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Twintig leerlingen en drie ouders certificaat voor ”klaar over”

Makkum - Dit schooljaar is weer ten einde, de
leerlingen van de hoogste groep gaan na de
vakantie naar een andere school buiten Makkum.
Leerlinge Sheryl Sietsma van cbs ”De Ark”
heeft haar ervaring als verkeersbrigadier op schrift
gesteld, vorige week heeft u hier over kunnen
lezen. Geertina Bijlsma heeft als moeder 15 jaar
lang meegedraaid als verkeersbrigadier, nu haar
kinderen ook naar een school buiten Makkum gaan
stopt zij er mee, hulde voor zoveel jaar mee zorg
dragen voor verkeersveiligheid bij het oversteken

van de weg van de kinderen. Er gaan nu zeventien
kinderen van deze school af met hen stoppen
ook drie ouders. Burgemeester Theunis Piersma
van gemeente Wûnseradiel en Bram de Vries,
Beleidsmedewerker Verkeer en vervoer bij de
gemeente, waren aanwezig om de nieuwe 20
leerlingen en drie ouders het certificaat te over-
handigen als verkeersbrigadier voor het nieuwe
schooljaar. Aan het einde van elk schooljaar
wordt het ”klaar over” stokje overgedragen aan
een nieuwe groep.

vanaf 4 juli aanwezig op De Holle Poarte
de bekende

aauu tttt oooossccoooooooo tttt eerrss
((bbootssaautoo’’ss))

Bij inlevering van deze advertentie
7 rritten vvoor € 5.= een 116 rritten vvoor € 10.=
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Info Familieberichten Agenda
woensdag 2 juli 
Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
Braderie/Zomeravondmarkt 
en Kinderrommelmarkt

vrijdag 4 juli                    
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 5 juli 
Makkum - Plein 10.00 uur 
KV Makkum Wilde straatkaatspartij, 
voor dames en heren leden, en niet-leden

Makkum - Holle Poarte 20.00 uur bingo

Cornwerd - Kaatver. ”Meiinoar Ien” 11.00 uur
Dorpspartij

Witmarsum - Rommelmarkt 10.00-14.00 uur 
speeltuin ‘t Griene plak / Oosterstraat

zondag 6 juli
Allingawier - Museumdorp 13.00-17.00 uur
trekzakspelers uit Workum van 13.00 tot 17.00 uur

woensdag 9 juli
Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur 
braderie/zomeravondmarkt 
en Kinderrommelmarkt

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis
Bloemkamp is van ons heengegaan onze lieve
heit en pake

Wieger Bruinsma
* Dronrijp, Bolsward, 

2 juli 1931 29 juni 2008

sinds 23 december 1979 
weduwnaar van Richt Veltman.

Hendrik (in liefdevolle herinnering)

Winterberg: Christina en Erich
Hendrik
Janet

Oeke en Gotthard
Marco

De gezongen uitvaart zal worden gehouden
op donderdag 3 juli om 11.00 uur in de R.K.
kerk Sint Martinus te Makkum.

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er
gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres:
Fam. W.van der Weerdt,  
Tjalkstraat 1, 8754 AN Makkum

Een lieve vriend is van ons heengegaan

Wieger Bruinsma
Heit van onze vriendin Oeke.

Sjoukje, Wiepie
en bern

Woorden van troost, gebeden, gesproken of
geschreven, ze waren en zijn ons tot steun.

Onze hartelijke dank voor uw medeleven tijdens
de ziekte en na het overlijden van onze zoon
en broer

Sjoerd Bauke Spijksma
Hij blijft voor altijd met ons verweven.

Bauke en Gerrie Spijksma-Schilstra
Arjen
Elbrich

Bolsward, juli 2008

Bedankt
Uw belangstelling voor ons 25-jarig huwelijksjubileum
op 19 mei jl. heeft ons goed gedaan. Hartelijk bedankt
voor uw attenties in welke vorm dan ook.

Jacob en Rennie van der Velde

Makkum, juli 2008

Het mooiste zusje van de wereld

Jordan Aukje

zusje van Annico en Jannique
de gelukkige ouders van dit trio
Johan en Audrey van der Wal

de Nes 4
8701 LE Bolsward

Nog steeds onweerstaanbaar
zelfs na 30 jaar!

Kerkdiensten   
zondag 6 juli  
K.C. ”Het Anker” 9.30 uur
pastor G. Visser                    

R.K. Kerk  9.30 uur
Parochievoorganger                         

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. K. Muurling, Harderwijk + H.A. 

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward                  

Holle Poarte 9.30 uur
voorganger dhr. G. Wijngaarden, m.m.v. dhr. R. Leenstra  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk S. van Houten, 
R. Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049      

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* 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. 0517-
533336, 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
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 3/7 t.e.m. wo. 9/7

Dubbelvla, 1 literpak..........................................................1.29
Katenspek, per pakje...................................5 zegels extra
Cup à Soup.............................................nu 2 pakjes voor 1.58
Top Quality Knakworst, blikje à 10 stuks.............nu 79 cent

van de Warme Bakker

zak Vloerbroodjes................................................5+1 gratis

Verkade Biskwie, Maria of Knappertjes...per pakje 1.19 0.79
Galia Meloen...................................................nu per stuk 1.49

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 3 JULI
T/M WOENSDAG 5 JULI

DIVERSE SOORTEN
VERS GESNEDEN VLEESWAAR

desgewenst iets dikker, iets dunner
de klant is koning

DONDERDAG 3 JULI
T/M ZATERDAG 9 JULI

DIVERSE SOORTEN SCHNITZEL
4 HALEN / 3 BETALEN

SCHOUDERHAM
100 gram €€ 1.10

ELKE ZATERDAG 
vanaf 12.00 uur

VERS GEGRILDE KIP
vanaf €€ 3.50 per 1/2ve
vooraf graag bestellen

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 en Olieverf-schilderijen en aquarel-
tekening van Maaike Poog. 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

Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke
Jansma in expositiekerk. Openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Allingawier - Landgoed Allingastate - bezoek
en rondleidingen, openingstijden dinsdag t/m
zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Cornwerd - Expositie in de Ned. Hervormde
Kerk van 50 jaar kaatsvereniging Meiinoar Ien.
Meer dan 300 foto’s van het kaatsen en oude
foto’s van Cornwerd en haar inwoners van vroeger.
Tevens enkele schilderijen en werk van Cornwerder
kunstenaars te bezichtigen. In de kerk is ook het
fraaie jubileumboek te koop. Geopend elk week-
end tot en met eind juli, zaterdags en zondags
van 13.30-16.30 uur.

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openings-
tijden 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

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
26/27 juli, 9/10, 23/24 aug.  A. van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521

Uit in eigen regio

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J U L I
Babi Pangang
Kip met champignons
Salade
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Wethouder Wigle Sinnema opent Strandbibliotheek 2008

Makkum - Afgelopen vrijdagmiddag is de strand-
bibliotheek op het strand bij De Holle Poarte in
Makkum weer geopend. Vorig jaar was dit voor
de eerste maal dat er een bibliotheek aan de Friese
IJsselmeerkust geopend is. Volgens Dina Eringa
van de Bibliotheek Súdwest Fryslân mag dit
een succes genoemd worden. Onze doelstelling
is bereikt in 2007 ondanks de slechte zomer.
Mevrouw Eringa las een aantal annesdotes voor
uit het logboek waarin gasten een aantekeningen
hebben opgetekend. Men is zeer content met de
familie Van Meerten van het recreatiecentrum die
ook dit jaar weer het onderkomen beschikbaar stelt.
Mevrouw Eringa hoopt dat zowel de provincie
als de gemeente ook volgend jaar dit werk van
de bibliotheek willen blijven steunen.  Vervolgens
opende wethouder Wigle Sinnema van de
gemeente Wûnseradiel, het nieuwe ‘leesseizoen’

op het strand van De Holle Poarte. Makkum is
hot in de belangstelling zo zei de wethouder. Nog
voor de opening kwam er al een toerist met een
boek naar buiten, zo is de strandbibliotheek in trek.
De gasten werden onthaald op een hapje en een
drankje en de jeugd nestelde zich in het gebouwtje
in een hoekje op een kussen met een stripverhalen
boekje. De strandbibliotheek is dagelijks geopend
van 11.00-17.00 uur.
Er kwamen vorig jaar 2992 bezoekers, waarvan
1555 kinderen en 1437 volwassenen. Van deze
bezoekers lazen 596 een krantje, tijdschrift of strip-
boek in de strandbieb. Er zijn in totaal 1105 uit-
leningen geregistreerd, 651 jeugd- en 554 vol-
wassenen. Van de gebruikers was vorig jaar 32%
geen lid van een bibliotheek. Voor campinggasten
en bezoekers van het bungalowpark was er een
speciaal zomerabonnement.

* Tijdens de opening van de strandbibliotheek op De Holle Poarte liepen de 2 zusjes Gerbrich en
Karin van der Woude uit Schraard over het strand in Makkum met de bolder(boeken)kar. Wie heeft
jullie gezichtje gesminkt oh, dat is vanmorgen in Bolsward gedaan op het Heamiel kregen wij te
horen. En nu zijn we hier want ‘ús mem wurket’ in de bibliotheek.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
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

Heerlijke sperziebonen         
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen van de koude grond
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Vanaf deze week hebben we 
Opperdoeze ronde mee.

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Rommelmarkt  
Witmarsum

Zaterdag 5 juli 
rommelmarkt 

van 10.00 tot 14.00 uur

in en rond de speeltuin 
‘t Griene plak

Oosterstraat
Witmarsum

Afsluiting schooljaar met Mini-kermis

Makkum - Het einde van het schooljaar is weer
in zicht, maar met name dit jaar betekent dit voor
zowel de schooljeugd als voor de chauffeurs van
Taxi Van der Bles een definitief afscheid. Als
gevolg van de Europese Aanbesteding voor
Schoolvervoer is het vervoer van de leerlingen na
de zomervakantie gegund aan een ander vervoers-
bedrijf, waardoor de leerlingen de hun zo ver-
trouwde chauffeurs zullen moeten missen. Taxi
van der Bles heeft 27 jaar lang het schoolvervoer
van de leerlingen uit de Gemeente Wûnseradiel
verzorgd en is met het verlies hiervan een groot
stuk vast werk kwijtgeraakt.
Om het afscheid van leerlingen en chauffeurs
toch nog een feestelijk tintje te geven, heeft Taxi
Van der Bles op woensdagmiddag 25 juni een
gezellige mini-kermis laten opstellen, waar de

kinderen zich naar hartelust konden vermaken.
Het was prachtig weer zodat alle activiteiten
buiten konden plaatsvinden en de kinderen konden
genieten van het springkussen, de waterbak met
eendjes, de Kop van Jut, een grote sjoelbak en
scootertjes. Ook aan de hongerige magen was
gedacht en wanneer ze trek kregen konden de
kinderen smullen van de poffertjes, suikerspinnen
en popcorn. Tot slot kreeg iedereen nog een lek-
ker ijsje en gingen de laatste kinderen rond half
4 naar huis! Fotograaf Werkhoven maakte weer
een heel serie foto’s met als hoogtepunt de
vertrouwde groepsfoto, als herinnering aan een
gezellige middag.

Taxi Van der Bles wenst alle kinderen met hun
ouders een hele fijne zomervakantie toe!

Scholen uit Wûnseradiel strijden om wisselbeker
in Waterpark ”Mounewetter”

Witmarsum - Met het zonnetje erbij en onder
grote belangstelling werd op dinsdagavond 24 juni
weer de jaarlijkse scholenwedstrijd georganiseerd.
Er was dit seizoen voor een andere opzet gekozen.
In plaats van de scholenmarathon betrof het nu
een wedstrijd in estafettevorm. Uit Arum  kwam
”De Hoekstien” met 2 teams en de scholen
”It Leech” uit Pingjum en ”De Ark”uit Makkum
kwamen ook met 2 teams aanzetten. Uit Witmarsum
deden de scholen ”De Utskoat” met 2 teams en
”De Bonkelder” met 1 team mee. Elk team bestond
uit 6 leerlingen met een gezamenlijke maximale
leeftijd van 65 jaar. Iedere leerling mocht 2 banen

zwemmen en de laatste leerling getooid met hoed,
werd gezeten op een mat, voortbewogen naar de
overkant door de 5 andere leerlingen. De grote
winnaar uit de 3 poules is het team van ”De
Utskoat” 2 geworden. De tweede prijs ging naar
”De Hoekstien” met team 2 en de derde plaats
was voor team 1 van ”De Utskoat”. Tijdens de
wedstrijden kon er in het 2e bad vrij worden
gezwommen. Voor iedere school was er een beker
en voor alle deelnemers een herinneringsvaantje
Iedereen was erg enthousiast. Het was een
groot feest voor de leerlingen en hun docenten/
begeleiders.

(eigen foto)
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Vanaf 4 juli a.s. zijn de verfwinkel 
en het postkantoor gesloten.

- U kunt dan nog wel terecht voor de afhaalzendingen van de postbussen.
- Voor het Postkantoor assortiment kunt u terecht in Workum-Sud.
- Voor het afhalen van TNT Post zendingen kunt u terecht in Witmarsum-Kaatsplein.
- Vanaf 10 juli 2008 kunt u ook terecht in het nieuwe Postkantoor Appelmarkt 10 te Bolsward

Wij bedanken alle inwoners van Makkum e.o. 
voor al die jaren dat wij u van dienst konden zijn.

Ab, Gerda en Sando

Guus van Gulik
T 06 - 46 34 24 73

De Slinken 6
8754 KH Makkum
T 0515 - 23 38 97
F 0515 - 23 38 26

www.g3schilders.nl
info@g3schilders.nl

Wilt u uw huis professioneel 
laten schilderen?

Bel dan G3 Schilders en Advies BV

Expositie schilderijen

Makkum - Tijdens Kerkenpadroute op 5 en 19 juli
is de Doopsgezinde kerk in Makkum geopend
van 13.30 tot 16.00 uur, er zijn er schilderijen te
bezichtigen van Wijke Rezelman en Wietske
Wicherink-Sietzema.

Nieuw 
Gerrie’s Hobby Húske
Makkum – Volgende week dinsdag 8 juli om 9 uur
gaan de winkeldeuren op de Markt 25 open van
‘Gerrie’s Hobby Húske’. Dit is nieuw in Makkum,
Gerrie en Oene Ruward hebben momenteel nog
een hobbywinkel in Heeg, maar daar groeien
ze uit hun jasje. U bent hier van harte welkom,
volgende week meer over de start van de hobby-
winkel in Makkum.
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

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

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

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

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 Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kunstroute prijs voor mevrouw Postma uit Makkum

* v.l.n.r. mevr. Postma, de heer Heeringa en Riet Bakker.

Makkum - Kunstroute Wûnseradiel 2008 was weer
een groot succes, met 20 open ateliers, dichters en
muziek was er voor iedereen wel wat te beleven.
De alom bekende stempelkaart afgestempeld in
verschillende dorpen, kon bij een van de deel-

nemers ingeleverd worden. De winnaar van de
Heeringa Kunstroute prijs is mevrouw Postma
uit Makkum geworden. Zij heeft een kunst-
werk uitgekozen bij Riet Bakker, keramiste uit
Cornwerd.

Grappig idee van de buren

Makkum - Beeldend kunstenaar Cor Rumondor
en zijn vrouw Rimmie bedachten een ”grappig
eer idee” voor buurvrouw Aly de Boer. Zij woont
al meer dan 40 jaar met haar man Romke in de
Cynthia Lenigestraat in Makkumn en maakt
evenveel jaren gebruik van het achterom steegje
Hoe vaak heeft zij hier al gelopen, de kinderen
leren lopen, leren steppen (autoped), leren fietsen,

het wasgoed er langs gezeuld. Kortom duizenden
voetstappen door hetzelfde steegje, etc. Vandaar
dat Cor en Rimmie vinden dat dit steegje met alle
eer de naam van ”Alydeboerleantje” verdiend. De
steeg is geen grote boulevard, geen P.C. Hoofdstraat
en ook geen Kennedylaan. Haar eer van ons is
maar twee tegels, maar verdiend is het wel!
Cor en Rimmie

(eigen foto)

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Realisering verbouw sporthal Maggenheim
multifunctioneel centrum
Makkum - Er is al veel te doen geweest omtrent
de plannen en voorbereidingen om de sporthal
Maggenheim te verbouwen tot een multifunc-
tioneel centrum. Sinds vorige week is de Stichting
Nieuw Maggenheim eigenaar van de sporthal.
De gemeenteraad van Wûnseradiel heeft het
gebouw voor nul centen overgedragen aan de
stichting. In het vernieuwde centrum komen o.m.
een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang,
multifunctionele ruimten, gezondheidsboulevard,
jeugdsoos, oefenruimte voor muziekvereniging
Hallelujah en een uitvaartcentrum. De stichting
ontvangt een éénmalige subsidie van € 400.000 en

rekent op € 81.000 op jaarbasis in de exploitatie-
kosten. Wanneer met de bouw wordt begonnen
moet er wel voor gezorgd worden dat tijdens de
verbouwing c.q. nieuwbouw de bestaande sport-
activiteiten zoveel mogelijk kunnen doorgaan.
De commissie Nieuw Maggenheim gaat er vanuit,
dat wanneer direct na de bouwvakvakantie gestart
kan worden met de bouw, dat medio 2009 gebruik
kan worden gemaakt van het multifunctioneel
centrum. 
Om een indruk te geven hoe het er uit komt te
zien plaatsen wij een recente plattegrond op de
pagina hiernaast.

Makkum - Friesland Bank heeft naast haar
bestaand kantorennet ook twee rijdende kantoren:
de Friesland Bank Bankbussen. Die komen in
diverse plaatsen. En vanaf 24 juni jl. nu ook in
Makkum. De bankbus is zondermeer een onder-
scheidende verschijning voor Friesland. Aan de
blauwe buitenkant zijn tal van Friese voor- en
achternamen te vinden, die allemaal naar de deur
leiden. Boven de deur de uitnodigende slogan:
'De bank voor heel Friesland.' Binnen in de bus

is er volop ruimte om advies te geven over sparen,
verzekeren en hypotheken. Maar ook om even te
pinnen bij de geldautomaat. En dat allemaal dicht
bij huis! 
Voor wie de bankbus wil bewonderen: hij staat
iedere dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur in de
Lieuwkemastraat, op parkeerterrein ter hoogte
van  Jumbo. Klanten zijn hier uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen. Maar ook nieuwe
klanten van harte welkom in de Bankbus.

De Friesland Bank Bankbus nu ook in Makkum

Diefstal mobiele telefoon
Makkum - De politie heeft zaterdagmiddag een
19-jarige inwoner van Stuttgart aangehouden.
De man wordt er van verdacht van een aan de Holle
Poarte afgemeerde boot een mobiele telefoon en een
klein geldbedrag te hebben gestolen. Een getuige
zag de verdachte de onafgesloten boot binnen gaan

en meldde dit aan de 45-jarige op Vlieland woon-
achtige eigenaar. De politie werd gewaarschuwd,
die de man naar het politiebureau meenam voor
verhoor. De mobiele telefoon werd overigens op
aanwijzing van de verdachte in de bosjes terug-
gevonden.

Makkum - De politie heeft vrijdagmorgen in
alle vroegte het rijbewijs ingevorderd  van een
automobilist uit Wûnseradiel. De bestuurder werd
staande gehouden op de Weersterweg. Voor de

ademanalyse ging de bestuurder mee naar
het politiebureau. Gezien de uitslag van de 625
ug/l werd hiervoor procesverbaal tegen hem
opgemaakt.

Rijbewijs ingevorderd
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Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek

Expositie van werken 
Sipke Jansma
Allingawier - In de expositiekerk van Allingawier
worden t/m 31 augustus schilderwerken tentoon-
gesteld van de schilder Sipke Jansma. 

Sipke Jansma werd in 1923 geboren in Ryptsjerk en
naast zijn werkzame leven schilderde en boetseerde
hij. Na een hartinfact in 1975 keert hij het zakenleven
de rug toe en legt zich geheel toe op zijn schilder-
werk. Op uitnodiging van de Chaffey Community
Art Association in Californië exposeert hij in 1977
zijn werken met groot succes. Aanvankelijk was
zijn werk aan de sobere kant en in diverse stijlen
maar na 1980 ontwikkelt hij een geheel eigen
expressionistische schilderstijl die opvalt door
krachtig kleurgebruik. In het najaar van 1989
wordt het werk luchtiger, de kleuren lichter.
Hierover zegt de schilder zelf: ”Er is zoveel moois
in de wereld, ik wil nu naar het licht, we moeten
naar het licht”. Sipke overleed in juli 2001.

Open kerk en Expositie
Parrega - Ook dit jaar organiseren we weer Open
kerk en Expositie in de Joh. de Doperkerk. Het thema
is dit jaar Sporen naar het verleden. Te zien zullen
zijn gebruiksgoederen in en rondom de boerderij,
samengesteld door de fam. Jansen, nieuwe bodem-
vondsten zijn er weer te zien door Hielke Rein
Koopmans. En CBS de paadwizer heeft dit jaar een
mooie bijdrage met tekeningen en schilderijen
gemaakt door de leerlingen van groep 7 en 8.
Onder leiding van leerkracht Jan v.d. Kuur is dit
gerealiseerd. Tevens is er tijdens de open dagen
gelegenheid voor een rondleiding door de kerk.

De kerk is open op zaterdag 12, 19, 26 juli en 2 en
9 augustus a.s. van 12.30-17.00 uur. Entree gratis.
Dit jaar zijn we voor het eerst aangesloten bij
tsjerkepaad, het routeboekje. Verdere informatie is
te verkrijgen in de kerk.

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 5 juli wordt weer het oud papier
opgehaald door leden van de muziekverenging
Hallellujah en mannenkoor De Flevosanghers. Hier-
mee wordt ‘s morgens om 9 uur gestart. Het verzoek
is om het papier goed gebundeld of in dozen aan de
weg te zetten. Wilt u alvast het papier zelf brengen, de
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbanen en kaatsland.

VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm   2006 € 17995,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005  € 15450,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd  2005 € 14950,-
VW Golf 1.6Fsi,85kw,5drs,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,62dkm 2004 verkocht!
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst  2003 verkocht!
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003 € 12950,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006 € 12450,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 10950,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm  2005 € 10950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 8950,-
Peugeot 406 Break Hdi,110pk,lm.velgen,a/c-ecc,cruise 2004 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8500,-  
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm 2003 € 7500,-
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000  € 6500,-
Opel Corsa 1.7 Diesel,lm.velgen,el.rmn,st.bekr,138dkm 2000 € 4250,-
Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn    1998 € 2450,-
Opel Astra 1.6i 'season',5drs,st.bekr,cpv,nw.st,73dkm 1996 verkocht!
Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk    1992 € 1000,-   

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999 € 12500,ex

Airco service! Onderhoud en reparatie!

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

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
Peugeot 406 break
Hdi,110pk,premium
A/c-ecc,cruisecont
Lm.velgen,mistl
Trekh,cpv+afst.bed 
190dkm  bj 2004  
€ 8.950,-

Citroen Xsara 1.4i
Blauw, stuurbekr
Cpv+afst.bediening
Trekhaak,el.ramen
Radio.cassette 
157 dkm  bj 1998   
€ 2.450,-



Bolsward - Van 13 Mei tot 10 Juni, hebben wij,
leerlingen van het Marne College Bolsward, mee
gedaan aan een individuele uitwisseling met leer-
lingen van het GPF Gymnasium in Neratovice,
Tsjechië. Om mee te doen moest je aan een aantal
eisen voldoen. Zo moest je ten eerste in de derde
klas van het Twee Talig Onderwijs zitten, en
bijvoorbeeld zelfstandig zijn en goede cijfers
hebben. Op basis van die eisen zijn wij, Anne
Zwart, Trynke Boomsma en Irene Graafsma, dus
uitgekozen. De Tsjechische uitwisselingsstudenten
waar we aan gekoppeld werden waren Štepán
(Trynke), Žaneta (Irene) en Lucie (Anne).

Eerst verbleven we twee weken in Tsjechië. Ons
programma bestond uit twee delen. De eerste
week gingen we met 5-vwo van het Marne College
mee. We vertrokken op 13 Mei om 05.30 uur en
kwamen ‘s avonds aan om ongeveer 19.00 uur.
We gingen meteen na aankomst bij het Gymnázium
Františka Palackého te Neratovice (de Tsjechische
partnerschool) naar onze gastfamilies. We hadden
alle drie een andere gastfamilie. De 5-vwo-ers
hadden ook (bijna) allemaal een gastgezin en
dus ook een Tsjechische uitwisselingsstudent. Die
studenten en natuurlijk onze studenten gingen ook
elke dag met ons mee als we steden en andere
bezienswaardigheden bezochten. Zo hebben we
Praag, Pilzen, Terezín, Liberec en nog veel meer
dingen bezocht. In Praag hebben we een stads-
wandeling gemaakt, het Joodse museum bezocht
en zijn we naar een licht-fonteinshow geweest.
In Pilzen hebben we natuurlijk de bierbrouwerij en
het bierbrouwerijmuseum bezocht. Verder hebben
we daar nog een toren van 102 meter beklommen
en een Dinopark bezocht. In Terezín hebben we een
doorlatingkamp dat in de tweede wereldoorlog
gebruikt werd en het ‘museum of ghetto’bezocht.
Ook stond er nog het beklimmen van een berg

op het progamma, maar dit ging vanwege het
weer niet door. In Liberec zijn we naar grotten,
de grootste dierentuin van Tsjechië, botanische
tuinen en de Ješted (een berg) geweest. Gedurende
de week zijn sommigen van ons ook nog naar een
Tsjechische kroeg en/of disco geweest. Het was heel
leuk en indrukwekkend om deze dingen te zien. 

De 5vwo-ers gingen weer terug naar Nederland,
na een week. Toen bleven wij alleen in Tsjechië
met onze uitwisselingsstudenten achter. De tweede
week gingen wij met onze Tsjechische vrienden
mee naar school en deelden hun dagelijkse bezig-
heden. Op school hebben we een aantal lessen
bezocht. We zijn vooral naar lessen Engels geweest
omdat de andere lessen in het Tsjechisch waren
en dus moeilijk te begrijpen. Ook hebben we daar
een aantal presentaties over Nederland, Friesland,
Bolsward en het Marne College gehouden en
een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van de
Tsjechische leerlingen gedaan. In de tweede week
hadden we ook wat meer contact met onze gast-
families omdat we de eerste week vaak laat thuis-
kwamen. Contact met de Tsjechische studenten
en broers en zussen ging wel goed omdat die wel
Engels spraken. Het contact met de ouders ging
wat moeilijker omdat die geen Engels spraken.
Op dinsdag 27 mei om 23.55 uur vertrokken we
samen met onze Tsjechische uitwisselingsstudenten
vanuit Praag terug naar Nederland met de studenten-
bus en namen we afscheid van het mooie land en
de rest van de gastfamilies.

Het is echt raar om van thuis, wat Tsjechië, mijn
gastgezin en het huis echt voor mij geworden
was, naar ‘huis’ te gaan. De reis was lang, maar
ik voelde me redelijk. Toen kwamen we aan in
Amsterdam en moesten we jammer genoeg uit-
stappen. Mijn moeder en mijn zusjes haalden

ons op. Het voelde alsof die reis van Amsterdam
naar Friesland langer was dan die van Praag naar
Amsterdam. Op de Afsluitdijk stopten we bij het
monument. Štepán, mijn Tsjechische uitwisselings-
student, vindt de zee echt helemaal geweldig. De
laatste zondag van zijn twee weken hier hebben
we ook op het strand doorgebracht. Het weer was
geweldig toen, het was heerlijk. Verder zijn we
in de twee weken tussen 28 mei en 10 juni onder
andere naar Harlingen, Amsterdam en het straat-
festival in Leeuwarden geweest. Meteen de eerste
vrijdag gingen we met een groepje klasgenoten
die daar woont naar Harlingen. Dat was echt een
leuke middag. We zijn naar de zee geweest (die
overigens erg goor was), we hebben illegaal over
de daken gelopen, en zijn bij de dijk naar beneden
gerold. Met name Žaneta vond dit helemaal
geweldig. In Leeuwarden en Amsterdam hebben
we vooral veel van de Nederlandse steden gezien
en bezocht. Dat was ook erg leuk.

Ik heb een erg leuke tijd gehad toen Štepán,
Žaneta en Lucie hier waren. Vier weken constant
met elkaar omgaan is lang, maar ook erg leuk.
Gelukkig konden we goed met elkaar opschieten.
Štepán zelf over zijn tijd hier: It was amazing to
be in Friesland. I hope I will go there again soon!!!

Al met al dus een leerzame maar vooral ook
leuke ervaring. Er zijn veel verschillen, maar
ook veel overeenkomsten tussen onze culturen
en gebruiken, en het was erg interessant om daar
kennis mee te maken. We zouden dit alle drie
best nog een keer over willen doen.

> Dit verhaal is opgesteld door studenten van het
Marne College in Bolsward, Anne Zwart is altijd
in Makkum woonachtig geweest, maar onlangs
is het gezin Zwart naar Bolsward verhuisd. 
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Uitwisseling studenten Marne College en Tsjechische school GFP gymnasium 

* v.l.n.r.  Stepan, Anne Zwart, Irene Graafsma, Trynke Boomsma, Lucie en Zaneta.
(eigen foto)
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O.Y. Hoekstra
TOSKEDOKTER MAKKUM

zoekt zo spoedig mogelijk

TANDARTSASSISTENTE
voor 23 uur

functie-eisen:
- MBO/HAVO-opleiding bij voorkeur MDGO TA

- type/computerervaring
- zorgvuldigheid en gevoel voor representatie

Sollicitaties richten aan:
O.Y. Hoekstra

Ds.L. Touwenlaan 1
8754 BP Makkum

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Maori Sjamanca
in Centrum Wilgenhoeve

* Wai met sjaal

Exmorra - Op vrijdag 11 juli komt Wai Turoa
Morgan, Sjamanca uit Nieuw-Zeeland naar
Centrum Wilgenhoeve in Exmorra. Van 10.00 tot
21.00 uur put zij uit haar rijke Maori-achtergrond
en laat zij zien hoe wij deze kennis in onze
Westerse context kunnen gebruiken. Te Waimatao
Turoa-Morgan (haar volledige naam) bezit bij-
zondere intuïtieve gaven. Zij werkt met wat er is
en laat zich leiden door haar intuïtie. Zij streeft
ernaar om mensen te begeleiden in de (her)ont-
dekking van de eigen krachten en de toepassing
daarvan in het huidige leven. ‘Om het beste uit
onszelf te halen moeten we ons realiseren, dat alle
gereedschappen voor succes in onszelf aanwezig
zijn’. Deze uitspraak kenmerkt haar filosofie. Als
holistisch heler, richt Wai zich op de balans tussen
Intellect, Lichaam en Geest. Sinds 1984 geeft zij
in Engeland, Australië, Singapore, Duitsland,
Oostenrijk, België en Nederland workshops en
privé sessies.

Voor opgave en informatie: Centrum Wilgenhoeve,
telefoon 0515 57 51 69
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl

(eigen foto)



pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 2 juli 2008

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Renault Clio   1.2 16V 55kw E4 Grijs met. 09-2005 3800 11.250.00
Opel     Corsa-C 1.3DTI 5 drs. Zwart met. 12-2005 75036 10.250.00
Renault Megane scenic 2.0 16V Autotmaat       

euro 2000 Grijs Met.    05-2001 102123 9.750.00
Opel      Corsa-C  Y1 7DT Zilver met.     04-2003 109843 8.250.00
Renault Megane scenic 1.6 16V 

LPG G3 Rood Met. 08-2000 151590 7.950.00
Renault Clio   1.4 16V Automaat Zw.Met. 09-2002 70672 7.250.00
Opel    Corsa-B X1 4XE Grijs Met.       03-2000 57130 5.750.00
Renault   Twingo 1.2 Rood               12-2002 44786 5.450.00
Volkswagen Golf Variant 1.8 5drs. Bl. Met.     01-1999  120015 5.250.00
Volkswagen Golf Automaat 1.6I 5 drs. Groen Met. 07-1997 90000 5.250.00
Citroen Berlingo 1.9D 600 Groen         01-2001 105637 4.950.00
Ford      Ka      1.3I Rood               10-1997 63123 4.250.00
Volkswagen Golf CL Variant 5 drs. Automaat

Grijs Met.        10-1997 184395 3.950.00
Fiat   Punto  60 Grijs Met.           03-1999 112685 3.750.00
Volkswagen Polo     1.4 Blauw Met.          01-1997 184032 3.750.00
Opel   Tigra-A XI.4XE Grijs Met.       02-1995 106001 3.750.00
Hyundai Atos 5drs 1.0 semi Aut Grijs met. 04-1998 60183 3.750.00
Seat    Ibiza     1.9SDI Blauw            05-1998 267359 3.250.00
Peugeot  306 1.6 3 drs. Bl. Met.     03-1999 215383 2.750.00
Alfa Romeo 155 TSpark 2.0 16V Zwart 07-1995 194496 1.950.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Wat was het 24 mei jl. een bijzondere dag.
115 jaar is ook niet niks!

En wat zijn wij verwend, zoveel bloemen, 
kaarten, tekeningen, kado’s en gelukwensen!

Graag willen wij jullie allemaal heel hartelijk bedanken!
Deze belangrijke dag zullen we nooit meer vergeten.

Bedankt!
Een groet van de Familie Hoeksema te Makkum

MEDEWERKSTER GEVRAAGD
Wij zoeken per direkt:

Voor het schoonmaken van onze hotelkamers, motorjachten
en diverse andere werkzaamheden tijdens het seizoen.

Tevens moet je bereid zijn om ook in het weekend af en toe te werken.

Heb je interesse bel, schrijf of mail naar:
Yachtcharter Workum/HP Gast Inn

Gerlind Wester
Sylspaed 75, 8711 EC Workum

Tel. 0515 - 541 687
E-mail: info@yachtcharterworkum.nl

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Afgelopen weekend stond in het teken
van het Heamielconcours in Bolsward. Vrijdag en
zondag reden de paarden hun proef en zaterdag
waren de pony’s aan de beurt. Daar reed Emmy
Kroeger met Misty een winstpunt met 184 punten
in de klasse B cat.D. Bij de paarden klasse B waren
er 2 winstpunten voor Louise Nieuwenhuis met
Maaike-Yke fan Lutke Peinjum met 186 en 180
punten. In de klasse L2 was er een winstpunt voor
Sharona Vallinga met Vie-Power met 182 punten.
Ook in de klasse M1 reed zij een winstpunt met
Versace met 185 punten. Juliën Beersma met Tsjerkje
won de 1e prijs met 197 punten 2 winstpunten. In
de 2e proef nam hij de 2e prijs mee naar huis met
187 punten er kunnen dus weer 3 winstpunten bij-
geschreven worden. In de klasse Z1 ging de 5e prijs
naar Bobbie Ydema met Parlein met 213 punten
goed voor 1 winstpunt. In de klasse Z2 ging de 1e
prijs naar Yvonne Philipse met Just do it met 225
punten 2 winstpunten.

De Waardruiters
Cornwerd - Vrijdag 20 juni debuteerde Hinke
Politiek in Gorredijk in de klase Z-1. Ze kon tevreden
zijn, de eerste proef was nog even wennen maar de
2e proef behaalde ze een winstpunt door een score
van 207 punten. Zondag 22 juni ging Marijke naar
de wedstrijd in Venhuizen. Met het paard Welldone
nam ze deel in de klasse B. Ze sprong een keurig
foutloos parcours waarmee ze de 2e prijs won.
Vrijdag 27 juni gingen een aantal Waardruiters
Hippolytushoef. Wietske Visser startte met Sylke
in de klasse L-1 dressuur. De eerste proef behaalde
ze de hoge score van 200 punten, ze won hiermee
de 1e prijs. De 2e proef behaalde ze 183 punten, in
totaal leverde het haar 3 winstpunten op. Jacob van
der Heide startte met Renardeau in de klasse M-2
dressuur. De eerste proef won hij de 2e prijs met
181 punten. De tweede proef won hij de 1e prijs met
178. De eerste proef leverde hem de 10e winstpunt
op in deze klasse M-2 zodat hij vanaf nu mag starten
in de klasse Z-1 dressuur.

Afgelopen weekend was er van vrijdag t/m zondag
het Heamiel Concours te Bolsward. Vrijdagavond
konden de paarden startten in de klasse B en M
dressuur. Paulien Wielsma behaalde met Hiskelien
met 181 punten een winstpunt in de B-drassuur.
Pieta Menage startte met Uniek in de klass M-1 en
behaalde met een scoren van 182 punten een
winstpunt en de 3e prijs. Zaterdag was het de beurt
aan de pony’s. Eline de Boer startte met Amerins
Synthia in de klasse B-dressuur. De eerste proef
scoorde ze 187 punten, de tweede proef 182 punten
waarmee ze de 2e prijs won. Beide proeven leverden
haar een winstpunt op. Daphne de Vries startte met
haar pony Speedy in de klasse M-1 dressuur. De eerste
proef won de 1e prijs met 192 punten, de tweede
proef won ze met 185 punten. Beide resultaten waren
goed voor een winstpunt. Zondag konden de paarden
starten in de resterende klassen. Sabien Mollema
startte met Jurjen in de klasse L-1 dressuur. Beide
proeven wist ze beslag te leggen op de 1e prijs.De
1e proef met 206 punten de tweede proef met 202
punten. Het leverde haar in totaal 4 winstpunten
op. Jacob van der Heide startte met Sylke in de
klasse M-2 dressuur. De eerste proef scoorde hij 180
punten wat goed was voor de 2e prijs. De tweede
proef behaalde de combinatie met 192 punten de 1e
prijs. De tweede behaalde winstpunten maken dat hij
nu ook met Sylke mag startten in de klasse Z-dressuur.
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Wilde straatkaatspartij 
op het Plein

De Kaatsvereniging Makkum organiseert
op zaterdag  5 juli a.s. 

een straatkaatspartij op het Plein te Makkum. 
Zowel Dames als Heren kunnen 

meedoen en deze partij 
staat open voor leden en niet-leden.

Het begint om 10.00 uur. 
De prijzen, welke bestaan uit waardebonnen,

worden aangeboden door de sponsor 
van deze partij: Slagerij Attema.

Opgave in de kantine of bij het secretariaat: 
0515-231377.

Dit kan tot vrijdag 4 juli 19.00 uur.

Meer info: www.kv-makkum.nl

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!

R.T. Projectafbouw B.V. Bedrijfskaatspartij
Makkum - Zaterdag speelden 13 bedrijven zich
in de kijker, en streden ze om de plaquette! Welk
bedrijf zou hem na deze dag in de kantine kunnen
hangen. In de 1e omloop speelden Smink Schilder-
werken (Andries, Ype Smink) tegen Bloemsma
Aluminiumbouw (Eelke Brunia, Gerrie Krikke,
Sierd Jan Steigenga) een wedstrijd van 5-2/6-4.
In de 2de omloop trof de partuur Smink het
partuur Rommert Tjeerdema, Simon Adema van
R.T Projectafbouw BV.  Dit werd een snelle partij
welke eindigde in 5-2/6-2 voor Smink Schilder-
werken.  In de 3e omloop speelden de gebroeders
Smink tegen HP & CO (1) Uilke Tuinier, Marcus
Frietema, Koert Jansen. Deze partij werd beëindigd
in 5-1/6-6 voor de gebroeders Smink. Zij gingen
door naar de finale, en de 3e prijs was voor HP
& CO (1). De andere halve finale ging tussen
Holle Poarte/ Marina met Jan Hiemstra, Theo Nota,
Rick van As tegen Imtech Jacob (P) van der
Weerdt, Benno Kooistra, Lubbert van der Laan.
Met 5-3/6-6 ging Holle Poarte/Marina met de 3e
prijs naar huis, en speelde Imtech de finale.
Smink Schilderwerken schilderde de overwinning
naar hun kant met 5-1/6-2, en was de 2e prijs
voor partuur Imtech.

In de verliezersronde (2e oml.) speelde partuur
Bloemsma Aluminiumbouw tegen HP & CO (2)
Marten Tuinier, Rinke Reitsma, Jelke de Haan.
Partuur Bloemsma trok aan het langste eind met

5-2/6-0. Vervolgens waren zij ook te sterk voor
Groothandel Bergsma met Fonny Smink, Ette Anne
Dijkstra, Jaap Reitsma, en wonnen deze partij met
5-0/6-2.  De finale speelden zij tegen partuur HP
& CO (3) Oepke Amels, Jesse Adema, Piebe
Adema. Dit werd een zeer spannende fínale. Op
het scherpst van de snede werd de partij beslist
in 5-5/6-4, en ging de 1e prijs naar Bloemsma
Aluminiumbouw, en ging HP & CO (3) met de
2e prijs naar huis. Deze partij werd gesponsord
door R.T Projectafbouw BV middels waarde-
bonnen, en een plaquette voor het bedrijf. De
KVM bedankt hen voor de sponsoring en het
mogelijk maken van de partij.

Uitslagen Winnaars:  
1. Smink Schilderwerken; 

Andries Smink, Ype Smink
2. Imtech; Jacob (P) vd Weerdt, 

Benno Kooistra, Lubbert v/d Laan
3. HP & CO (1); 

Uilke Tuinier, Marcus Frietema, Koert Jansen
3. Holle Poarte/Marina; 

Jan Hiemstra, Theo Nota, Rick van As

Verliezers:
1. Bloemsma Aluminiumbouw (1); 

Eelke Brunia, Gerrie Krikke, Sierd Jan Steigenga 
2. HP & CO (3); 

Oepke Amels, Jesse Adema, Piebe Adema

Bistro Hennie fan Richt familiekaatspartij
Makkum - Zondag 13 families en aanverwan-
ten, op ‘Keatslân De Seize’ die probeerden een
”overheerlijke prijs” in de wacht te slepen. De
weersomstandigheden waren ideaal dus daar kon
het niet aan liggen. Een aantal stonden nog bij te
komen van gisteren (bedrijfskaatsen), in de eerste
omloop was het allemaal nog niet zo spannend.
In de 2de omloop speelde familie Koornstra
(Hidde en Susanne Koornstra, Peter Bootsma)
een zeer spannende partij tegen familie Wijma
(Geert en Karin Wijma, Agnes Drost). Deze partij
werd beslist in 5-5/6-2 voor de familie Wijma.
Een andere partij was die van familie Tilstra
(Ruurd, Trijntje en Jouke Abe Tilstra) tegen
familie van der Weerdt (Jacob (P) vd Weerdt,
Harry van der Weerdt, Sietske Jaarsma). Alle
hout moest hierbij op de tafel komen! Door een
bovenslag van Jouke Abe won de familie Tilstra
de partij op 5-5/6-6. In de halve finale speelden
familie Wijma tegen familie Tilstra. Deze partij
werd beslist in 5-3/6-6 voor de familie Wijma,
en was de 3de prijs voor de fam. Tilstra. De andere
halve finale ging tussen fam. van de Veen (Hilde
Lutgendorff, Egbert v/d Veen, Yde Klaas Dijkstra)
en fam. Attema (Hayo, Siepie en Sylvia Attema)
en eindigde in 5-3/6-6 voor de fam. Attema, en
bracht de fam. van der Veen de 3de prijs. De finale
ging tussen de fam. Attema en de fam. Wijma. Dit
was oog om oog, en bij deze finale kwam álles
aan de hang. Op 5-5/6-6 sloeg Geert Wijma de bal
boven. Hiermee waren de kransen voor de fam.
Wijma, en de 2de prijs voor de fam. Attema.

In de verliezersronde speelde familie Melchers
(Geert, Feike Melchers, Cindy Leijenaar) tegen
familie Tuinier (Uilke Tuinier, Marcus Frietema,
Wiepkje Fennema). De spieren waren nog niet
helemaal los bij de fam. Tuinier. Met 5-3/6-2
won fam. Melchers de partij, en trof vervolgens
de fam. Kerpel (Frans Kerpel, Marieke Witteveen,
Kees Tjeerdema). De fam. Melchers won dit met
5-0/6-0, en ging door naar de finale. De andere
halve finale werd gespeeld door fam. Adema
(Mirjam, Simon Adema, Hennie de Vries) en
fam. Smink (Ype, Andries Smink, Willy vd Velde).
Na een flitsende 5-1/6-2 ging de fam. Smink door
naar de finale. De familie Smink bij het bedrijfs-
kaatsen zaterdag ook al ”op toneel” gestaan. Op
5-2/6-2 won de fam. Melchers de partij, en bracht
de fam. Smink de 2de prijs. Deze partij werd
gesponsord middels ”overheerlijke” prijzen
(dinerbonnen) door Bistro Hennie fan Richt.  De
KVM bedankt hen voor de sponsoring en het
mogelijk maken van de partij.

Uitslag Winnaarsronde:
1.Geert Wijma, Karin Wijma, Agnes Drost
2. Hayo, Siepie, Sylvia Attema
3. Ruurd, Trijntje, Jouke Abe Tilstra
3. Hilde Lutgendorff, Egbert van der Veen, 

Yde Klaas Dijkstra

Verliezersronde: 
1. Geert, Feike Melchers, Cindy Leijenaar
2. Ype, Andries Smink, Willy van der Velde
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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

Colofon

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 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.

TE KKOOP

Kapelstrjitte 2 
BURGWERD

Charmant woonhuis
(voormalige kerk) met

grote tuin en ruime
berging/garage

Vraagprijs:
€€ 435.000,00 k.k.

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

Leeuwarden Roc Friese Poort: Beveiliger:
Wiebrigje Ykema, Parrega. 
Allround kapper BOL: Rigtje Terpstra. 
Schoonheidsspecialist: Sharon Postma. 
Deeltijd Doktersassistenten:
Sieta Seinstra, Witmarsum.
Sneek Roc Friese Poort: 
Primaire Timmerkracht BOL: Rink Elgersma. 
Timmerkracht D-BOL:
Thoams Visser. Riekele Vriesinga. 
Timmerkracht BOL:
Jelmer Anema, Idsegahuizum. 
Voortgezette Timmerkracht BBL:
Sjoerd Visser, Witmarsum. 
Telecom ICT Engineer MK-Tel/ICT BOL: 
Tjalling Lankreijer. 
Constructiewerker Staalbouw BOL:
Jaap Bosma. Jan Jouke van der Goot, Exmorra.
Edwin Scheepvaart. 
Plaatwerker BOL: Henno van der Werf, Wons. 
Plaat- en Constructiewerker BOL:
Helle de Boer, Ferwoude. 
Werktuigbouwkunde BOL:
Jorn Adema. Sierdjan Steigenga, Exmorra. 
Opleiding Maritieme Techniek, 
Medewerker Watersportindustrie BBL:
Folkert Tholen, Pingjum. 
Opleiding Mechatronica, Machinebouwer
Mechatronica 2 (Monteur mechatronica) BOL:
Anne-Symen Anema, Arum.
Bolsward Marne college Vmbo: 
Gemengde leerweg: Peter Kleiterp. 
Havo: Geartsje Stegenga, Zurich.



Partij genuanceerde oude trommelsteentjes 10x10
± 5 m2, tel. 0515-575756

20 inch Jongensfiets; Kippenren, tel. 0515-231069

Subaru vivio bjr. 95 tech. in goede staat, pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-231768

Thuiszorg Buro Zorgkompas vraagt zsm verzorgenden
en/of IG-ers omgeving Harlingen en Franeker, 
tel. 0517-431231

Surfplank, compleet, tel. 0515-231327

Nest jonge poesjes ± 6 weken oud, tel. 0515-231069

50 stuks Gewassen grindtegels 60x40 cm en een partij
rotsstenen/keien, tel. 0515-233710 / na 17.00 uur 

Jong poesje 12 weken, 3 kleurig met opvallende
zwarte vlek op haar neus. Omgeving Touwenlaan,
Estrikwerk. Heeft iemand haar gezien graag contact
opnemen met tel. 06-40046451

Hangertje met daarop de naam: Judith, 
tel. 0515-231778

Bril op zitbankje ter hoogte van de Rotonde
Workumerdijk, inl. Panwerk 1 Makkum of 
tel. 06-2474 7589
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

VERMIST

GRATIS AF TE HALEN

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

GEVONDEN


