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(eigen foto)

Makkum - Sinds 30 april is het watersportbedrijf
Zuidwaard aan de Munniksplaat 17 te Makkum
van Kenny Roedema geopend. In Makkum was
nog geen watersportbedrijf wat een ruim aanbod
van rubberboten, waterski artikelen en wake boards
verkocht. Kenny is als jonge man bij zijn vader
in het bedrijf als vakantiehulp begonnen en had
als grote hobby alles wat met snelle boten, wake
boards en waterskien te maken had. Nu deed de
mogelijkheid zich voor dat hij met behulp van zijn
ouders van zijn hobby zijn beroep kon maken.
De loods was aanwezig en nu staat hij vol met
allerlei boten en andere watersport artikelen.
Kenny verkoopt rubberboten van het merk base
marin. Kortgeleden is er in een van de belangrijkste
watersportbladen een test gepubliceerd van dit
soort boten en het merk wat Kenny verkoopt
kwam er als zeer degelijk uit te voorschijn. De
eerste Rib kocht hij 6 jaar geleden en deze knapte
hij in zijn vrije tijd helemaal op. Naast de rubberboten verkoopt het bedrijf Zuidwaard ook de
Marfish. Een leuke polyester boot die heel geschikt
is als dagboot. Ook de Nordcraft staat in de showroom. Daarnaast is Zuidwaard Watersport dealer
van Pega trailers. Deze uitstekende trailers, voor
allerlei soorten boten, zijn in vele maten te koop.
Bijzonder leuk zijn polyethyleen bootjes, die al
beginnen bij een prijsklasse van € 395,- Als u
aan het water woont en de kinderen wilt verrassen

met en leuk speelbootje een uitstekende keus.
De bootjes hebben voor onder de boeg wielen,
zodat ze heel gemakkelijk de wal opgetrokken
kunnen worden. Het aanbod is heel breed van
hele goedkope bootjes tot de meest uitgebreide
grote ribs.
Momenteel heeft men bij de Zuidwaard watersport
een leuke aanbieding van een Base Marin boot
met motor. De buiten boord motoren die geleverd
worden zijn van het merk Honda en Mercury.
Voor de waterski fanaat en de wake boarders
zijn er van Jobe allerlei artikelen te koop. De
borden en waterskies, maar ook de kleding en
zwemvesten die bij deze sport horen. Een groot
assortiment van allerlei toebehoren is op voorraad.
Voor de verschillende soorten rubberboten zijn
verschillende reparatie sets voorradig. Als er iets
is dat niet op voorraad aanwezig is, dan kan het
altijd besteld worden. Een nieuw bedrijf met een
groot assortiment watersport artikelen voor een
bepaalde doelgroep.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip

Zuidwaard Watersport Makkum
Munniksplaat 17 Makkum tel. 0515-232187
Opblaasboten, Ribs, Vis/Consoleboten,
Buitenboordmotoren, Occasions.
www.zuidwaard.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 22 juni
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, afscheid KND
R.K. Kerk
9.30 uur Pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.B.Tieleman, Ylst
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. A.C. Thimm-Stelwagen
Holle Poarte
9.30 uur voorganger Dhr. G. Visser,
m.m.v. Chr. Muziekver. Hosanna Wons

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsen praktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum
tel. 0517-531281

Familieberichten
Hij was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Hij trotseerde storm en golven,
alleen... hij had de wind niet mee

Dominicus Willibrordus Bergsma
Minicus
24 januari 1943

Makkum

15 juni 2008

30 jaar
Ruda Bergsma-Waterlander
Marion en Simon
Chantal
Menno en Esther
Jerryl
Minicus is thuis.

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tjalkstraat 17, 8754 AN Makkum

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 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 telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Minicus Bergsma
jarenlang een gewaardeerd lid van onze bridgeclub. Wij wensen Ruda in deze verdrietige tijd
veel sterkte toe en ook de kinderen en naaste
familie.
Bridgeclub Makkum
Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.
Stil en verdrietig zijn wij na het overlijden van

Minicus Bergsma

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

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
Tandartsenpraktijk de Witte Heren N. de Weerd,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980

Een paar weken geleden, leek het iets beter te
gaan, maar nu bereikte ons het droevige bericht
dat is overleden

De uitvaartdienst zal worden gehouden op
donderdag 19 juni a.s. om 11.00 uur in de
Parochiekerk van de H. Martinus aan de
Kerkstraat te Makkum.
Waarna om 14.00 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in aula 1 van crematorium
‘Goutum’ Yndijk 1 te Goutum.
Er is gelegenheid om te condoleren vanaf
10.15 uur in de kerk.
Geen beademingen meer....
nu mag je echt gaan slapen.
Toch zijn wij dankbaar voor de tijd
die je nog was gegeven.
Nooit hoorden wij van jou een klacht,
maar nu heb je genoeg geleden,
vaarwel Minicus.
Sjoukje en Dick
Tjalling en Truus
Riemer en Willie
Klassie en Broerie
Liesbeth en Frans
Menno

Lieve man van onze bridgevriendin Ruda.
Wij wensen Ruda en de kinderen veel sterkte toe.
Meta
Jellie
Tine
Woorden schieten even te kort...
Wij ontvingen het bericht dat

Minicus Bergsma
oud-bestuurslid en erelid van Kaatsvereniging
Makkum is overleden. Onze gedachten zijn bij
Minicus en zijn familie.
Kaatsvereniging Makkum

Zo welkom, mijn zusje, onze dochter

Xia Duofeng

Us maat hat belies jaan moatten.

Dominicus Bergsma
Ruda en bern sterkte tawinske.
Piet en Joke
Klaas en Siepie
Cees en Tjitske
Ruda, veel sterkte met het verlies van

Minicus
Je Comissieleden; Rick, Eelkje, Meta, Albert

Xia is geboren in China, Guangxi
op 21-11-2006
We zijn met z’n vieren thuisgekomen
op 06-06-2008
Sible, Minke en Yu Wei
Lootsma-Tiemersma
Leerlooiersstraat 37
8754 ED Makkum
0515-232964
Gun ons na thuiskomst even rust
Het is voor Xia een absolute must
Voordat zij iedereen leert kennen
Ze eerst aan haar nieuwe zus,
heit en mem kan wennen.
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Familieberichten
Dol gelukkig zijn wij met de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Evi-Cleo

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 19 JUNI
T/M ZATERDAG 21 JUNI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN
12 juni 2008

HOLLANDSE JONGENS

4 HALEN / 3 BETALEN
E.K. BURGERS

Cor Jorna
Cindy Smid-Jorna
en Niels

DINSDAG VERSE WORST

Lijnbaansgracht 153-H5
1016 VW Amsterdam
tel. 020 - 7711969

RUNDER

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

500 gram

€ 2.50
DONDERDAG 19 JUNI
T/M WOENSDAG 25 JUNI

€ 2.75

PAIN D’ARDENNE
100 gram

PARMAHAM

WOENSDAG GEHAKT DAG

Na een prachtige reis kunnen wij terug
zien op een prachtige dag.
Wij willen iedereen bedanken voor de
vele cadeau’s, kaarten en attenties die
wij kregen naar aanleiding van ons
huwelijk van 16 mei 2008.

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 1.60
€ 2.10

€ 2.50

RUNDER GEHAKT

ZATERDAG vanaf 12.00 uur

€ 2.75

1/2 GEBRADEN KIPPETJES

500 gram

€ 3.50

Allemaal hartelijk bedankt!
Jetze en Tineke Genee

Agenda
vrijdag 20 juni
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.3016.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 21 juni
Cornwerd - Grote Jubileumpartij 10.00 uur
in 4 klassen: Jeugd 7-13 jaar/ Heren 14-44 jaar/
Heren 45 en ouder/Dames
Makkum - 19.00 uur Concert op het water door
harmonieorkest Hallelujah, op ponton tussen de
Sluis - en de Vallaatsbrug
Pingjum - Boerenmarkt ”De Marnemerk”
10.00-17.00 uur Beamkerij Ferskaat &
De Nije Trije, Nesserlaan 4a

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

fles Magere Yoghurt, 1 liter........................................99

cent

Croma Bak&Braad, pakje.....................................nu 59

cent

pakje gesneden Gelderse Worst.............nu 5

zegels extra

Omo Witpoeder, 1.41 kg......................................6.79 nu 4.99

Hichtum - ”Fûgelfrij” 10.00-17.00 uur
Schwartzenbergwerf 2, biologisch pluimveebedrijf,

Napoleon Lempur Snoepjes, 225 gram......................99

Exmorra - De Spintol open dag
van 10.00 - 17.00 uur

Boerencake, 450 gram...................................................nu 1.99

Makkum - Holle Poarte 19.00 uur
bingo

Kuipers Limonade, 0.75 liter.....................................voor 1.59

zaterdag 28 juni

Harpic Toiletreiniger, flacon 750 ml.............................nu 2.79

Makkum - ”Keatslân De Seize” 11.00 uur
R.T. Projectafbouw B.V. Bedrijfskaatspartij

zondag 29 juni
Makkum - ”Keatslân De Seize” 11.00 uur
”Bistro Hennie fan Richt” familiekaatspartij

Aanbiedingen geldig van do. 19/6 t.e.m. wo. 25/6

cent
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
Makkum - Bij de werkzaamheden in het van
Panhuyskanaal, die uitgevoerd werden door het
Wetterskip Fryslân, vond men een brandbom.
Al snel bleek dat er in de nabijheid nog een bom
moest liggen. Oud-veeboer Siebren Venema, die
altijd in de Mar gewoond heeft, bleek bijna exact
aan te kunnen wijzen waar die moest liggen.
Hij werd door een medewerker van het Wetterskip
opgehaald en wees de plaats aan. Hij bleek er
geen 10 meter vanaf te zitten. Hij had het Duitse
vliegtuig de bommen zien werpen en wist dat er
twee niet ontploft waren. In het kader van het
Fries merenplan werd het van Panhuyskanaal
onder handen genomen en de bommen moesten
toch echt wel verwijderd worden. De brandbom
in het kanaal was niet zo’n groot probleem. De bom
die achter de dijk in de berm lag wel. Het water
van het kanaal is op een hoger peil dan de Mar
er achter en er werd een damwand geslagen om
de bom heen. Hij bleek op een diepte te liggen
van bijna vier meter. Het was een SC 50 bom en
deze zou veel schade aan kunnen richten. Nadat
hij gevonden was moest hij vervoerd worden naar
de het oude reinigingscomplex te Makkum. Als hij
nabij het kanaal zou ontploffen dan hadden meteen
de plannen van de Makkumer Mar hun realisatie
gekregen, omdat een groot gedeelte van het achter
de dijk gelegen land onder water zou lopen.

Het bedrijf Reaseuro heeft samen met de mannen
van de EOD van de marine toch een hele klus
gehad om alles in goede banen te leiden en vaak
denken mensen na zoveel jaar onder de grond
kan het geen kwaad meer, maar dat is absoluut
niet waar. Het is en blijft gevaarlijk. Toen de
bom met een speciale truck van de marine naar
de oude reiniging te Makkum vervoerd werd, was
ook daar weer een keurig gat gegraven en de bom,
die er uiterlijk nog als nieuw er uitzag, werd weer
keurig afgedekt met een paar vrachtwagens zand.
Er werden verschillende ontstekingen op de bom
aangebracht. Nadat alles nog eens extra gecheckt
was kon de ontploffing plaats vinden. De grond
waarop de aanwezige politie, mariniers en anderen
stonden trilde behoorlijk en de grote zand kolom
was toch wel indrukwekkend.
Het vinden van de bommen heeft het wetterskip
Fryslân, die in het kader van het Fries merenplan
de werkzaamheden aan het kanaal uitvoerde, heel
veel geld gekost. Men spreekt zelfs over een bedrag
van € 250.000,- Dit zijn dan zaken waarmee bij
het uitzetten van de werken geen rekening
gehouden wordt. En wie voor de kosten opdraait
is nog niet helemaal duidelijk. Men hoopt dat er
nog ergens een overheid is die een gedeelte van
de kosten voor haar rekening wil nemen.

Nestkasten en hun bewoners
Makkum - Het broedseizoen is voor de meeste
vogels afgerond. De tuinen worden nu bevolkt
door jonge vogels die leren eten te vinden en te
vliegen. Vogelwacht Makkum houdt ieder jaar
vele nestkasten en broedgevallen in tuinen en
bomensingels bij. Vogelwacht Makkum heeft al
vele kasten opgehangen en uitgegeven aan leden.
De resultaten hiervan krijgen wij van de leden zelf.
Hulp is hierbij altijd welkom. Het zijn vooral de
nestkasten en de tuinen op privé-terrein waar de
vogelwacht geen kijk op heeft. Heeft u het afgelopen voorjaar genoten van uw nestkast bewoner
of een mooi nest in uw tuin dan kunt u dit doorgeven aan vogelwacht Makkum. U moet hierbij
denken aan alle zangvogels als koolmees en pimpel-

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

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

mees in de kasten maar ook zwaluwen aan gevel
of onder de pannen kunt u melden. Wij stellen
het zeer op prijs wanneer wij een idee krijgen
welke soorten het meest of misschien wel steeds
minder vaak voorkomen. Hierdoor kunnen er maatregelen genomen worden om de teruggang van
bepaalde soorten tegen te gaan. U kunt de vogelsoort en of het broedsel succesvol uitgebroed is
doorgeven aan onze zangvogel coördinator
Anne Oostenveld, Bleekstraat 7 te Makkum
telefoon: 0515-232745. Het kan ook digitaal via
email: jetzegenee@hotmail.com.

z Tjap Tjoy

Alvast bedankt voor de medewerking!
Vogelwacht Makkum e.o.

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

AFHAALMENU
voor JUNI
z Babi Pangang / Daging Roedjak
z 6 st. Mini Loempia
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

Een zonnige Slachtemarathon
met 13.000 deelnemers en weinig uitvallers

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie Hollandse komkommers
3 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Rode Trostomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60
Mooie Granny Smit appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Wij hebben nu ook heerlijke
nieuwe oogst mandarijnen mee.
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen van de koude grond
1 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.20
6 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken
PARTYCAFÉ DE STEEG
PRESENTEERT
ZATERDAG 21 juni
DE BOSWANDELING
PROMO AVOND
MET DE BOSWANDELING
GIVE AWAYS
MUZIEK VAN TOP YORIN DJ
PETER V/D WEI
AANVANG 21:00 UUR
ENTREE GRATIS
WWW.DESTEEGMAKKUM.NL

Oosterbierum/Raerd - Het was weer een heel
festijn de ruim 42 kilometer lange wandeltocht,
beter bekend als de 3e Slachtmarathon die liep
van Oosterbierum naar Raerd. Veel blijde gezichten
met prachtig wandel weer. Ja, wat wil je ook met
zoveel kilometers in de benen, zere beenspieren,
blaren over en te veel, maar gelukkig waren er

de hulpverleners op de ehbo-posten die voor
verzachting konden zorgen. En eenmaal de finish
bereikt was alle leed vergeten en kwamen de
meest fantastische verhalen los. Ook vanuit de
regio Makkum waren er deelnemers, hoeveel dat
is niet bekend, maar volgens onze fotograaf waren
dat er nog al wat.

Concert op het water door harmonieorkest Hallelujah
Makkum - Als de weersomstandigheden het
toelaten houdt het harmonieorkest op zaterdagavond 21 juni a.s. een zomerconcert op het water
van de Grote Zijlroede. Locatie ponton tussen de
Sluis- en de Vallaatsbrug. De aanvang is reeds
om 19.00 uur. Dit in verband met de kwartfinale
EK 2008 later op die avond.
Onder leiding van haar vaste dirigent Nynke
Jaarsma zal een gevarieerd programma ten
gehore worden gebracht voor jong en oud. Op de
lessenaars komen o.a. populaire werken als Pirates
of the Caribbean, Grease, James Bond en In the
Mood. Ook zal de Prins Willem-Alexander mars
(denk aan Koninginnedag!) nog een keer ten
gehore worden gebracht. Met de Hollandse meezingers van Jan Smit, Nick & Simon, Gerard Joling
en Marco Borsato wordt het een swingend
anderhalf uurtje.
Het publiek dient plaats te nemen op de Vallaatzijde. Er worden geen zitplaatsen geregeld. Indien
men een zitplaats wenst, dient men hier zelf voor

te zorgen door bijvoorbeeld een (klap)stoeltje mee
te nemen. De bewoners van het Vallaat (westzijde)
wordt gevraagd voor hun auto’s tijdelijk even
elders plek te zoeken. Ook vanaf het water kan het
concert worden aanschouwd. Er is een mogelijkheid om met kleine vaartuigen (roeiboten, kano’s
e.d.) vóór het ponton aan te meren. De Sluisbrug
en Vallaatsbrug draaien in principe gewoon tot
20.00 uur. Van de havenmeester is vernomen dat
het echter geen probleem is dat vaartuigen nà
20.00 uur nog even moeten worden geschut of
de Vallaatsbrug moeten passeren i.v.m. het concert.
Een ieder is van harte welkom bij dit zgn.
Waterconcert. De toegang is vrij en het concert
is ruimschoots ten einde vóór de aanvang van de
kwartfinale EK groep C (waar Oranje in zit) die
om 20.45 uur begint. Om in de stemming te blijven: komt u ook in het oranje ...? We zien u
graag. Tot zaterdagavond 21 juni om 19.00 uur
op het Vallaat.
Namens Muziekvereniging Hallelujah,
(www.hallelujahmakkum.nl)

Open dag Spintol in Exmorra
Exmorra - Op zaterdag 21 Juni a.s. houdt De
Spintol een open dag .Van 10 tot 17 uur is er
gelegenheid om het grootste Poppenhuis van Z.W.
Friesland te bewonderen. Er worden demonstraties
gegeven o.a. van houtdraaien, er zijn workshops
waar men voor een klein bedragje een leuke armband een mooie bloemstukje of een vilten beestje

of engeltje kunt maken. Ook is er een altijd prijs
loterij en natuurlijk is er ook koffie, thee of frisdrank te verkrijgen. Dit alles vindt plaats op het
pleintje naast de winkel de Spintol, die ook de
hele dag geopend is.
Tot ziens in Exmorra.
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Maatjes gezocht voor mantelzorgers
Stand-by Fryslân
In 24 Friese gemeenten koppelt Stand-by Fryslân
al vele jaren vrijwilligers aan mantelzorgers die
er eens tussenuit willen. Mantelzorgers zorgen
voor een naaste met een handicap of chronische
ziekte. Deze zorg geeft vaak veel voldoening
maar kan ook steeds meer tijd en energie gaan
vragen. Het tijdelijk overdragen van de zorg is
voor mantelzorgers dan ook belangrijk. Het blijkt
dat hierdoor de relatie met de verzorgde verbetert,
dat de mantelzorger zich minder eenzaam voelt
en minder last van stress heeft. Kortom, mantelzorgers houden de zorg langer vol, als zij de zorg
af en toe kunnen overdragen. Vrijwilligers kunnen
hierin een belangrijke rol spelen.

Zomer
De zomer is voor velen een tijd vol plezierige
buitenactiviteiten. Voor mantelzorgers is dit echter
niet altijd weggelegd, vooral voor hen die dag in dag
uit voor iemand zorgen, die ze niet alleen kunnen
laten. Veel familieleden en bekenden, die anders
een oogje in het zeil houden, zijn op vakantie.
Maar mantelzorgers willen er in de zomer ook
wel eens tussenuit, bijvoorbeeld een middagje
vissen, wandelen, fietsen of naar een braderie.
Het tijdelijk kunnen overdragen van de zorg is
voor mantelzorgers in de zomer juist ook nodig.
Met de inzet van een vrijwilliger van Stand-by
kunt u met een gerust hart genieten van zomerse
activiteiten!

Maatjes
Tijdens de vervanging, zoals Stand-by Fryslân
die in de thuissituatie biedt, houdt de vrijwilliger
de verzorgde gezelschap, doet zo mogelijk een
gezamenlijke activiteit en biedt zowel verzorgde
als mantelzorger een luisterend oor. De vrijwilliger
is voor beide een maatje! De coördinator zorgt voor
een zorgvuldige koppeling tussen vrijwilliger en
hulpvragers. Belangrijk is dat de hulpvrager op
de vrijwilliger kan rekenen. In overleg wordt de
vrijwilliger op een vast tijdstip ingezet of is op
afroep beschikbaar. De vrijwilliger wordt vanuit
Stand-by begeleidt en krijgt een introductiecursus
aangeboden.

Belangstelling
Heeft u enkele uurtjes per week (of meer) tijd over
en lijkt het u fijn om deze in te vullen met zinvol
vrijwilligerswerk als maatje van een mantelzorger
en verzorgde? Nog deze zomer of pas in het
najaar? De vrijwilliger is bij ons WA verzekerd
en ontvangt een onkostenvergoeding. Neem dan
voor meer informatie of aanmelding contact op met
De Poort, Sneek telefoonnummer 0515-414162
Ook kunt u onze website bezoeken:
www.stand-byfryslan.nl

Proef, ruik, probeer, bekijk
en beleef het Fryske platteland op

Zaterdag 21 juni
van 10.00 - 17.00 uur
* Boerenmarkt
”De Marnemerk” Pingjum
Beamkerij FERSKAAT & De Nije Trije
Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum
info: www.ferskaat.nl & www.denijetrije.nl
met o.a.: diverse streekproducten,
decoratie voor binnen en buiten,
eendenkorf vlechten, workshop vilten,
Narf, hapjes en drankjes, expositie
kunstschilderes Sijka Rispens, honing maken,
live muziek en plantenaanbiedingen

* ”Fûgelfrij” in Hichtum
Schwartzenbergweg 2, 8743 KZ Hichtum
info: www.fugelfrij.com

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

”Lekker naar de Boer”

Kom kennis maken met het biologisch
pluimveebedrijf / schapenhouderij,
de boerencamping en de boerderijwinkel.
live muziek (12.30-15.00 uur)

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

U bent van harte welkom!

K&M Yachtbuilders bouwt complete aluminium custom-built zeiljachten tot 30 meter. Met andere woorden;
luxe zeiljachten volledig gebouwd naar eisen en wensen van de klant. Kijk voor meer informatie op www.kmy.nl.
Voor versterking van ons huidige team van acht cascobouwers, zijn wij op zoek naar een:

CASCOBOUWER
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in de aluminium jachtbouw. Voldoe jij hier niet aan? Werk je nu in het
staal of in de constructiebouw, dan nodigen we toch uit te solliciteren. Wij bieden: leuke collega’s, goede sfeer, geen
rangen en standen, prachtig eindproduct, goede afzuiging, nieuwe lasapparaten, goed gereedschap, nette werkplaats,
goede arbeidsvoorwaarden, mogelijkheid om bij te leren en/of door te groeien. En meedenken wordt zeer gewaardeerd!
Interesse? Bel, mail of kom gewoon even langs. Zonder verplichtingen!
Neem contact op met Trees Rijpman, 0515-238888 of trees@kooimakkum.nl.
De Stienplaat 7
8754 HE Makkum

T +31 (0)515 - 238888
F +31 (0)515 - 238889

info@kmy.nl
www.kmy.nl
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Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Boerenmarkt ”De Marnemerk” Pingjum/
open dag Fûgelfrij Hichtum
Pingjum/Hichtum - Op zaterdag 21 juni van
10.00 - 17.00 uur bent u van harte welkom te
komen genieten van twee evenementen op het
Fryske platteland.
Bij Fûgelfrij in Hichtum kunt u tijdens een
opendag kennis maken met de biologische
pluimveehouderij/schapenhouderij van familie
Ykema. Zij geven u graag een rondleiding over
hun prachtige bedrijf met boerencamping gelegen
aan de Harlingervaart. Een kijkje nemen in
boerderijwinkeltje is zeker de moeite waard. Het is
klein maar ondanks dat is er een verscheidenheid
aan div. biologische producten. De meeste producten komen uit de omgeving. Tussen 12.3015.00 uur kunt u genieten van sfeervolle muziek.
En de gehele dag van pannenkoeken van Mole
‘t Lam uit Woudsend en de eigen eieren en
eigengemaakte kippensoep.
Bij Beamkerij Ferskaat en Theeschenkerij De
Nije Trije staan de tuinen er sfeervol bij en een
gevarieerde groep standhouders staan voor u klaar

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

In de Theeschenkerij vindt u naast boerenijs, een
hapje en een drankje een prachtige expositie van
kunstschilderes Sijka Rispens uit Arum. De basis
van haar schilderijen is de werkelijkheid van de
natuur en de wereld rondom ons. In heldere, overvloeiende kleuren vormt zij een nieuw beeld. Zij
schildert meestal abstract in acryl. De expositie
is gedurende de zomermaanden nog te bezichtigen.
Een speciale gast op de boerenmarkt is het zeemonster Narf. Na de koninklijke ervaring in
Makkum was Narf drastisch opzoek naar een
nieuw en rustig onderkomen naar waar hij op
Ferskaat is beland.

In het eerste échte zomerweekend: Lekker naar de boer
Skuzum - Op zaterdag 21 en zondag 22 juni is het
weer tijd voor de ‘Open Dagen’ bij de biologische
boer en tuinder én de zorgboerderij. In het weekend waarin de zomer écht begint, zetten in totaal
375 bedrijven hun deuren open voor het publiek.
Een uitgelezen kans om een kijkje te nemen in
de keuken van het boerenleven.
‘Lekker naar de boer!’ is de nieuwe noemer waaronder Biologica -de landelijke organisatie voor
biologische landbouw en voedsel- alweer voor
de 11de keer de ‘Open Dagen’ organiseert. Dit jaar
bundelt zij daarbij de krachten met Steunpunt
Landbouw & Zorg, de organisatie die zich richt op
alle landbouw zorgcombinaties in Nederland. Deze
samenwerking komt terug in het speciale thema van
dit jaar: ‘Zorg voor voedsel, zorg voor mensen’.
De biologische boerderij, werkend met respect voor
mens, dier en natuur en vaak gelegen in een mooie,
rustgevende omgeving vormt de ideale plek voor
mensen die zorg nodig hebben. Een flink aantal
van de deelnemende zorgboerderijen is dan ook
biologisch. Het maatschappelijke belang van de
zorgboerderij wordt steeds duidelijker.

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

op Boerenmarkt ”De Marnemerk”. Op de markt
vindt u een groot divers aan producten. Van jam,
pannenkoeken en smoothies tot decoratie voor
binnen en buiten, van een workshop vilten, demonstratie eendenkorf vlechten tot uitleg over
honing maken. Tijdens deze dag kunt u tevens
de kwekerij en tuinen bekijken, advies vragen
over planten en uw tuin en zijn er leuke planten
aanbiedingen.

Bij de deelnemende biologische boeren en tuinders
kunnen bezoekers meer te weten komen over
wat er bij de biologische werkwijze komt kijken.
De boer vertelt bijvoorbeeld wat ‘biologisch’
betekent voor de manier waarop dieren worden
gehouden, welke groenten er in de verschillende
jaargetijden van Hollandse bodem komen en
hoe hij in bepaalde gevallen bijdraagt aan de
bescherming van weidevogels. Een groot aantal
boerderijen biedt proeverijen, rondleidingen en
allerlei activiteiten voor de kinderen. Iedere
bezoeker krijgt bovendien een speciaal ‘Lekker
naar de boer!’ magazine mee naar huis, boordevol
verhalen, tips voor activiteiten bij de boer, recepten
en interviews rond het thema ‘biologisch’.
Het biologische bedrijf mts Bouma-Wijmans aan
de Carl Fellingerweg 1 te Skuzum (Idsegahuizum)
doet ook mee aan de ‘Open Dagen’. Dit is een
biologische melkveehouderij met windenergie.
De activiteiten zijn o.m. infomarkt, rondleidingen
door de lege stallen, het land (weidevogels) en
langs het vee, ongeveer 15 van de 300 zeldzame
Friese roodbonten. Jongleerlessen voor de kinderen,
latste rondleiding om 15.00 uur in esperanto.

Nieuw adviespunt voor Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten
Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) heeft verspreid over de
provincie spreekuurpunten waar mensen met
vragen over hun uitkering naar kunnen. De
spreekuurhouders zijn vrijwilligers die algemene
informatie kunnen geven over procedures, begeleiden naar instanties als het UWV en CWI en
advies kunnen geven bij bezwaarschriften schrijven.
De vrijwilligers hebben veel praktijkkennis en
zijn veelal ervaringsdeskundigen. Zij behartigen
de belangen van de mensen met een uitkering en
verlenen hulp bij het scheppen van duidelijkheid
en het aanpakken van problemen. Een nieuw
adviespunt gaat van start in Zuid West Friesland.

Het is een adviespunt onderscheidt zich van een
spreekuurpunt, omdat het adviespunt geen vaste
spreekuurlocatie heeft. Het eerste contact wordt
telefonisch gelegd. Daarna wordt gekeken òf er
een vervolgafspraak nodig is en zo ja, waar die dan
plaats gaat vinden. Het adviespunt is er voor mensen
met een uitkering (WW, Wajong, Bijstand, etc.)
uit de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat,
Nijefurd, Bolsward, Wûnseradiel en Littenseradiel.
Vanaf 22 mei gaat het adviespunt van start.
Het adviespunt is bereikbaar op telefoonnummer
0514 - 850903 of via e-mail: boswicher@home.nl.
Meer info bij het FSU in Leeuwarden 058-2139992
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Groot dorpenproject van start
Hjir en dêr: Frysk Festival daagt dorpen uit
Het Frysk Festival daagt alle dorpen en buurtschappen in de provincie uit om een baken te
bouwen. Ingewikkeld is het niet, de bakens moeten
alleen gebouwd worden van gebruikte materialen.
Wie het mooiste baken bouwt, wint een Frysk
Festival voorstelling voor dorp of buurt. Het
project heet ‘Hjir en Dêr’. Enthousiaste bouwers
kunnen nu van start en zich aanmelden via
www.fryskfestival.nl
In de Frysk Festival-week verschijnen er in dorpen
en buurten in de provincie allerlei vreemdsoortige
bouwsels, eigenlijk meer bakens. Het baken is
gemaakt van gebruikte materialen: restanten hout,
landbouwplastic, verpakkingen, bouwresten, buizen,
stenen of restanten natuurlijk materiaal. Uit het
baken komen rare geluiden of licht. ierdoor ontstaat een nieuw. Hierdoor ontstaat een nieuw
communicatienetwerk over heel Fryslân. Een
aantal teams hebben zich al aangemeld. Zoals
bijvoorbeeld de jeugdclub van Jorwert. ‘It liket
ús tige slagge om mei syn allen sa’n baken te
bouen. Ik wit noch net wer it op út draait, mar
we ha in dekorbouer út it doarp frege te helpen.
We binne no mei alle jonges oan it praten oer it
ûntwerp en der binne al leuke ideeën, benammen
oer it kommunikaasjeferhaal’, vertelt een
enthousiaste Meile Zijlstra. Bij zijn jeugdclub
zijn 30 jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar
aangesloten. In augustus beginnen ze in Jorwert
te bouwen.
De hoofdprijs is een Frysk Festival buurt- of
dorpsfeest met een uitvoering of concertonderdeel uit het Frysk Festivalprogramma. Alle bakens
worden onthuld op de dag dat het festival begint,
op 22 augustus. Tijdens de Friese dorpsfeesten
zijn ook veel buurten versierd, deze gedachte is
met dit project doorgezet. En geheel in de lijn
van het thema van het festival ‘de gemeenschap’
hopen we dat hele dorpsgemeenschappen zich
in gaan zetten om een toren te bouwen’, aldus
Roelof Koster, projectleider van Hjir en Dêr.
Iedere gemeente draagt aan het begin van het
Frysk Festival het mooiste en meest geslaagde
baken voor. Van de door de gemeente voorgedragen bakens worden er tien gekozen die tijdens
het festival door een deskundige jury worden
beoordeeld.
De wedstrijd is bedoeld voor alle leeftijden: met
name jongeren zijn uitgenodigd er iets moois
van te kunnen maken. Alle te bouwen bakens
worden onthuld op de dag dat het festival begint,
vanaf die tijd zijn ook alle bakens in de dorpen
te bezichtigen. Op donderdag 28 augustus legt
een deskundige jury een route af langs de genomineerde projecten voor de finale beoordeling.
Aan het eind van de week van het Frysk Festival
wordt het winnende project bekend gemaakt.
Hjir en Dêr is een coproductie van Keunstwurk
en het Frysk Festival. Het festival wordt mede
mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân,
Nuon en de Friesland Bank.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

zoekt voor het seizoen 2008
- Flexibele inzetbare cateringkok
Een Culinaire tovenaar op oproep basis en inzetbaar
in de voorbereidingskeuken te Idsegahuizum.
- Enthousiaste representatieve Seizoen Catering medewerkers,
voor de weekenden, dagtochten op zeilschepen en evenementen op
de vaste wal met ”Creatieve zee- en/of landbenen”
Ben je Representatief, flexibel, zelfstandig, verzorgend, hygiënisch,
efficiënt een aanpakker en vind je het ook leuk om evt. te zeilen.
- Tevens zoeken wij voor ons magazijn
een tweede veelzijdige medewerkster op oproepbasis,
voor magazijn, bevoorrading, inkoop en andere voorbereidende
catering werkzaamheden. Wij zoeken een vrouw/man die zelfstandig,
zorgvuldig kan werken,zeer flexibel in tijd oproepbaar is een aanpakker
is en niet opziet tegen tillen/inladen/inkoop werk, en in het bezit is
van een rijbewijs is vereist.
- Commerciële administratieve medewerkster
Voor het verrichten van commerciële administratieve werkzaamheden
zoeken wij voor 1 dagdeel een medewerk(st)er die affiniteit met computers
heeft, om onze andere medewerk(st)er in drukke tijden bij kan staan,
of bij afwezigheid te vervangen.
Voor de vrijdag (na) middag zoeken wij jonge/sterke aanpakkers
die kunnen helpen met de bevoorrading van de schepen.
Ons bedrijf verzorgt de catering voor bedrijven, evenementenbureaus
en particulieren op de Friese vaste wal en aan boord van diverse
charterzeilschepen.
Schrijf, bel of mail dan naar: Info@uwsmaak.nl

CCcatering, dorpsweg 4, 8755 JH Idsegahuizum. Tel: 0515-233370

Merk

Type

Renault
Opel
Renault

Clio
1.2 16V 55kw E4 Grijs met.
Corsa-C 1.3DTI 5 drs. Zwart met.
Megane scenic 2.D15V Autotmaat
euro 2000 Grijs Met.
Corsa-C Y1 7DT Zilver met.
Megane scenic 1.6 16V
LPG G3 Rood Met.
Clio
1.4 16V Automaat Zw.Met.
Corsa-B X1 4XE Grijs Met.
Golf
Variant 1.8 5drs. Bl. Met.
Golf
1.6I 5 drs. Groen Met.
Berlingo 1.9D 600 Groen
Ka
1.3I Rood
Golf CL
Variant 5 drs. Automaat
Grijs Met.
Punto
60 Grijs Met.
Polo
1.4 Blauw Met.
Tigra-A
XI.4XE Grijs Met.
Atos
1.0 semi Aut Grijs met.
Ibiza
1.9SDI Blauw
306
1.6 3 drs. Bl. Met.
155
T Spark 2.0 16V Zwart

Opel
Renault

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

Renault
Opel
Volkswagen
Volkswagen
Citroen
Ford
Volkswagen
Fiat
Volkswagen
Opel
Hyundai
Seat
Peugeot
Alfa Romeo

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

09-2005
12-2005

3800 11.250.00
75035 10.250.00

05-2001 102123 9.750.00
04-2003 109843 8.250.00
08-2000 151590 7.950.00
09-2002 70672 7.250.00
03-2003 57130 5.750.00
01-1999 120015 5.250.00
07-1997 90000 5.250.00
01-2001 104103 4.950.00
10-1997 63123 4.250.00
10-1997
03-1999
01-1997
02-1995
04-1998
05-1998
03-1999
07-1995

184395
112278
184032
106001
50183
267359
215383
194496

3.950.00
3.750.00
3.750.00
3.750.00
3.750.00
3.250.00
2.750.00
1.950.00
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Het zeemonster Narf is weer terug in zijn thuishaven Pingjum

Pingjum - Het 3 meter hoge gevaarte wat in elkaar
werd gezet te Pingjum en het bezoek van de
Koningin en gevolg in Makkum heeft opgeluisterd
met zijn aanwezigheid komt nu tot zichzelf bij
Beamkerij Ferskaat en Theeschenkerij ”De Nije

Trije” vlak buiten Pingjum. Deze zomer zal hij
daar pontificaal en prominent te bezichtigen zijn
en het middelpunt vormen van allerlei activiteiten
zoals lezingen, muziekuitvoeringen, poëzie middagen, schilderworkshops voor kinderen maar
ook kan men foto’s maken van Narf in allerlei
denkbare situaties. Dit kan dan gecombineerd
worden met een bezoek aan het volstrekt unieke
tuincentrum Ferskaat waar op een natuurlijke en
organische wijze planten en bomen worden geteeld.
En waar men, niet onbelangrijk, deskundige en
praktische adviezen krijgt voor het milieuvriendelijk
beplanten en onderhouden van de eigen tuin.
Het theehuis en omringende tuinen geven de
bezoekers het gevoel van harmonie waarin de
stilte slechts wordt onderbroken, door de vele
vogelsoorten die hier hun vaste plek hebben
gevonden. Kortom een oase van rust in ons
jachtige bestaan. Op Boerenmarkt ”De Marnemerk”
a.s. zaterdag 21 juni zal Narf in volle glorie
aanwezig zijn en er zal hiertoe speciaal geïmproviseerde muziek gespeeld worden. Waaronder
ook een excerpt uit de NARFpassion. Kortom,
een event wat het oeroude mythische Friesland
weer even sterk onder de aandacht brengt. De
Nije Trije en Ferskaat bevinden zich aan de
Nesserlaan 4a te Pingjum.

Jubileumfeest in Cornwerd

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

Cornwerd - Vrijdag 20 en zaterdag 21 juni is het
groot feest in Cornwerd. Op die dagen wordt het
vijftigjarig bestaan van de kaatsvereniging
”Meiinoar Ien” gevierd. Vrijdagmiddag om 3 uur
arriveren de honderd reünisten in het fraai versierde
dorp en vier uur begint dan de receptie in de feesttent. Tijdens de receptie zal ook het jubileumboek
gepresenteerd worden. Rond half zes wordt de
expositie in de Kerk geopend, een grote galerij
van prijswinnaars is hier te bewonderen maar
ook prachtige foto’s van oud-Cornwerd en haar
inwoners hebben hier een plaats gekregen.
Ballenmaker Jan Scheepvaart van Makkum is
aanwezig om de bezoekers te laten zien hoe een
kaatsbal gemaakt wordt. Naast enkele schilderijen
staan er ook kunst-werken van enkele Cornwerders
opgesteld. Ook op zaterdag van 10 tot ‘s middags
5 uur is de kerk open om de expositie te bewonderen. Vrijdagavond om half negen begint in de
feesttent de kaatsrevue waarin sketch en zang
elkaar afwisselen. Na afloop van de revue is er

muziek van het bekende duo Antko en Sylvia.
Zaterdag is de grote dag van de jubileumpartij
voor leden en oud-leden. De prijzen bestaan uit
fraaie zilveren telegrafen, voor de jeugd zijn er
zilveren kaatsattributen aan een ketting te winnen.
Om half tien zal Hosanna, het muziekkorps van
Wons, een rondgang door het dorp maken en om
tien uur start dan het kaatsen in vier categorieën.
Het corps zal een deel van de dag de wedstrijd
muzikaal opluisteren. Vanaf vier uur is er stemmingsmuziek van Jan Houwer in de feesttent.
Als alle prijswinnaars zijn bekend wordt in de
feesttent de prijsuitreiking gehouden.
Omdat het Nederlands voetbalelftal diezelfde
avond om kwart voor negen moet spelen in de
kwartfinales is er in de tent een groot scherm
opgesteld waarop u deze wedstrijd kunt volgen.
Niemand hoeft dus naar huis te gaan, samen kijken
is nog mooier. Het vijftigjarig jubileumfeest
wordt besloten met een groots optreden van de
band Butterfly.

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

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Zomeractiviteiten in waterpark Mounewetter
Witmarsum - Nog even en het is grote vakantie.
Wij organiseren weer een aantal leuke activiteiten
voor jullie tijdens deze vakantie. Zo is er 27 juni
en 8 augustus a.s nachtzwemmen van 21.00 tot
22.30 uur. Elke dondermiddag leuke waterspelen,
vanaf 14.30 uur.Van 4 t/m 8 augustus is er weer
een zwemvierdaagse in waterpark Mounewetter.
Jij doet toch zeker ook weer mee???
Kosten voor dit evenement zijn € 4,00 met
abonnement, zonder abonnement betaal je € 6,00.
Voor kinderen zonder een diploma wordt er een
Aqualoop georganiseerd. Deelnemers aan de
Aqualoop betalen € 2,00. Iedere avond zijn er

verschillende extra evenementen, zoals: Pannenkoeken eten. Muziek instuif met sportschool
Hartman uit Bolsward Nordic duikteam uit Sneek
nodigt je uit voor een duik met onder-water-foto
De hoogste bom Fiets ‘m er in met vernieuwde
brede plank, de eindstreep is voor iedereen haalbaar. Kindervrijmarkt. Ronald Mac Donald
kinderfonds sponsoren. Zoals je ziet het bruist
van de leuke activiteiten. Voor inlichtingen:
0517-531704 of www zwembadmounewetter.com
Wij brengen jullie in beweging. Mounewetter meer
dan alleen zwemmen. Tot ziens in waterpark
Mounewetter Witmarsum.
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Voor het goede doel
De collecte ten bate van het Astma Fonds heeft in
Makkum € 1200.84 opgebracht. In de omliggende
dorpen Piaam € 27.26, Skuzum € 78.70,
Cornwerd € 52.27 en Kornwerderzand € 8.50.
Alle collectanten en gevers hartelijk dank.

Voor het goede doel
De gehouden collecte ten bate van het nationaal
Epilepsie Fonds, De Macht van het Kleine, heeft
in Makkum € 575.44 opgebracht. De opbrengst
van de collectie is bestemd voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren
van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie
en individuele hulp.
Collectanten en gevers hartelijk dank!

Multi-orgaan transplantatie
Groningen - In het Universitair Medisch Centrum
Groningen is een bijzondere vorm van multiorgaantransplantatie uitgevoerd. Een jongetje van
vier ontving tegelijkertijd een nieuwe lever, alvleesklier, dunne darm en dikke darm. Dit heeft het
UMCG woensdag gemeld. Volgens het UMCG
is het voor het eerst in Nederland dat een kind
een darmtransplantatie heeft ontvangen. Ook
een dergelijke complexe procedure waarbij
meerdere buikorganen worden getransplanteerd,
is volgens het centrum uniek. Chirurgen en
anesthesiologen hadden ruim twaalf uur nodig
om de gehele procedure uit te voeren.
Darmziekte
De jongen lijdt aan een zeer zeldzame aangeboren
darmziekte, waardoor de darm geen voeding kan
opnemen, Jaarlijks worden enkele kinderen geboren
met deze aandoening. Kinderen met deze ziekte
zijn afhankelijk van kunstmatige voeding die ze
door een infuus krijgen. Doorgaans bereiken zij
de volwassen leeftijd niet.
Voeding
De gecompliceerde ingreep was noodzakelijk
door infecties en leverbeschadiging, waarna de
kunstmatige voeding niet kon worden voortgezet.
De jongen onderging naast een dunne- en dikke
darm- ook een levertransplantatie. De lever en
de darmen zijn samen met de tussenliggende
alvleesklier getransplanteerd nadat de eigen zieke
lever en darmen waren verwijderd. In Nederland
was nog niet eerder een dikke darm met een dunne
darm meegetransplanteerd, aldus het UMCG.
De nieuwe darmen functioneren goed en nemen
voeding op, die hij per sonde krijgt. Het jongetje
zal op korte termijn dus voor het eerst gewoon
voedsel kunnen eten, verwachten de artsen.

Inbraak in jeugdhonk
Pingjum - De politie onderzoekt een inbraak in
een jeugdhonk aan de Mulierlaan. Vorige week in
de nacht van woensdag op donderdag kwam men
binnen na het forceren van een deur. Uit het pand
werden een beamer, een scherm, een computer,
een dvd-speler, een koffiezetapparaat, een geluidsinstallatie en een hoeveelheid geld weggenomen.
Een 20-jarige inwoner van Arum deed aangifte.

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

benzine
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
VW Golf 1.6Fsi,85kw,5drs,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,62dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn
Opel Astra 1.6i 'season',5drs,st.bekr,cpv,nw.st,73dkm
Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk

2005
2004
2003
2006
2005
2003
2000
1998
1996
1992

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15450,14750,14450,12450,8950,7500,6500,2450,2450,1000,-

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Peugeot 406 Break Hdi,110pk,lm.velgen,a/c-ecc,cruise
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh

2006
2003
2003
2004
2005
2004
10-2002

€
€
€
€
€
€
€

17995,12950,11500,10950,10950,8950,7950,-

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm

1999

€ 12500,ex

Automaat!!
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh

2005
2001

€
€

14950,8500,-

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

Te n C a t e & S l o g g i
voor dames en heren
4 h a l e n 3 b e ta l e n
W i j n g a a r d e n Te x t i e l & M o d e
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 18 juni 2008
(rectificatie)

Pedicuresalon

Monique
De Geep 7 Makkum

Bel voor een afspraak
0515 - 232896

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Grote Schuur Verkoop
zaterdag 28 juni
diverse curiositeiten
en gebruiksvoorwerpen
voor particulier & horeca
van 9.00 uur tot 16.00 uur
Boerestreek 12 Gaast

K.V. Meiinoar Ien
te Cornwerd
zaterdag 21 juni, aanvang 10.00 uur

Grote Jubileumpartij
Voor leden en oud-leden
4 klassen:
Jeugd 7 t/m 13 jaar
Heren 14 t/m 44 jaar
Heren 45 en ouder
Dames
Speciale prijzen
Jeugd: Halskettinkjes
Senioren: Zilveren Telegrafen
Opgave voor donderdag 19 juni 18:00 uur
T. Tilstra 06-13282616
W. Galema 06-22012836
email: kvmeiinoarien@hotmail.com

R. Zijlstra uit Westhem wint 14e editie ringrijden Ferwoude
Ferwoude - Voor de alweer 14e maal werd er
afgelopen zaterdag 7 juni j.l. ringrijden georganiseerd in Ferwoude. De organisatie is in handen
van Dorpsbelang Ferwoude, dit in samenwerking
met De Friese Aanspanning. De uitstraling van dit
evenement blijkt groot, er komen zelfs deelnemers
vanuit Oldemarkt (Ov.) naar ons pittoreske dorp.
26 Combinaties stonden op de deelnemerslijst, een
geweldige opgave. De deelname is zeer divers, van
statige Friese sjezen tot ponykarren in alle soorten
en maten. Ook de leeftijd van de deelnemers loopt
enorm uitéén, de jongste deelnemers waren 13
en de oudste deelnemer was 81 jaar. Door een
hevige onweersbui was de start wat later, maar
om 21:00 uur werd begonnen met het ringsteken
en de omstandigheden waren inmiddels weer ideaal
geworden. Ondanks het onstuimige weer eerder op
de avond, was de publieke belangstelling was beslist
goed te noemen. De wedstrijd was spannend en
moest uiteindelijk via een barrage worden beslist.

De wedstrijduitslag:
1. R. Zijlstra
2. J. van Gunst
3. P. Statema
4. L. Goudeket
5. Hildou Bootsma
6. M. Kuipers
7. W. Eppinga

Westhem
Oldemarkt
Parrega
Hoornsterzwaag
Nijland
Parrega
Sondel

PSV De Halbanruters
Pingjum - Yvette Altena ging 10 juni naar Warga
om daar uit te komen in de klasse B met Mirthe.
In de 1e proef behaalde zij 186 punten goed voor
een winstpunt. Zaterdag 14 juni werd in Koudum
de 1e selectiewedstrijd verreden voor de Friese
Kampioenschappen die op 8 augustus worden
gehouden in Gorredijk. Sanna van der Heide kwam
uit in de klasse B met Princess. In de 1e proef
behaalde zij een 8e plaats met 186 punten 1 winstpunt. In de klasse L2 kwam Jannie Strikwerda
aan de start met Uniek-Dine. In de 1e proef won
zij de 2e prijs met 187 punten 1 winstpunt. In het
L-springen had zij 1 weigering wat 1 winstpunt
opleverde. Emmy Dijkstra met UPC werd 3e in
de klasse M1 met 183 punten 1 winstpunt. Juliën
Beersma met Tsjerkje kwam uit in de klasse M2.
In de 1e proef won hij de 1e prijs met 195 punten
2 winstpunten en in de 2e proef werd ook de 1e
prijs meegenomen met 193 punten 1 winstpunt.
Door in de selectie de 1e prijs te winnen is hij
zeker van een plaats op de F.K te Gorredijk. Ook
Anna Goinga met Whisper reed 2 goede proeven
in de klasse M1. In de 1e proef won zij de 1e prijs
met 188 punten en in de 2e proef ook de 1e prijs
met 191 punten samen 3 winstpunten. Anna gaat
dus ook naar de F.K in Gorredijk. Donderdag
12 juni ging Anna naar de Militaire Kampioenschappen in Amersfoort. In de 1e proef reed zij

een winstpunt met 184 punten. Saharona Vallinga
reed met Vie-Power ook in Koudum in de klasse
L2. Zij ging met de 6e prijs en een winstpunt
naar huis met 186 punten. Yvonne Philipse kwam
uit in de klasse Z2 met Just do it. Ook zij reed
super in de 1e proef scoorde zij 235 punten wat
haar een 1e prijs opleverde en een plaats op de
F.K te Gorredijk en in de 2e proef won zij de 3e
prijs met 214 punten samen dus 3 winstpunten.
Bij de ponys op 15 juni ook te Koudum was er
een 1e prijs voor Robin van Stee met Safar in de
klasse M cat.C met 187 punten en een plaats
voor de F.K te Gorredijk.
Op Zondagmiddag 8 juni j.l. werd er voor alle leden
van de PSV de Halsbânruters een alternatieve
buitenrit georganiseerd op ons eigen terrein te
Pingjum. Eerst werden er 10 behendigheidsspelletjes gedaan op het terrein wat voor lang
iedereen nog niet zo makkelijk bleek te zijn.
Daarna werd er een rondje Pingjum gelopen met
een stop onderweg voor wat drinken voor mens
en paard. Bij aankomst bij het terrein werd
iedereen die wilde nog een patatje aangeboden
om daarna weer huiswaarts te keren. Er deden
18 combinaties aan deze middag mee en is voor
herhaling vatbaar.

Waardruiter Yara de Vries wint Bonne Bosmabokaal

Wespen?
Bel de Wespenator
wespennest 50 euro
J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek

Tevens zij er altijd prijzen voor het schoonste
geheel en wel in twee klassen: Fries Ras en Ander
Ras. De deskundige jury, bestaande uit de heer
W. Knol en mevrow J. Feenstra, besloot de prijs
in Fries Ras toe te kennen aan W. Eppinga uit
Sondel en bij Ander Ras aan L. Kampen uit
‘t Heidenskip. De prijzen werden na afloop uitgereikt in Dorpshuis de Djippert, waar tevens de
uitslag van de verloting bekend werd gemaakt. Een
geslaagd evenement, met dank aan de vele vrijwilligers en sponsoren die dit mee mogelijk maakten.

(eigen foto)

Cornwerd - Op zondag 8 juni jl. streden de
Waardruiters op het zonovergoten terrein van
Hippisch Centrum Boeyenkamp om de felbegeerde
Bonne Bosmabokaal. De deelnemers reden een
dressuurproef, sprongen een parcours en kwamen
in actie bij een spannende estafette over een hindernisbaan. De beste combinatie van deze dag was
Yara de Vries met haar pony Speedy, zij wonnen
de Bonne Bosmabokaal!
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Exposities
Expositiekerk museumdorp: tot 25 juni expositie
van schilderijen van Cor van Loenen
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik
Manoukian
Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend t/m september ma. 13.00 - 17.00 uur,
di. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Piaam ‘t Fûgelhûs: Schilderijen van Gretha van
der Velde. Openingstijden di. t/m vr. van 10.00
tot 17.00 uur
Piaam de Nynke Pleats: Nieuwe expositie van
schilderijen van cursisten van de kunstacademie
Sneek. Geopend t/m 1 augustus zaterdag & zondag
vanaf 11.00 toegang gratis

Uit in eigen regio
Allingawier - Museumdorp: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur
Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags
en donderdags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave
verplicht. Stichting it Preamke Makkum, tel.
0515-232222

Psychotherapie & Individuele Coaching
Bedrijfscultuuradvisering HMD
Specialisaties:

(25 jaar ervaring)

Cognitieve therapie
Gedragstherapie
Gestalttherapie
HUMAN MYTHOLOGY DEVELOPMENT (HMD)
Script analyse (TRANSACTIONELE ANALYSE)

Relaties:
Individuele/relatie reactiepatroon analyse
Relatietherapie (individueel én gezamenlijk)
Echtscheidingsbegeleiding (óók voor de kinderen)

Kinderen:
Opvoedingsvragen/problemen (ADHD, PPD NOS, DELINQUENTIE, DRUGSVERSLAVING)
Schoolproblematiek (PESTEN, CONCENTRATIE, SUICIDE)

Persoonlijk:
Identiteitscrisis / crisisinterventie
Individuele (beroeps)-coaching program (P.O.P)
Midlifecrisis / Burn-out vraagstukken
Borderline problematiek

Bedrijven:
Bedrijfscultuur analyse
Open Communications training voor teams (CROSS FUNCTIONAL)
Conflicten op de arbeidsvloer
Coaching van directie en bedrijfsleiders
Bedrijfssociale innovatie programma’s

Armand Gouvernante van Raders
psychoanalist/therapeut
(intake en consulten na telefonische afspraak)

Baarderbuorren 9 | 8822 WR ARUM | Telefoon 0517 - 641858 | GSM. 06 53 4747 59
www.therapeutdirect.nl | www.Fryzo.nl/maatschappelijke_dienstverlening
Email: vanradersgroup@kpn-officedsl.nl

Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops
en cursussen: In de schoolvakanties zijn er nu
ook Viltworkshops voor kinderen van 7-12 jaar.
Ook voor volwassenen zijn er leuke creatieve
activiteiten. De website is online dus kijk snel
op www.detunkeamer.nl voor de mogelijkheden
of bel: 0515-232269 / 06-51151716
Piaam - Natuurhistorisch Museum: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Wons - Expo Atelier Pur-Sang: Open weekenden:
zaterdag en zondag van 13.00-18.00 uur op
28/29 juni, 26/27 juli, 9/10, 23/24 aug.
www.antjevanderwerfpursang.nl A. van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

De Makkumer Merke begint dit jaar op vrijdagavond 18 juli met een spectaculaire muziekavond in de grote
feesttent op ”Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum. Radio NL met DJ Taeke is de gehele avond
present. Er zijn o.a. live optredens van Appie ”Bauer”, Rob Ronalds, René Schuurmans en Dennie Christian.
Dit muziekfestijn mag je niet missen. Kaarten à € 13,= zijn vanaf nu in de voorverkoop te verkrijgen bij de
volgende adressen:
> Boekhandel Coufreur, Kerkstraat 17 te Makkum
> Receptie Camping de Holle Poarte te Makkum
> Expert, Marktplein 9 te Bolsward
> Sigarenmagazijn v.d. Velde, Noard 45 te Workum

Meer informatie kunt u vinden op:

www.kv-makkum.nl
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Ledenpartij Kimswerd, Pingjum, Zurich

Gea Hiemstra
in soliste C klasse

Jeugd
1. Chris Monfils, Erica Kramer,
Tjalling Reitsma
2. Lisa de Jong, Hidde Folkertsma,
Rense Bauke Reitsma
3. Willem Osinga, Jelke Politiek,
Irma Folkertsma
(eigen foto)

* Winnaars bij de jeugd v.l.n.r. Erica Kramer,
Tjalling Reitsma en Chris Monfils
Zurich - Zondag 1 juni j.l. werd in Zurich de
ledenpartij gekaatst van Kimswerd, Pingjum en
Zurich. Het was warm weer en vooral uit
Pingjum waren de deelnemers toegestroomd. Er
werd spannend gekaatst bij zowel de jeugd, als
de dames en heren. Het was een mooie kaatsdag.
Het familiekaatsen in Zurich, is verplaatst naar
15 juni. We hopen dat de deelname ook hier weer
groot is. Per partuur moet 1 persoon lid zijn van
K.V. Zurich, verder mag iedereen mee doen.

Cornwerd - Voltige vereniging de Waardruiters
heeft Gea Hiemstra als één soliste in de C klasse.
Het wedstrijd team in de klasse D wordt gevormd
door: Hesseltsje De Jong, Jantina Fokkema, Dewi
Moed, Tini Hiemstra, Chenah Rinsampessy,
Nikki Joornstra, Hester Siesling, Lydia van Bremen.
Het geheel staat onder leiding van Swaentje Brink.

Dames
1. Willemke Snijders, Jip Nuiten
2. Ytsje Reitsma, Feikje Folkertsma

Uitslagen wedstrijd 2008:
Altena 6 april:
Team 1: 1e met een 4,421.
Gea Hiemstra 1e met een 5.565.

Heren
1. Jan Geert Dijkstra, Henk Nesse,
Dennis Leistra
2. Johan Kwast, Justin van Dijk,
Johannes Oudendag
Verliezerronde
1. Bauke Folkertsma, Teake Koster,
Riemer Wiltenburg
2. Eibert Tigchelaar, Andries Osinga,
Theun Folkertsma

Lisse 12 april:
Team 1: 3e met een 4,523.
Gea Hiemstra 4e met een 5.343.
Bronneger 10 mei:
Team 1: 3e met een 5.467 een winstpunt.
Gea Hiemstra 2e met een 5.619.
Wassenaar 25 mei:
Team 1: 3e met een 5.295 een winstpunt.
Gea Hiemstra 2e met een 5.747.

Familiekaatsen met 15 parturen

Straatkaatsen en viswedstrijd

(eigen foto)

(eigen foto)

* A klasse v.l.n.r. Hendrik Brandsma,
Marije Brandsma, Theun Folkerstma

* B klasse: v.l.n.r. Johannes Oudendag,
Jolanda Fokkema, Justin van Dijk

Zurich - Afgelopen zondag werd de Familiepartij
gekaatst in Zurich. Het was afwachten of er
voldoende parturen zouden zijn, omdat de wedstrijd een week verplaatst was. Gelukkig was er
voldoende deelname en konden 10 parturen aan
de partij beginnen. Er werd spannend gekaatst
en het weer was prachtig. Om half 5 was alles uit
en konden de prijzen worden uitgereikt. Al met
al een prachtige kaatsdag.

A klasse:
1. Marije Brandsma, Theun Folkertsma
Hendrik Brandsma
2. Ytsje Reitsma, Michel Nesse, Henk Nesse
3. Marije van Schaik, Anne Wind,
Nick Waterlander

Over twee weken is de Merkepartij in Zurich.

B klasse:
1. Jolanda Fokkema, Johannes Oudendag
Justin van Dijk
2. Anja Leijenaar, Esther Groeneveld
Ysbrand Bergsma

KNKB schoolmeisjes uitnodiging te Gaast
Gaast - Op sportveld de Boppeslach te Gaast werd
op zaterdag 14 juni een knkb partij georganiseerd
voor de schoolmeisjes. Er waren 8 parturen uitgenodigd. Onder goede weersomstandigheden werd
er gekaatst in 2 poules van 4 parturen, zodat
iedereen zo wie zo 3 keer kon kaatsen. De eerste
omloop hadden de dames een paar eersten nodig
om warm te worden, maar daarna verliepen de
meeste partijen spannend.
In Poule A werd de eerste omloop gekaatst tussen
Lusanne Klaver, Ilse Lijzenga en Melissa Rianne
Hiemstra en Lisanne Morral, Yfke Velstra en
martine Tiemersma. Lisanne c.q. wonnen dit met
5-5 en 6-4. Annelein Broersma, Iris Wijbenga en
Klasine Huistra kaatsten tegen Gerry Edou
Mollema, Marte Altenburg en Jelien Pompstra.
Dit eindigde in een winst voor Annelien c.q.

In B poule Angela Postma, Riska Bouma en
Geke de Boer tegen Ires Hoekstra, Marijke
Johanna de Boer en Nocole Hempenius. Dit
werd 5-4 en 6-2 voor Angela c.q. De laatste
partij in de 1e omloop was tussen Esther
Wagenaar, Jeltsje Koopal en Hermine Sytema
en Nynke Dijkstra,Klaasje Trynke Braam en
Tineke Dijkstra 3-5 en 6-6. Er moest gekaatst
worden om de derde prijs tussen de parturen 4
en 8. Dit werd nog redelijk spannend 5-5 en 2-6.
Dus het partuur van Nynke Dijkstra ging met de
3e prijs naar huis. Na een gelijk opgaande strijd
werd de paretij beslist op een stand van 5-5 en 4-6.
Tweede zijn geworden het partuur van Annelien
Broersma en de dames van het partuur van
Angela Postma werd eerste.

Pingjum - In de week van 26 tot en met 30 mei
weer het traditionele straatkaatsen georganiseerd.
Het weer werkte geweldig mee, hoewel de eerste
dagen de wind de kaatsers parten speelde. Op
maandag en woensdag kaatste de jeugd en de
dinsdag en donderdag waren de volwassenen
aan de beurt. Op de vrijdagavond werden de
finales gekaatst. Helaas kon door te weinig deelname bij de dames er geen aparte damescategorie
worden georganiseerd. Bij de volwassenen was
de deelname 9 partuur (heren en dames) en bij
de jeugd was er een jongste en oudste groep. De
prijzen zijn als volgt verdeeld:
Jongste jeugd - 1e prijs Cornelis Reitsma en
Joel Kuipers, 2e prijs Tjalling Douwe Reitsma
en Leanne van Balen.
Oudste jeugd - 1e prijs Lisa de Jong en Hidde
Folkertsma, 2e prijs Irma Folkertsma en Silas van
der Heijden, 3e prijs Tim Bartels en Dirk van Balen
Volwassenen - 1e prijs Nadia Cornelisse, Anne
Wind, Joey Leeuwen; 2e prijs Tinet Tigchelaar,
Henk Nesse, Andrys Osinga; 3e prijs Coby
Salverda, Reinder Huisman; Marcel Verduijn;
1e prijs verl.ronde Feikje Folkertsma, Eibert
Tigchelaar, Theun Folkertsma; 2e prijs Piet
bouwhuijsen, Michel Nesse, Johan Visser.
Op zaterdagavond 31 mei was de jaarlijkse viswedstrijd. Tijdens de viswedstrijd werd er door
Eelco Rosendal vis gerookt, die na afloop uitgedeeld werd aan de liefhebbers. De deelnemers
deden hun uiterste best om zoveel mogelijk vis
te vangen. Deze wedstrijd kende 3 categoriën.
De uitslagen zijn als volgt:
de professionals 1e Jelle Boorsma,
2e Michel Nesse, 3e Steven Nesse;
de recreanten 1e Tim Bartels,
2e Silas van der Heijden, 3e Dirk van Balen;
de jeugd 1e Joel Kuipers, 2e Max Göbel,
3e Remco.

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 18 juni 2008

Gebroeders Miedema voor 10e keer sponsor
KNKB 30+ en 50+ partij
Makkum - Al 10 jaar lang timmeren de gebroeders
Miedema aan de weg met het sponsoren van de
KNKB 30+ en 50+ partij. Het was zondag mooi
weer dus een goed begin. De lijst stond zowel
als bij de 30+ als bij de 50+ in het teken van het
bijloten. Sommige kaatsers konden zich neervleien
in diverse parturen. Maar als het dan ook loopt....

Verweij. Dit wonnen zij wederom met 5/4-6/2.
Dit leverde partuur de Groot een derde prijs op,
en partuur Hinrichs een finaleplaats. De andere
finalist was partuur Pollie Kwast, Evert Heeg en
Marten vd Meulen. Met 5/2-6/4 won Partuur
Hinrichs de finale, en ging partuur Kwast met de
2e prijs naar huis.

Bij de 30+ was er een zeer spannende partij in
de 1e omloop tussen Jacob vd Weerdt, Ludwig
Seerden, Johan Sjoers tegen Gerard Brunia, Leo
Nauta en Andries Smink. Dit werd een titanenstrijd welke eindigde in 5-5/6-0 voor partuur
Jacob van der Weerdt. Uiteindelijk zouden beide
parturen later de fínale spelen. Een andere partij
was partuur Siepie Attema, Gooitzen Eijer, Jeroen
Kloosterman tegen Hayo Attema, Sietse Lenters
en Gerrit Groen. Dit werd 5-4/6-4 voor partuur
Hayo Attema. In de 2e omloop wonnen ze met
5-0/6-4 van Johan Hettema, Peter Bootsma (bijgeloot), Jeroen Kloosterman (bijgeloot). In de 3e
omloop troffen ze partuur Jappie Wagenaar, Peter
Huisman, en Tammo Bijlsma. Nu kon partuur
Hayo Attema geen stand meer houden, en ze
verloren de partij met 5-2/6-4. Dit betekende de
derde prijs voor partuur Hayo Attema, en partuur
Jappie Wagenaar ging door na de finale. Zij
speelden de finale tegen partuur Jacob vd Weerdt.
Na een 5-1/6-4 overwinning in de 2e omloop, en
een staand nr. in de 3de omloop waren zij
inmiddels ook aan de finale toe. De finale werd
een 5-3/6-6 overwinning voor partuur Jacob van
der Weerdt, en partuur Jappie Wagenaar ging
met de 2e prijs naar huis.

In de verliezersronde speelden Han Baggelaar,
Piet Stellingwerf, Jetze Nagel de 2e omloop een
spannende partij tegen Siebe Marra, Wieger
Boonstra en Warren van der Veen. Alles kwam
hierbij aan de hang, maar partuur Baggelaar trok
net aan het langste eind. In de 3e omloop speelde partuur Baggelaar tegen Jan Volberda, Henk
Vuijk en Johan Sikkema. Partuur Baggelaar won
dit vrij gemakkelijk met 5/1-6/0, en ging door
naar de finale. De andere finalist was partuur Piet
de Groot, Cor Knol en Kees Sikkema (bijgeloot).
Zij hadden de 2e omloop gewonnen met 5/1-6/2.
De 3e omloop duchten zij zware tegenstand van
Henk Woppenkamp, Jan Faber (bijgeloot), Andries
Gillebaard (bijgeloot). Alle hout moest er voor
op tafel komen, maar met 5/5-6/6 won partuur
Piet de Groot nipt. Het werd een spannende finale
waarbij eveneens alles aan de hang kwam. Op
5/5-6/6 keerde Piet Stellingwerf de bal voor de
kaats en wonnen zij de finale, en was de 2e prijs
in de verliezers voor partuur Piet de Groot.

In de 2e omloop speelde partuur Brunia in de
verliezersronde een spannende wedstrijd tegen
Hein Spindelaar, Harm Jan Cuperus en Sjoerd
Boonstra van 5-4/6-2. Vervolgens bleven zij de
3e omloop staan, en wandelden zo door naar de
finale. Daar troffen zij Roel Venema, Gooitzen
Eijer (bijgeloot) en Sander Rinia (bijgeloot). Dit
werd een eenzijdige finale welke resulteerde in
5-0/6-4 voor partuur Gerard Brunia.
Uitslag winnaarsronde:
1e Jacob van der Weerdt, Ludwig Seerden,
Johan Sjoers
2e Jappie Wagenaar, Peter Huisman,
Tammo Bijlsma
3e Hayo Attema, Sietse Lenters, Gerrit Groen
Verliezersronde:
1e Gerard Brunia, Leo Nauta, Andries Smink
2e Roel Venema, Gooitzen Eijer, Sander Rinia
Bij de 50+ waren stonden er 15 parturen op de
lijst. Wegens afmeldingen en blessures moest ook
hier diverse keren worden bijgeloot. In de 1e omloop werd er een spannende partij gespeeld tussen
Jan Buitenga, Douwe Broersma, Oane Bootsma
tegen Henk Woppenkamp, Wim Bosklopper en
Kees Sikkema. Dit werd 5-5/6-2 voor partuur
Buitenga. In de 2e omloop speelden partuur
Johannes Hinrichs, Jan Tuinier (bijgeloot), Teake
Koster (bijgeloot) tegen Harry de Boer, Frans
Postmus, en Jenne Efde. Dit won partuur
Hinrichs met 5-2/6-4. In de 3e omloop speelden
zij tegen Simon de Groot, Piet Zijlstra en Tonny

Uitslag winnaars:
1e Johannes Hinrichs, Jan Tuinier,
Teake Koster
2e Pollie Kwast, Evert Heeg,
Marten vd Meulen
3e Simon de Groot, Piet Zijlstra,
Tonny Verweij
3e Jan Buitenga, Douwe Broersma,
Oane Bootsma
Verliezers:
1e Han Baggelaar, Piet Stellingwerf, Jetze Nagel
2e Piet de Groot, Cor Knol, Kees Sikkema
Deze partij werd voor de 10e keer gesponsord
door de Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijf.
Een bijzonder moment, een bijzonder kado. Daarom werd het eerste kado uitgereikt aan de sponsor.
Dit betrof een fles wijn met hierop het logo van
de Gebroeders Miedema. ”Dat de wijn nog maar
lang ontkurkt mag worden”. KV Makkum bedankt
hen voor de sponsoring en het mogelijk maken
van de partij.

BOSMA
Hoveniers

Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing
* Schuttingen
* Drainage
>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm
Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559
20 jaar een begrip!
Bedrijfskaatsen
”R.T. Projectafbouw BV.” Partij
Kaatsvereniging Makkum maakt bekend dat op zaterdag
28 juni as. het bedrijfskaatsen plaatsvindt op ”Keatslân
De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum. Bedrijven
kunnen zich hiervoor aanmelden. De kaatsers hoeven
niet lid te zijn van de Kaatsvereniging Makkum, maar
een voorwaarde is wel dat allen werkzaam dienen te
zijn voor het bedrijf. De aanvangstijd is 11.00 uur.
De loting is op donderdag 26 juni om ca. 20.00 uur in
de kantine. U kunt zich hiervoor opgeven bij secr.
Mieke Tilburgs, Strânwei 17, Makkum, Tel: 0515-231377
De prijzen worden aangeboden door de sponsor:
R.T. Projectafbouw B.V. Zij bestaan uit waardebonnen
en een plaquette voor het bedrijf.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.kv-makkum.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Jonge poesjes, voor € 5.00 op te halen, tel.
0517-531261
Medaillekast 110x130 cm. € 75.-, tel. 0515575392
GEVRAAGD

Oud hout, tel. 0515-231000 na 17.00 uur
Welke jongeman/-dame (> 15 jaar) wil -tegen
vergoeding- af en toe ‘s avonds (doordeweeks
en/of in het weekend) oppassen op een jongetje
van bijna 4 in Makkum, tel. 06-20760599
Foto’s van scouting Burdine die gemaakt zijn
op Koninginnedag. Deze kunt u mailen naar:
scouting.burdine@hotmail.com
AANGEBODEN

Voor al uw klussen, tel. 06-18981817
GEZOCHT

Met spoed gastouder voor jongetje 7 maand
en meisje 2 jaar, tel. 06-10579495

Inleveren kopij

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum

Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

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

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

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

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
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
GEZOCHT

Dagbladbezorger voor verspreiding van de
Telegraaf bezorging is van maandag t/m zaterdag, royale vergoeding met kwartaalbonus en
een gratis krant voor verdere informatie bel
depothouder tel. 0515-232736
VERLOREN

Bril in blauwe koker op de Houwdijk bij
Cornwerd, tel. 0515-231453
WIE HEEFT DIT GEDAAN

In de nacht van vrijdag op zaterdag (SES
weekend) is onze auto aan de achterkant
beschadigd, Peugeot 206 in Estrikwerk.
Graag willen wij weten wie dit heeft gedaan.
Graag reageren via de redactie, tel. 0515-231648

www
.
makkumerbelboei
.
nl

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

TAXI & TOURINGCAR VAN DER BLES
35 Persoons Touringcar
- cd/dvd speler aan boord
- minibar
- veel bagage ruimte
- met trekhaak
- ideaal voor dagtochten - ook voor individuele opstappers
- zie onze site voor actuele aanbiedingen
Onze nieuwe Chrysler's 300 C al gezien?
Taxicentrale van der Bles b.v. Makkum - Bolsward - Workum
Suderseewei 11 8754 GK Makkum 0515 - 232222
services@taxivanderbles.nl
www.taxivanderbles.nl

