijn volle glorie te kunnen laten
stralen voor de bezoekers, heeft de stichting
Visserijdagen uw hulp natuurlijk nodig. Wij
vinden het fantastisch als iedereen die een
Makkumer vlag heeft hem natuurlijk uithangt!
Hebt u netten, visjes, schelpen of andere zaken
die nautisch aandoen, schroom niet en versier
uw huis, straat of buurt.
En behalve het versieren hebben we natuurlijk
ook nog het autovrij en bootvrij maken. Het
hele centrum valt daaronder, te weten Kerkstraat,

Middenstraat, Markt, Plein, Voorstraat, Vallaat,
Turfmarkt, Pruikmakershoek, en de Haven.
Voor het bootvrij maken geldt de Turfmarkt,
Krommesloot, Pruikmakershoek, en het Vallaat.
Deze moeten vrijdag al bootvrij zijn i.v.m de
Pieremagondel. Bewoners aan de Zijlroede
houdt u a.u.b. ook rekening met uw eigen
bootjes?
Bevoorrading van winkels e.o. horeca op
zaterdag is nagenoeg niet mogelijk i.v.m alle
bezoekers die er op zaterdag zijn. Wij wensen
heel Makkum en al zijn bezoekers hele fijne
visserijdagen toe!
Bestuur St. Visserijdagen Makkum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

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

MANjorettes laten zich van hun beste kant zien
Makkum - Een heel peloton MANjorettes
zijn zich aan het voorbereiden voor hun eerste
spectaculaire optreden wat in Makkum zal gaan
plaatsvinden. Zaterdag 18 augustus a.s. tijdens
de visserijdagen aldaar om 10.00 uur zullen zij
gaan schitteren en hun kunsten vertonen. Bloed,
zweet en tranen heeft het de MANjorettes gekost
om helemaal in vorm te komen. (letterlijk en
figuurlijk) Krakende vingers, stekende spieren
en vermoeide grimassen volop. De drumband

verkeerd in hogere sferen met de MANjorettes
voorop en speelt de sterren van de hemel. Nog
nooit is de drumband van Makkum zo boven
zichzelf uit gestegen, aldus instructeur F.D.
Kortom, het is aan de MANjorettes, ze zullen u
dan ook een geweldige show laten zien tijdens
de Visserijdagen Makkum, op zaterdag 18
augustus om 10.00 uur!!! Komt dat zien, het is
zeker de moeite waard! Je weet niet wat je ziet...

De vrolijke kinderoptocht wordt geweldig
Makkum - De vrolijke kinderoptocht start
aanstaande zaterdag morgen om 10.00 uur in
de Kerkstraat. (09.45 uur verzamelen) De
Manjorettes(!) en muziekvereniging Hallelujah
lopen voorop en de versierde stoet loopt er
vrolijk achteraan. Je hoeft je niet op te geven, dus
kom allemaal maar met je mooiste verkleedkleren en je mooiste versierde fiets, skelter of kar.
Het thema is Muziek, verzin maar iets geks!
Het zou geweldig zijn als de begeleiders ook
verkleed meelopen in de stoet. Dit jaar is er
een bonus prijs te winnen, nl. de Gein-prijs.
Die kun je winnen als jouw creatie veel humor
heeft. De geinprijs wordt aangeboden door
Knipsalon Durkje. De kinderoptocht is van
10.00 uur tot 10.45 uur en eindigt op de haven,
waarna op het feest schip speciaal voor jullie
een kindervoorstelling is. En na die voorstelling
wordt bekend gemaakt wie de prijzen hebben
gewonnen. Spannend......tot zaterdag!...

1e prijs ( karren ) kadobon t.w.v. € 40.2e prijs ( karren ) kadobon t.w.v. € 20.3e prijs ( karren ) kadobon t.w.v. € 10.Aangeboden door van der Meer verf en behang
1e prijs ( lopend ) kadobon t.w.v. € 40.2e prijs ( lopend ) kadobon t.w.v. € 20.3e prijs ( lopend ) kadobon t.w.v. € 10.Aangeboden door speELSgoed

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

De route van de optocht is als volgt:
Kerkstraat, Voorstraat, Waagsteeg, Bleekstraat,
rechtsaf Ds.L.Touwenlaan, C.Lenigestraat,
rechtsaf Turfmarkt, Bleekstraat, linksaf Ds.L.
Touwenlaan, Kerkstraat, Plein, Achterdijkje.
De Zeemeermin en Neptunus hebben een mooi
plekje naast het terras van het Pannenkoekhuis
om de vrolijke Kinderoptocht goed te kunnen
bekijken.

Vier kinderen vast in lift
Makkum - Vorige week dinsdagavond om
21.04 uur, kreeg de brandweer Makkum een
melding waar hun inzet voor nodig was. Vier
jonge kinderen zaten vast in de lift van
Residence Sudersee op het villapark Makkum
in Zee. De vader van de kinderen alarmeerde
de brandweer nadat de Liftenfabrikant niet tijdig genoeg ter plaatse kon zijn. Met behulp
van de liftsleutel die op de brandweerwagen

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

aanwezig is, konden de brandweer de liftdeuren
op de 2e etage vlot openen. Opgelucht kwamen
de 4 kinderen, rood aangelopen uit de benauwde
lift te voorschijn. Door het contact dat de vader
kon houden met zijn kinderen raakten zij nimmer
in paniek. De lift werd tijdelijk buitenwerking
gesteld totdat de fabrikant deze na een controle
weer vrij kon geven, en de brandweer van
Makkum kon tevreden huiswaarts keren

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

AFHAALMENU
voor AUGUSTUS
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z 4 Koe Lo Kai/4 Mini Loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere spinazie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Lekkere zoete pruimen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben weer nieuwe oogst
appels en peren mee.
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

”Frigate Shtandart” doet tijdens Visserijdagen
als eerste haven van Makkum aan
Makkum - Gedreven door het ideaal zijn enorme
rijk een grotere rol binnen Europa te laten spelen,
besloot tsaar Peter de Grote aan het einde van
de 17e eeuw zich persoonlijk op de hoogte te
stellen van de beschaving, de handel en de
industrie van West-Europa. De roem van de
Nederlandse scheepsbouw, met Zaandam als
het belangrijkste centrum, was zelfs tot in
Rusland doorgedrongen. In 1703 maakte Tsaar
Peter de Grote dan ook gebruik van zijn eigen
technische tekeningen en ontwerpen om het
eerste schip voor de Russische Marine te bouwen,
nadat hij als scheepstimmerman op de scheepswerven in o.a. Zaandam en Amsterdam gewerkt
had om kennis op te doen over de bouw van
oorlogsschepen. Op 24 maart in dat jaar werd
de kiel gelegd van het fregat ‘Shtandart’. Op de
werf in St. Petersburg werkten onder leiding van
de Hollander Vibe Gerensen veel Hollanders om
het vak te leren aan de ongeveer 200 Russische
arbeiders. De Tsaar had een rijke staat achter
zich, daarom duurde de totale bouw van het schip
niet langer dan 5 maanden. Peter De Grote
werd zelf de eerste kapitein op het schip dat
16 jaar dienst deed als vlaggenschip van de
Russische Marine. Tussen 1703 en 1719 nam
‘Shtandart’ deel aan verschillende oorlogsmissies.
Na 1725 werd het schip gesloopt, maar
ondanks de wens van Peter de Grote (‘Shtandart’
moest behouden blijven als eerbetoon aan de
Russische scheepsbouw) en een dekreet van
zijn opvolgster Keizerin Catherine I, werd het
nooit herbouwd .......
Bijna 300 later - op 4 november 1994 - werd
in St. Petersburg de kiel gelegd van de replica
‘Shtandart’. Een droom van de huidige kapitein
Vladimir Martous die, toen hij voor het eerst
een model van het oorlogsschip zag, de belofte
uitsprak om het schip ooit weer te laten varen.
Natuurlijk was er veel hout nodig voor het 30
meter lange schip, maar gelukkig had Tsaar Peter
in 1703 al opdracht gegeven nieuwe bomen
aan te planten! De replica is gebouwd volgens
de originele methoden met producten geleverd
door de natuur zelf; eikenhout voor de kiel en
spanten, grenenhout voor het dek, de masten
en ra’s, larikshout voor romp- en dekplanken
en lindenhout voor de beelden en versieringen.
Ook het metaalwerk werd vervaardigd in de

eigen smederij op de werf. Volgens de traditie
van die tijd werd het schip rijkelijk gedecoreerd
met prachtig beeldsnijwerk. Een leeuw als
boeg-beeld en op weerzijde van de boeg zeemeerminnen, kransen om de geschutspoorten
en op de spiegel o.a. een drie-koppige draak, de
God van de zee Neptunis, de beschermheiligen
van de zeelui en van Rusland en natuurlijk het
wapen van St. Petersburg.
De naam van het schip is symbolisch. De
standaard, ‘sjtandart’ in het Russisch, is een
gele vlag met de kaarten van de zeëen. Tot
1703 waren dat de drie Russische zeëen, maar
in 1703 werd de Oostzee veroverd en kwam er
dus een nieuwe standaard. Het vlaggenschip
van de Baltische vloot werd daarom ‘Sjtandart’
genoemd. Na 5 jaar hard werken (soms bij -25°!!)
met een bouwploeg van ongeveer 40 personen
onder leiding van kapitein Vladimir Martous, was
de replica ‘Shtandart’ - symbool van het nieuwe
Rusland - gereed en werd zij op 4 september
1999 te water gelaten. Tijdens de maiden-trip
volgde de nieuwe ‘Shtandart’ de route van
Peter de Grote’s eerste tocht en in de jaren
daarna legde het schip inmiddels in meer dan
150 havens in 11 Europese steden aan. Sinds
2000 heeft het schip als zo’n 40.000 zeemijlen
afgelegd. Jaarlijks ontvangt kapitein Martous
zo’n 400 aanmeldingen van jongelui die
gedurende het zomerseizoen willen meevaren
op ‘Shtandart’. Na een strenge selectie kunnen
90 ‘gelukkige’ bemanningsleden in de leeftijd
van 15 tot 25 jaar dan aanmonsteren voor een
van de vaartochten, waarna ze het leven aan
boord van een 18e eeuws fregat leren kennen,
ze in de gelegenheid worden gesteld kennis te
maken met andere landen en culturen en zich
inzetten als maritieme ambassadeurs van het
nieuwe Rusland. Precies zoals Tsaar Peter de
Grote het voor ogen had.
Ook dit jaar zal ‘Shtandart’ Nederland bezoeken.
Als eerste zal het schip tijdens de Visserijdagen
in Makkum afmeren om vervolgens aan de
Michiel de Ruyter regatta van Den Helder naar
Vlissingen deel te nemen. Tijdens de visserijdagen
zal ‘Shtandart’ opengesteld zijn voor bezoek.
Tevens bestaat de mogelijkheid het schip voor
een twee uur durende vaartocht te reserveren.

Theater Barrevoet in Witmarsum

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

Witmarsum - In samenwerking met de
Stichting Koepelconcerten speelt Theater
Compagnie Barrevoet vrijdagavond 24 augustus
vanaf 21.00 uur de voorstelling Echo in de
Koepelkerk van Witmarsum. Het is een sprankelende poëtische theater- voorstelling die
speciaal gemaakt is voor historische kerken.
De humoristische muzikale voorstelling gaat
over herinneringen, over seizoenen en over de

tijd die zijn sporen nalaat. De groep Barrevoet
woont en werkt op Terschelling en speelde sinds
1997 vrijwel ieder jaar op het Oerolfestival.
Daarnaast werden er een groot aantal voorstellingen en projecten gerealiseerd, die in
Nederland, Duitsland en Polen op diverse festivals
en in theaters te zien waren. In Echo bespelen
de acteurs diverse instrumenten, o.a. orgel,
cello, saxofoon, zang, accordeon en trompet.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Cursus
Sportief op gewicht
Bolsward - Thuishotel organiseert in samenwerking met Body Trend een cursus ”Sportief
op gewicht”. De cursus begint donderdag 13
september as. Gedurende 13 weken wordt twee
keer per week één uur getraind onder begeleiding
van een fysiotherapeut. Daarnaast worden 8
bijeenkomsten van één uur verzorgd door een
diëtiste van de Thuiszorg. Inlichtingen en/of
opgave tot en met 27augustus as. bij het secretariaat van het cursusbureau op werkdagen van
08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer 0515
461 298 of surf naar www.thuishotel.nl
De cursus is bedoeld voor mensen met overgewicht, die af willen vallen en/of hun gewicht
op peil willen houden én dit willen combineren
met sporten. Voor mensen die al onder behandeling staan in geval van overgewicht kan deze
cursus een waardevolle aanvulling betekenen.
Door middel van fitheids- en gezondheidstesten zal de sportfysiotherapeut een op maat
gesneden programma voor u vaststellen, waar
u tijdens de trainingsuren mee aan de slag
kunt. De diëtist behandelt o.a. onderwerpen als:
wat is een goed gewicht, hoe kun je afvallen,
de invloed van beweging op gewicht en hoe
om te gaan met moeilijke situaties als feestjes
en terugval. Deze bijeenkomsten vinden plaats
voorafgaand aan het sporten.

Zoals inmiddels al bekend is, komt de Russische replica de Shtandart
naar Makkum. De Shtandart zal 3 dagen in Makkum zijn.

Donderdag 16 augustus
12.00 uur
13.00 - 13.30 uur
14.00 uur
18.30 uur
19.00 uur

Vrijdag 17 augustus
10.00 uur
open voor bezichtiging
13.00 - 15.00 uur fotoshoot
Kinderen mogen gratis op de foto met een
Russische zeeman/vrouw. Foto's zijn na het weekend
gratis te downloaden van www.visserijdagen-makkum.nl

Zaterdag 18 augustus
10.00 - 11.30 uur open voor bezichtiging
11.30 uur
inschepen voor vaartocht
12.00 uur
vertrek Shtandart naar Den Helder
Bezichtiging Shtandart kost 2.50 euro voor volwassenen
en 2.00 euro voor kinderen. Kaarten voor de vaartocht voor donderdag zijn tot donderdag 16.00 uur te
koop bij het Friese hart, in het Waaggebouw aan de
Pruikmakershoek, á 35.00 euro per persoon.
Kaarten voor de vaartocht voor zaterdag, zijn tot vrijdag
17.00 uur te koop, op het zelfde verkooppunt. Deze
tocht is inclusief welkomst-drankje, koffie/ thee en een
eenvoudige lunch, en kost 65.00 euro per persoon.

Cursus Leren Masseren
Sneek - Thuishotel organiseert in Sneek een
cursus ‘Leren Masseren’. Deze start op
woensdagavond 12 september as. om 20.00 uur
en bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Voor informatie en opgave kunt u tot en met
27 augustus as. contact opnemen met het cursusbureau tijdens kantooruren op telefoonnummer
0515 461298 of via de website www.thuishotel.nl
De cursus is voor mensen die op verantwoorde
wijze een massage willen leren geven. De
massage is niet behandelingsgericht, maar
bedoeld ter ontspanning. Iedere bijeenkomst
bestaat uit een half uur theorie en een uur
praktijk. Elke cursist zal iedere bijeenkomst een
half uur masseren en een half uur de massage
ondergaan. Tijdens de massage wordt aandacht
besteed aan de houding. Men kan zich individueel of samen met een partner opgeven.

Aankomst Kornwerderzand
aankomst Haven Makkum
open voor bezichtiging
inschepen voor vaartocht
afvaart met gasten
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

3 gangen keuzemenu maand augustus
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Visserssoep

Wienerschnitzel XL

Tiramisu Tondo

of

of

of

Salade met huisgerookte forel

Gebakken schol met rattatouile

Coupe Pêche Melba

of

of

of

Komkommersoep

Pepersteak met cranberryjus

Makkumer koffie

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 augustus 2007

€ 19,50
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Twintig deelnemers aangespannen paard en wagen 24 aanspanningen
ringsteken in Cornwerd
ringrijden Ferwoude
Ferwoude - Onder ideale omstandigheden werd
zaterdag 4 augustus, het traditionele ringsteken
gehouden. Dorpsbelang Ferwoude organiseerde dit
evenement in samen werking met de Friese aanspanning. Er hadden 24 aanspanningen vanuit de
hele provincie hadden zich ingeschreven voor dit
evenement. De talrijk aanwezige toeschouwers zagen
dat aanspanningen van diverse afkomst probeerden
om zoveel mogelijk ringen te vergaren.De reguliere
wedstrijd telde een aantal gelijke uitslagen zodat er
een barrage moest worden verreden.
Prijswinnaars ringsteken respectievelijk rijder
en steekster:
1. A. Op de Hoek en Josien Leijenaar, Wons
2. P. Bleeker en Petra Hoekstra, Workum
3. G. Lettinga en Tjitske Lettinga, Winsum
4. P. Adema en Catharina van Dijk, Koudum
5. B. Bosma en Margo Bosma, Ter Idzard
6. Maaike Catharina Kuipers, Parrega
7. W. Plantinga en Anita Attema, Greonterp
Tevens werden in twee klassen aanspanningen beoordeeld op het schoonste geheel, door een deskundige
jury bestaande uit M. Timmer en H. Faber. Bij Fries
ras was het schoonste geheel voor J. van der Wal
met als steekster Grietsje van der Wal uit Boazum,
en bij de overige aanspanningen werd de prijs
gewonnen door de clowns van de familie Kuipers
uit Parrega, dit met hun pony wagen.

* Eppinga uit Sondel met als rijtuig een Barous die tevens een prijs voor het schoonste geheel
in de wacht sleepte.
Cornwerd - Vrijdagavond jl. heeft iedereen in
en om het dorp Cornwerd weer kunnen genieten
van een 20-tal aangespannen paard en wagen.
Ondanks de frisse noordenwind hebben we
genoten van een schitterende ringrijderij. De
koetsiers en ringstekers zagen er op hun best uit.
Sommige rijtuigen waren authentieke aanspanningen met Friese paarden in bijhorend
kostuum op een Friese sjees. Er verschenen een
oude boerenwagen, met bijhorende kostuums,
een Tilbury en nog veel andere wagens met
nette aankleding aan de start, maar ook twee
clowns met een clownesk aangeklede pony
reden mee. De juryleden voor ‘het schoonste
geheel’ had een moeilijke taak om hiervoor
vijf geldprijzen toe te kennen. Met betrekking
tot het ringsteken is het gemakkelijker beoordelen:
er waren slechts twee combinaties die na het
rijden van alle vier ronden, daadwerkelijk alle
ringen hadden gestoken 16 ringen = 40 punten,
...een geweldige prestatie! Omdat de organisatie
geen barrage laat rijden, wordt er derhalve naar
de rijtijd gekeken. Hoe snel rijdt iemand langs de
ringen en/of krijgt hij juist strafpunten vanwege
zeer langzaam rijden? De Friese Aanspanning
verzorgt ondermeer de tijdwaarneming waardoor
de winnaars snel bekend zijn. Alle deelnemers
kregen tijdens een laatste ronde allen een boeket
bloemen mee, een herdenkingsvaantje en Johan
Mosselman uit Cornwerd trakteerde alle
paarden en pony’s op een zak wortelen, dit werd
bijzonder gewaardeerd. Nadat de meeste aanspanningen de paarden in de trailers hadden
gezet kon de prijsuitreiking beginnen. Deze

werd in de tent op het kaatsveld tijdens het
nachtkaatsen gehouden.
Uitslagen Ringsteekwedstrijd:
1e Dhr. D. Poelstra uit Franeker
en steekster Jikke Struiksma . . . . .40 pnt
2e Mevr. A.A. op de Hoek uit Wons
met Josien Leijenaar . . . . . . . . . . .40 pnt
3e Maaike Kuipers uit Parrega
met Catharina Kuipers . . . . . . . . .39 pnt
4e Dhr. P. Statema uit Parrega
met Grietje Labordus . . . . . . . . . .38 pnt
5e Dhr. Bijl uit Katlijk
met steekster Jannie Bijl . . . . . . . .38 pnt
6e Dhr. G. Lettinga uit Winsum
met Tjitske Lettinga . . . . . . . . . . .37 pnt
7e Dhr. R. Zijlstra uit Oosthem
met steekster Tonny Hobma . . . . .37 pnt
8e Dhr W. Bootsma uit Franeker
met steekster Janneke . . . . . . . . . .37 pnt
9e Dhr. Sj. de Jong uit Witmarsum
met steekster Ilse Koster . . . . . . . .34 pnt
5 prijzen schoonste geheel:
* Dhr. W. Eppinga uit Sondel,
enkelspan Fries ras met sjees
* Dhr. Sj. de Jong uit Witmarsum,
enkelspan Fries ras met sjees
* Familie Bijl uit Katlijk,
dubbelspan Fries ras met een victoriawagen
* Mevr. A.A. op de Hoek uit Wons,
dubbelspan pony met marathonwagen
* Dhr. G. Lettinga uit Winsum,
met enkelspan KWPN met de tilbury

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De Waardruiters
Gorredijk - Afgelopen weekend werden in
Gorredijk de Friese Kampioenschappen verreden,
waar een groot aantal Waardruiters in actie kwam.
Hilde Woudstra zette met haar paard Opala een
geweldige prestatie neer door Fries kampioen te
worden in de klasse Z! De combinatie legde beide
manches foutloos af en sleepte hiermee de Friese
titel in de wacht. Hilde mag nu op vrijdag 7 september
uitkomen op de Nederlandse kampioenschappen in
Ermelo. Ook de pony-amazones bleven niet onopgemerkt en gingen met een drietal derde prijzen
naar huis: Daphne de Vries behaalde met haar pony
Speedy een zeer knappe derde prijs in de klasse
L1- dressuur categorie A/B. Ze kreeg van de jury
182 en 189 punten voor haar dressuurproef. Ook
Esmé Mesken werd met haar pony Conquistador
zeer verdienstelijk derde in de klasse L1-dressuur
categorie D/E. De combinatie scoorde voor de eerste
proef 197 punten en voor de 2e proef kregen ze van
de jury 186 en 192 punten. Hinke Politiek presteerde
zeer goed met een derde prijs in de klasse M1-dressuur
categorie D/E. Met haar pony Sytse behaalde ze in
de tweede, beslissende proef 191 en 187 punten. In
de klasse B-dressuur categorie C, was er voor
Hannah Kuiper een zevende plaats met haar pony
Amanda's Elvis. De jury waardeerde de proef met
178 en 194 punten. Sjerstin Talsma eindigde met
Via Via in haar eerste proef op een achtste plaats in
de B-dressuur, categorie D/E met 180 punten.
Menthe Talsma kwam met Via Via in actie in de
klasse B-springen en eindigde met 0 strafpunten en
een stijl van 50 punten op een knappe zesde plaats.
Op zondag 5 augustus j.l. werd er op het terrein
van Hippisch Centrum Boeyenkamp te Cornwerd
een springwedstrjid voor paarden en pony's verreden.
Op deze zeer warme dag was er voor Herald van
der Bles met zijn paard Livius in het 2e parcours
van het L-springen een 1e prijs. Susanna Koornstra
legde met haar paard Wyomi het 2e parcours Bspringen foutloos af en behaalde hiermee haar eerste
winstpunten.
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Programma-informatie
Van Tuinen Thús
Ton van Dijk is jaren werkzaam geweest als
succesvol hoofdredacteur van de Nieuwe Revu,
en minder succesvol van de Panorama. Hij
schrijft momenteel nog voor HP/De Tijd en
geeft les aan studenten van de Rijksuniversiteit
Groningen. Misdaadverslaggeving is ook lang
een van zijn activiteiten geweest. Interessante
zaken zoals corruptie op het politiebureau
Warmoesstraat in Amsterdam en moorden in
Fryslân komen in het gesprek aan de orde.
Ton van Dijk en z’n vrouw wonen in Schingen,
een klein dorpje bij Menaldum, in een grote,
schitterend verbouwde, boerderij. Hierover gaat
het gesprek uiteraard, evenals zijn grote tuin bij
de kerk, het verleden en z’n huidige werkzaamheden. Ton van Dijk is nog altijd een rasAmsterdammer, maar hij doet zijn best om
een ras-Fries te worden. Dit blijkt wel op het
moment dat Geert van Tuinen hem vraagt of
hij al Fries praat...
Van Tuinen Thús woensdag 15 augustus 2007
van 18.30 tot 19.00 uur. Nogmaals te zien de
hele avond en nacht ieder uur.

2007/2008
Gymnastiekuren:
Maandag:

16.00 - 17.00 uur . . . . . . . .Meisjes van 6 en 7 jaar

Maandag:

15.30 - 16.15 uur . . . . . . . .Kleutergym. Groep 1
16.15 - 17.00 uur . . . . . . . .Kleutergym. Groep 2

Dinsdag:

17.00
18.00
19.00
20.00

-

18.00
19.00
20.00
21.00

uur
uur
uur
uur

16.00
17.00
18.00
18.45

- 17.00 uur
- 18.00 uur
- 19.15 uur
-20.00 uur .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.Meisjes van 6 en 7 jaar
.Meisjes van 8 en 9 jaar
.Meisjes 10 en jaar en ouder
.Damesgym.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.Jongens 6 t/m. 9 jaar
.Jongens 10 jaar en ouder
.Keurgroep 1
.Keurgroep 2

De gymnastieklessen beginnen op 20 augustus
Donderdag:

19.00 - 20.00 uur . . . . . . . .Callanetics vanaf 6 september

Contributie per maand (Gymnastiek)
Kleutergym . . . . . . . .
Zes tot zestien jaar . .
Zestien jaar en ouder
Keurgroep . . . . . . . .
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.€
.€
.€
.€

5,50
6,75
9.00
9,50

Verdere informatie en opgave bij de ledenadministratie:
Geertina Bijlsma, Botterstraat 10, Makkum - telefoon: 23 21 45

Visser Sport & Schoenmode
sponsor:

Skilbank 7-8
8754 HP (Holle Poarte) Makkum
Tel. 0515 - 231032
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Albert en Marijke Hoekstra in zeilboot in vijf jaar reis rond de wereld
‘Parels achter de horizon’ boek met 83 scheepsjournaals

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Elvis
Presley
avond
met de Nederlandse Elvis
Siebe van Palmhoven
donderdag 10 augustus
om 20.00 uur

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

* vlnr. Marijke, Nathanaël, Albert en Matthias Hoekstra.
Makkum - Toen Albert en Marijke Hoekstra
op Urk getrouwd waren zijn ze meteen na het
huwelijk voor lange tijd uit Nederland vertrokken. Hun grote wens was om een reis rond
de wereld te maken in een zeilboot. Velen
hebben dezelfde droom, maar weinig mensen
kunnen deze droom ook verwezenlijk. Marijke
en Albert zegden hun baan op en vertrokken
vanuit Urk met zijn tweeën en zouden vijf jaar
later met twee zoons weer in Nederland terug
komen. Al snel na vertrek ontdekten ze dat
niet altijd alles voorspoedig verloopt. In het
Engelse kanaal kregen ze te maken met dichte
mist. Zo zouden er nog wel verschillende
obstakels onderweg zijn. Over hun reis hebben
ze een bijzonder leuk boek geschreven. Alle
ervaringen, zowel groot als klein worden uitgebreid behandeld. En ze hebben heel veel
meegemaakt.
Het is bekend dat de Urker gemeenschap
behoorlijk godsdienstig is en Marijke en Albert
hadden heel veel materiaal meegekregen om
onderweg uit te delen. Hierdoor leerden ze heel
veel van de gebruiken die in andere landen
zijn. Ze verbleven vaak op kleine eilanden en
leerden heel veel over het leven van de mensen
in deze landen en dat kwam omdat ze vaak
langere tijd op de eilanden bleven. Soms
omdat het heel bijzonder was, maar ook wel
eens noodgedwongen. Toen Marijke zwanger
bleek te zijn was het op een bepaald moment
toch beter om de bevalling af te wachten en
naar een goede arts te gaan zoeken. Hiermee
hadden ze iedere keer veel geluk en de andere
gewoonten bleken voor het jonge echtpaar geen
bezwaar. Matthias werd op American Samoa
geboren en daar werd hij ook gedoopt. Een
heel aparte ervaring. Zij maakten vrienden op

het eiland en als het nodig was hielp Albert
met klussen. Natuurlijk werd er ook geregeld
onderhoud aan de boot ”Samuel” gedaan. En
er werd bij de jongelui aan boord ingebroken.
Dat komt ook daar voor. En soms leek het erop
dat ze door pech achtervolgd werden. Matthias
werd ziek en ook Albert ontkwam niet aan een
vervelende ziekte. Maar altijd hadden ze er
weer vertrouwen in dat alles goed zou komen.
En het kwam goed. Ze vierden Kerst in de
vreemde en werden geconfronteerd met piraterij,
het werd spannend maar toen Marijke met de
baby aan dek verscheen verdwenen de piraten.
De blonde baby was natuurlijk heel bezienswaardig voor mensen van de eilanden en hij
zou niet alleen blijven. Nathanael werd in
Thailand geboren en dus wonen nu in Makkum
twee jongens met in hun paspoort een bijzonder
geboorteplaats. De twee jongens zijn dus met
zeebenen geboren. Gelukkig hadden Marijke
en Albert niet echt een strak schema wat ze
aan wilden houden en dus konden ze vaak
wachten op goed weer. Toch zijn ook zij wel
eens overvallen door een langdurige storm.
Na vijf jaar zetten ze weer voet op Nederlandse
bodem en ze besloten dat ze een nieuw leven
wilden beginnen in Nederland en de plaats waar
ze gingen wonen werd uiteindelijk Makkum.
In het boek worden 83 scheepsjournaals op
een leuke manier beschreven en tijdens de
visserijdagen is het boek te koop. Een ieder
die iets met zeilen en de zee heeft zou dit boek
echter moeten lezen, omdat op een eerlijke
manier beschreven wordt wat ze allemaal beleefd
hebben en dat waren mooie dingen maar soms
ook heel vervelende. Uiteindelijk hebben ze
toch wel de parel achter de horizon gevonden.
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Thuiszorg Zuidwest
Friesland laat wensen
in vervulling gaan

(Eigen foto)

* Een stralende mevrouw van der Meer
temidden van de orchideeën, met links van
haar de mevrouw van de orchideeënhoeve
Sneek - Dankzij de wenscommissie ”Hart in
Actie” van Thuiszorg Zuidwest Friesland zijn
onlangs de wensen van mevrouw van der Meer
en mevrouw Boersma in vervulling gegaan.
Hart in Actie is bedoeld om iets extra’s te
betekenen voor mensen die het, door bijvoorbeeld lichamelijk ongemak, niet gemakkelijk
hebben.
Mevrouw Boersma liet onlangs aan haar
verzorgende weten dat zij al twee jaren niet in
staat was geweest om nieuwe kleren te kopen.
Hart in Actie werd ingezet om te kijken wat de
mogelijkheden waren voor mevrouw Boersma.
Winkelen met een rolstoel is namelijk niet
altijd even gemakkelijk en een paskamer vinden
die ruim genoeg is, is dat al helemaal niet. Bij
Stegenga in Balk kon mevrouw Boersma goed
terecht. Het personeel was erg behulpzaam en
vriendelijk en de koffie stond klaar. Van twee
pashokjes werd er één gemaakt. Mevrouw
Boersma is goed geslaagd in het vinden van de
juiste kleding. Dat het ook nog uitverkoop was
(2 halen en 1 betalen) maakte het helemaal leuk.
Ook de wens van Mevrouw van der Meer ging
onlangs in vervulling. Het was al een tijd de wens
van mevrouw om eens naar de orchideeënhoeve
te gaan, maar door lichamelijke beperkingen was
dit niet mogelijk. Dankzij de wenscommissie
van Thuiszorg Zuidwest Friesland werd deze
wens vervuld. Het bezoek aan de tropische
tuinen met prachtige, wild bloeiende orchideeën
temidden van watervallen, beekjes en veel
groen deden mevrouw van der Meer stralen.
Mevrouw Boersma en mevrouw van der Meer
hebben beide erg genoten. Het blijkt maar
weer dat een kleine actie voor iemand van
grote betekenis kan zijn.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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
Mits,spacestar 1.6i
Blauwmetallic,airco
Navigatie,el.ramen
Cpv+afst.bed,dakrail
Trekhaak,mistl.voor
43 dkm bj 2004

Peugeot 406 sr break
2.0hdi,blauwmetallic
Airco,dakrail,el.rmn
Cpv+afst.bed, mistl
Radio-cd,trekhaak
221dkm bj 10-2000

€ 13.400,-

€ 4950-

Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 89dkm
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Opel Agila 1.2-16v Elegance,a/c,radio-cd,mistl,56 dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm

2005
2001
2004
2002
2004
2004
2006
10-2000
2003
2002
2003
2003
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.900,9.900,13.400,7.900,15.750,14.450,17.500,4.950,11.900,12.950,11.950,10.900,13.850,-

10-2003

€ 16.750,-

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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Uitnodiging
Aan onze leden,
De Kaatsvereniging Makkum
nodigt u uit tot het bijwonen van onze

BUITENGEWONE
LEDEN VERGADERING
welke op donderdag 23 augustus 2007
gehouden zal worden in de bovenzaal
van Café Rest. ”De Prins” te Makkum.
Aanvang: 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening.
2. Voorstel van het bestuur:
Verbouw kantine
3. Sluiting.
Meer weten: www.kvmakkum.nl

Parkeren
Visserijdagen
Makkum
Gelieve de volgende straten
vrijdag 17 augustus
autovrij maken:
Kerkstraat, Middenstraat, Plein,
Markt, Voorstraat, Vallaat,
Pruikmakershoek, Turfmarkt,
de Haven.
St. Visserijdagen Makkum

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Teatsen: een apart vak, of een val apart
Makkum - Afgelopen zaterdag 11 augustus
werd de eerste officiële gesponsorde teatspartij
georganiseerd door de kaatsvereniging Makkum.
Het teatsen doe je niet zomaar even. Zo kan
het zijn dat de A maat ineens de mindere is in
het partuur, en de B of C maat op topniveau
presteren. Ook wel eens leuk om de rollen eens
anders te verdelen. Heb je een tennisachtergrond
dan ben je uiteraard in je voordeel. Maar je moet
ook balgevoel hebben, en het vergt inschattingsvermogen, anders dan bij het kaatsen. De bal
is eerder bij je, stuit veel hoger, en je hebt te
maken met de ”verlengde” arm. Naarmate er
meer wedstrijden werden gespeeld kon je zien
dat iedereen steeds meer op slag kwam.
Zaterdag stonden er 8 parturen op de lijst wat
verdeeld werd over 2 poules. In poule A won
het partuur van Daniel Kleiterp, Koert Jansen en
Mirjam Adema 3 x, dus die hadden 21 punten
in de pocket, en werden hiermee winnaar van
de poule. Jan Ruurd Amels, Jan Wieger Postma
en Rianne Stellingwerf werden 2e in de poule.
Zij hadden 14 punten verzameld. Ook het partuur
van Harry vd Weerdt, Feike Melchers en Ingrid
Groen had 14 punten verzameld, maar hadden net
1 earst meer tegen, dus vielen ze net buiten de boot.
In poule B gingen Hidde Koornstra, Rommy
Lutgendorff en Francis Koornstra, en partuur
Peter Bootsma, Uilke Tuinier, en Romine Jansen
aan kop. Na 2 omlopen te hebben gespeeld
hadden ze beide 2 x gewonnen. De derde
wedstrijd was dus de beslissende wedstrijd.
De koplopers speelden tegen elkaar, en het
werd een spannende wedstrijd. Bijna kwam
alles aan de hang met 5-5/6-4 waarmee werd

Turfmarkt, Pruikmakershoek,
Vallaat, Krommesloot.
St. Visserijdagen Makkum

De finale tussen Daniel Kleiterp c.s en Peter
Bootsma c.s verliep allemaal wat minder
spannend. Met 5-2/6-0 waren de bloemetjes
voor Peter Bootsma c.s en was de 2e prijs
voor Daniel Kleiterp c.s. De wedstrijd tussen
Jan Ruurd Amels c.s en Hidde Koornstra verliep
al net zo snel, en werd eveneens beslist in 5-2/6-0
waarbij het partuur van Hidde Koornstra met
de 3e prijs naar huis ging.
Deze partij werd gesponsord door Klussenbedrijf Uilke Tuinier. De KVM bedankt hem
voor de sponsoring en het mogelijk maken
van deze partij. Het Teatsen is een aparte partij,
dus had daarom ook aparte kransen. De kransen
waren namelijk vierkant....
Uitslag:
1. Peter Bootsma, Uilke Tuinier,
Romine Jansen
2. Daniel Kleiterp, Koert Jansen,
Mirjam Adema
3. Hidde Koornstra, Rommy Lutgendorff,
Francis Koornstra

Pearkekeatsen te Koarnwert

PieremaGondel
tocht
Visserijdagen
Makkum
Gelieve de volgende wateren
bootvrij maken voor
vrijdag 17 augustus:

gewonnen door Peter Bootsma c.s. Dit bracht
hen naar de finale, en Hidde Koornstra c.s
konden kaatsten om de derde prijs. De enige
partij waarbij wel alles aan de hang kwam
was de derde partij tussen Jacob vd Weerdt,
Hilde Lutgendorff en Margriet vd Weerdt
tegen Yde Klaas Dijkstra, Broer Sjoerd de Boer
en Vollie Oostenveld. Een spannende partij om
te bekijken. Alles kwam aan de hang en met
5-5/6-6 won het partuur van Jacob vd Weerdt
c.s. Helaas maakte dit voor het klassement
niets meer uit.

(eigen foto)

* Winners pearkekeatsen Hayo Atteme en
Vollie Oostenveld
Koarnwert - Sneon 4 augustus fûn it jierlikse
pearkekeatsen yn Koarnwert wer plak. Troch
fakânsjes wiene der hast gjin A partoeren en
derom waard der keazen foar ien klasse mei
yn totaal 19 pearkes. Grutte favoryt fan ‘e dei
wiene Hayo en Vollie. Sy krigen it noch wol
redelik dreech tsjin Pier en Sjoke, dat waard
yn ‘e heale finale 5-4, 6-4 foar Hayo en Vollie.

Yn ‘e finale wiene sy te sterk foar twa oare
Makkumers, Peter en Suzanne, en gongen se
mei de krâns nei hûs. In echte favoryt yn ‘e
ferliezersrûnte wie d’r net. Yn dizze rûnte stûnen
op it lest foaral de jongste dielnimmers te
keatsen. Ferrassend wie dat Pyt en Nienke it
yn ‘e heale finale fan Ruurd en Trijntje wûnen.
Mar sy wiene yn ‘e finale net sterk genoch
tsjin Rintsje en Jitske. Lestneamden wûnen
mei 5-3, 6-4. Alle winners gongen mei levenmiddelenpakketsjes nei hûs, dizze waarden
mei mooglik makke troch Supermarkt van der
Wal Holle Poarte.
Rûn healwei fjouweren stûn de barbecue klear
en ha we gesellich mei syn allen iten. Mede
troch it moaie simmerwaar wie it in slagge dei.
Utslach winnersrûnte:
1. Hayo Attema & Vollie Oostenveld;
2. Peter Bootsma & Suzanne Hellendoorn;
3. Pier Hibma & Sjoke Tilstra
Ferliezersrûnte:
1. Rintsje Melchers & Jitske Folkertsma;
2. Pyt Hibma & Nienke Leijenaar
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Voetbalprogramma

Makkum nog ongeslagen in de voorbereiding

VV Makkum
Beker zaterdag 18 augustus
senioren
Makkum 1
junioren
Zeerobben A1
Frisia B2
Oeverzw. C1
pupillen
Makkum D1
Makkum E1
Makkum F1

- QVC 1

14.30 uur

- Makkum A1
- Makkum B1
- Makkum C1

12.00 uur
10.30 uur
9.00 uur

- SDS D1
- Nijland E1
- SDS F1

9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Beker dinsdag 21 augustus
senioren
WZS 1
junioren
Makkum C1

- Makkum 1

18.45 uur

- Workum C1

18.45 uur

Beker woensdag 22 augustus
junioren
Makkum A1
Makkum B1
pupillen
SDS E1

www.nieuwbouwinmakkum.nl

- SDS A1
- LSC 1890 B2

18.45 uur
18.45 uur

- Makkum E1

18.30 uur

Tijdrit over 17,4 kilometer
Wons - Op maandag 20 augustus start ‘s avonds om
18.30 uur de wielertijdrit in Wons over 17,4 kilometer.
Er zijn elf verschillende categorieën t.w. jeugd jongens
en meisjes 12- t.e.m. 14 jaar; junioren heren en
dames 15 - t.e.m. 19 jaar; dames met KNWU licentie
vanaf 20 jaar; dames zonder KNWU licentie vanaf
20 jaar; senioren heren 20- t.e.m. 39 jaar (B, C,
niet-lic); Veteranen 1 heren 40 t.e.m. 49 jaar; veteranen 2 heren 50 t.e.m. 59 jaar; veteranen 3 heren
60 jaar en ouder en heren KNWU, A, neo en elitie.
De inschrijving is in het dorpshuis ‘t Bynt. De tijdrit
wordt georganiseerd door de Wielervereniging Snits
i.s.m. Dorpsbelang Wons.

Kaboutervoetbal

Vanaf woensdag 29 augustus
start voor de kabouters
weer het kaboutervoetbal.
Er wordt wekelijks getraind
van 16.30 uur tot 17.15 uur
op het trainingsveld.
Kaboutervoetbal is er alleen
voor kinderen tot en met 6 jaar.
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

Hippolythushoef - Het eerste elftal van
Makkum speelde afgelopen zaterdag de tweede
oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen
in en tegen VV Succes uit Hippolythushoef in
Noord Holland. Trainer de Bos en leider Nico
hadden zaterdag niet de beschikking over een
volledige selectie. De vakantieperiode is nog
volop bezig en zodoende waren er een aantal
basisspelers niet aanwezig. Des al niet te min werd
er richting Hippo gereden waar om 19.00 uur
de wedstrijd zou beginnen. VV Succes is een
zondag 6e klasser en zodoende werd er op
zaterdagavond gespeeld. Deze oefenwedstrijd
lijkt een vast punt op de agenda te worden
aangezien het voor het derde jaar op rij is dat
deze gepland staat.
De wedstrijd begon voor Makkum goed, in de
4e minuut was er een overtreding op Folkert Boer,
de vrije trap van Jelle Hiemstra was prima en
de keeper kon niet meer bij de bal 0-1. Hierna
was Makkum een tijd de balbezittende partij
waarbij er steeds goed gecombineerd werd.
Toch was het VV Succes dat na 17 minuten op
gelijke hoogte kwam, een overtreding op
rechtsback Andre Lindeboom werd niet als
zodanig opgemerkt door de scheidsrechter en
zodoende kon de spits van VV Succes afronden
1-1. Een tweetal minuten later werd een aanval
van VV Succes goed afgebroken en kon een
snelle counter over links worden geplaatst,
helaas kon de afronding net niet goed geplaatst
worden. In de 30e minuut werd er op rechts
druk gezet op de middenvelder en zodoende
kon de bal snel worden onderschept wat tot
een grote kans leidde voor Yme de Jong die
zich vorige week bij de groep aansloot na een
welverdiende vakantie. Helaas kon Yme de
bal net niet langs de keeper krijgen. De 1e helft
eindigde in 1-1 en helaas met een blessure
voor Teake die last had van de hamstring. Pier
Hibma overgekomen dit seizoen vanuit de Ajunioren was zijn vervanger.
De 2e helft begon net als de 1e goed voor
Makkum, Bouke de Vries jaagde op links goed

door met als resultaat balbezit en na een pass
op Jelle Hiemstra kon die na een mooie actie
de voorzet geven op Yme die prima afronde 1-2.
Hierna was het goede voetbal soms even ver
te zoeken, en VV Succes had dan ook meer
balbezit. En mede door foutjes, slordigheden
en verkeerde keuzes maakte Makkum vooral
het zichzelf moeilijk. Dit resulteerde in de 15e
minuut in een mooie tusseninse bal die helaas
niet op het kaatsveld plaats vond maar in de
achterhoede bij Makkum, de voorwaartse van
VV Succes wist hier wel raad mee, hij
omspeelde keeper Simon Adema en maakte
de gelijkmaker 2-2. Hierna was het spel soms
wat slordig maar er werd wel geprobeerd om
tot aanvallen te komen. Helaas was een van
de slordigheden balverlies centraal op het
middenveld waardoor de verdediging 1:1 kwam
te staan waar de thuisclub wel raad mee wist.
De aanval ging door het midden en werd goed
uitgespeeld 3-2. Zou nu ook de 3e keer tegen
Succes tot geen winst leiden? Nou nee want
Makkum had Pier Hibma nog, Rein Miedema
had zijn rush op rechts (?) net afgesloten met
een voorzet die uiteindelijk bij Pier zou belanden. Nog bijna had Jouke de Jong de mooie
volley die volgde om zeep geholpen maar hij
bukte voor eigen veiligheid en zodoende scorde Pier de 3-3 op een schitterende wijze.
Daarna waren er nog een aantal
aanvallen van Makkum waarvan 1 in de 38e minuut
waarbij Jelle een lange bal van achter uit
prima doorkopte op Yme de Jong die
vervolgens Folkert Boer bediende, 3-4 dacht
iedereen en Makkum was dan ook blij, helaas
had de ingevallen grensrechter van Succes
buitenspel geconstateerd en zodoende werd
de goal helaas afgekeurd. ”Eindstand 3-3 en
het zou nog lang onrustig blijven in huize
Tassebajof”.
Al met al een nuttige oefenwedstrijd, zaterdag
18 augustus volgt de 1e bekerwedstrijd voor
het vlaggenschip. Dan zal op sportpark ”de
Braak” QVC de tegenstander zijn. Iedereen is
welkom de wedstrijd begint om 14.30 uur.

Competitie kaatsvereniging Makkum begint weer!!
Makkum - Bij de Kaatsvereniging Makkum
begint in de week van maandag 20 augustus
de competitie voor alle leden weer van start.
Het programma ziet er als volgt uit: Maandag
20 augustus 18.45 uur voor beginners, welpen,

pupillen en schooljeugd. Woensdag 22 augustus
19.00 uur Heren 14 jaar en ouder en donderdag
23 augustus 19.00 uur Dames 14 jaar en ouder.
Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een
goed en sportief vervolg van het kaatsseizoen toe.

www.makkumerbelboei.nl
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Zeventig jarige
Oranje Vereniging
viert dubbel feest
Exmorra/Allingawier - Het is weer groot
feest in beide dorpen. Het is het des te meer
een dubbel feest de Oranje Vereniging bestaat
70 jaar, en het is traditie dat er éénmaal in de
5 jaar een optocht wordt gehouden. Dit jaar
dus ook!! Het thema van het dorpsfeest is
”Folklore”. De optocht zal het thema krijgen
”Mythen en Sagen”.
Het dorpsfeest gaat op donderdagavond 16
augustus van start, met onder andere de Dorpsrevue en daarna zal er muziek zijn van de
”Jayjay’s”. Vrijdag 17 augustus zal er vanaf
09.00 uur gekaatst worden op het sportveld en
rond 10.00 uur zijn er diverse kinderspelen.
‘s Middags om 14.00 uur is er een spel
”Gekostumeerd Ringsteekfietsen” georganiseerd.
‘s Avonds om 19.00 uur gaat de Grote Optocht
met drumband en diverse praalwagens van
start in Allingawier en eindigt in Exmorra.
Om 22.00 uur begint de muziek van ”Zachte
Berm” in de feesttent. Op zaterdag 19 augustus
is er een herhaling van de Grote Optocht en
die start om 09.15 uur, deze optocht zal
dezelfde route aanhouden als de vrijdag. Om
11.00 uur is er Matinee met de ”Sellina’s” in
de feesttent. ‘s Middags om 14.00 uur zal er
een spectaculair spel gehouden worden
”Levend Ganzenbord Groot” op het sportveld.
De slotavond is er een optreden met de geweldige
Engelse band ”Fragment”.
U bent welkom namens de Oranje Vereniging
Exmorra / Allingawier

Voorlichting computerlessen voor ouderen
Makkum/Bolsward - Senior Web Nederland
bestaat 10 jaar en mag zich in een toenemende
belangstelling verheugen. Ook in Makkum en
Bolsward zijn leercentra gevestigd. Hier kunnen
ouderen in een ontspannen sfeer zich vertrouwd
maken met de ”geheimen” van de computer. Dit
najaar begint er een nieuwe reeks van cursussen.
Vooraf worden in Bolsward en Makkum
informatiebijeenkomsten gehouden, waar
men vrijblijvend kennis kan maken met de
activiteiten van Senior Web Wûnseradiel/
Bolsward.
De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats:
In Bolsward op maandag 20 augustus a.s.
om 10.00 uur ‘s morgens en
in Makkum op dinsdag 21 augustus a.s.
eveneens om 10.00 uur.
Beide bijeenkomsten zijn in de Openbare
Bibliotheek.
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400 Fryske dreamen
(400 Friese dromen)
In Fryslân zijn rond de 400 groepen die ”iets
doen” voor de medemens in het buitenland.
Het opzetten van een weeshuis, urologiepatiënten
opereren, een veeproject opzetten, sokken breien,
onderwijs geven, helpen bij de gevolgen van
rampen, noem maar op.
Niemand twijfelt aan de goede bedoelingen van
deze duizenden Friezen. Maar is er langzamerhand geen sprake van een modeverschijnsel?
Is er een hausse in de betrokkenheid en bewustwording in deze tijd van globalisering? Is er
misschien sprake van wildgroei en willekeur?
Rijdt men elkaar soms in de wielen? Is er
ordening nodig of krijg je dan weer te maken
met strijkstokken waar van alles aan blijft hangen?
Evert van den Berg, freelance cameraman en
programmamaker, vroeg zich na het maken
van een aantal producties over goede doelen
in het buitenland af hoe de stand van zaken is.
Hij keek naar een aantal projecten, filmde in
Kenia het weeshuis van de ex-Hurdegarypster
Ria Fennema, interviewde een student die
onderzoek deed naar de motivatie van de vrijgevige Fries, vroeg Henk Kroes naar zijn
ervaringen tijdens zijn fietstochten en legde de
mening van Paul Hoebink - een vooraanstaand
wetenschapper op dit gebied - vast. Ook het
Centrum voor Internationale Samenwerking
(COS) in Leeuwarden werkte mee aan de film
die vooral bedoeld is om vragen te beantwoorden
die vanzelf rijzen als je al die 400 Friese organisaties, groot en klein, aan het werk ziet. 400
Fryske dreamen wordt uitgezonden op Nederland
2 op zondag 19 augustus 2007, 13.30 uur.
Nogmaals te zien zaterdag 26 augustus, Nederland
2 om 12.25 uur en zondag 19 augustus op
Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur, nogmaals te
zien de hele avond en nacht eenmaal per uur).
De uitzending is ook via www.omropfryslan.nl,
www.documentaire.nl en www.uitzendinggemist.nl te bekijken.

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

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

Merk

Type

Model

Toyota

Rav4 2.0

16V 4x4 Zilver met.

Landrover

Freelander 2.ODI Zwart met.

5 deurs

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 8.00 tot 21.00 uur
zondag 8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

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

Km/st.

Verk.pr.

06-2002

78078 19.750.00

incl. softop

03-1999 165449

9.950.00

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123

9.250.00

Volkswagen Golf

SDI 50kw Grijs Met

10-2002 154156

8.750.00

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.
div. opties 7 pers

11-2001

117969

8.750.00

Mercedes

350 SLC

Automaat Gr. Met

10-1977 160763

7.500.00

Toyota

Carolla 1,3 16V HB G6 Zwart met.

07-1997 102047

4.950.00

Honda

Accord

Peugeot

204

Volkswagen Golf

Nico Morien v.o.f.

Bouwjr

1.8 I SRS LPG G3
Zilver met.

08-1996 157926

3.750.00

1100 GL 43KW Beige

11-1976

94257

3.250.00

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594

2.500.00

Volvo

2.3 Inj. polar Rood

08-1991 250123

1.750.00

Volkswagen Golf II

1.3 I kat Rood

01-1991 167407

1.250.00

Opel

1.7 D Groen/Orange

05-1996 284805

950.00

240 Gl
Combo
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Wist u dat...
* Koos van Dijk zondagmiddag werd verrast
op bezoek van een duif, door de openstaande
achterdeur kwam hij naar binnen wandelen,
maakte een slag om de eethoektafel en vervolgens een rondje salontafel, om al knikkend
met zijn kopje het gastadres weer te verlaten...
* Er nog enkele kaarten voor de donderdagvaart met de Shtandart te koop zijn, u deze
kunt u kopen bij het Friese Hart, in het
Waaggebouw.
* Kinderen tussen 13.00 en 15.00 uur as vrijdag,
op de foto kunnen op de Shtandart. De foto
is gratis te downloaden, entree voor kinderen
die verkleed op het schip komen betaald wordt
door de SVM, maar dat de volwassenen wel
moeten betalen?
* De Shtandart een selfsupporting schip is, en
jonge mensen traint en betaald van hun eigen
inkomsten van de entreekosten, en vaartochten.

TE KOOP

De Kamp 2
MAKKUM
Keurige, vrijstaande
woning.
Een bezichtiging
meer dan waard.
Vraagprijs:
€ 319.000,00 k.k.

Koninklijke Tichelaar Makkum
Wilt u zich net zo bijzonder voelen als de
Makkumer Zeemeermin?
Dat kan!
Tijdens de Visserijdagen op 17 en 18 augustus 2007
zijn de "Parels van Makkum" te koop met 15% korting.
U bent van harte welkom in onze winkel aan de
Turfmarkt 65 te Makkum.
Openingstijden:
Vrijdag van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Trommelen voor het Aids Fonds
Makkum - Zaterdag 18 augustus tijdens de
visserijdagen, treedt in het centrum van het
feest gebeuren de Djembee groep APAL op.
Deze groep bestaat uit 6 personen, het optreden
is van 14.00 uur tot 17.00 uur. Behalve dat deze
groep fantastische muziek ten gehore brengt,
trommelen zij voor het goede doel. Zij begeleiden
nl. de collectanten, die deze dag actief zijn,
om geld in te zamelen voor het Aids Fonds.

Inleveren kopij
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

TE KOOP

Mazda 323-16 klepper, bw.jr. 1991,
met nieuwe APK vr.pr. € 550.-,
tel. 06-14064482
Kalebassen en pompoenen in alle kleuren
en maten. Fam. D. v. Kalsbeek,
Sielânsreed 5, Gaast, tel. 0515-542547
Nieuwe palingfuikjes vanaf € 20.per stuk, vangen goed, tel. 0515-232768
Tefal baby home flessenwarmer en sterilisator € 20,-; 2 mannetjeskonijnen 4 maanden
oud, € 2,- per stuk; jonge hangoorkonijnen
6 weken oud, € 5,- per stuk.
tel. 0517-532901
AANGEBODEN

Gepensioneerde schilder heeft wat tijd
voor schilderwerk voor een redelijke prijs,
tel. 06-21566841
VERLOREN

Sleutelbos met 2 VW sleutels,
tel. 06-41895474

www.focussys.nl

