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Eigooi spektakel in vakantieperiode centrum Makkum
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

* Het was vorig jaar een drukte van belang op de Markt.
Makkum - Midden in de vakantieperiode is het
traditioneel weer tijd voor spektakel in het centrum
van Makkum. Donderdag 14 augustus is het weer
tijd voor het jaarlijkse Eigooien. Op de Markt
wordt door Vereniging Caravan Us Stek een werp
arena aangelegd die voor iedere bezoeker goed
bereikbaar en goed zichtbaar is. Ondanks de stijgende inflatie heeft Caravan Us Stek weer een
partij 2e keus eieren op de kop getikt om een
wedstrijd te houden. Aan het begin van de avond is
er gelegenheid om je op te geven bij de wedstrijdkar. Doe dit niet te laat want ieder jaar is het een vol
programma tot ongeveer 21.30 uur in de avond.
Eigooien is een kunst en dat is ieder jaar weer goed
zichtbaar. Niet alleen het werpen van het ei maar
ook het vangen is onderdeel van deze wedstrijd.
Een wedstrijd is het ieder jaar weer. Zeker wanneer
de kannonnen in de baan komen die boven de 40
meter werpen en het ei heelhuids bij de jurykar
inleveren. Deelnemende tweetallen hebben 3 eieren
tot hun beschikking om deze zover mogelijk te
werpen en te vangen. Dit jaar zijn er prijzen te
verdienen in 4 klassen.
De jeugd categorie:
1. de jeugd van 4 - 12 jaar,
2. de jeugd van 12 tot 14 jaar,

De dames categorie: alle dames koppels
en gemengde koppels boven de 14 jaar.
De heren categorie:
alle heren koppels boven de 14 jaar.
Indeling is afhankelijk van het aantal opgaven
Dit jaar weer prachtige prijzen te winnen bestaande
uit bekers met daarop de eeuwige roem ingegraveerd. Daarnaast voor de kinderen weer lekkernij
in feestelijke verpakking! Opgave kan vanaf
18.30 uur bij de jurykar aanwezig op de Markt.
Deelname is vrij voor iedereen. Deutsch, English,
Nederlander, American of toch gewoon Fries,
iedereen mag een poging wagen! Voor koppels
die meerdere keren mee willen doen geldt een
maximum van 3 keer.

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Uw huis op Funda?

Onder begeleiding van levendig live commentaar
en muziek gaat de organisatie uit van een levendige
en warme avond met drukbezochte terrassen
rondom de werk arena. Wanneer het weer mee
doet kunnen wij er samen weer een prachtige
avond van maken in het mooie centrum van
Makkum! Alvast tot donderdagavond 14 augustus
in het centrum van Makkum!
Vereniging Caravan Us Stek.

Mededeling lezers Makkumer Belboei
Nieuws, verslagen c.q. advertenties dienen het
aanstaande weekend voor één keer bezorgd te

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

worden op het adres Kofstraat 3, tel. 0515-232648
of per e-mail: rienstra@makkum.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 10 augustus
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. A.v.d.Haagen, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
Holle Poarte
9.30 uur voorganger Mevr. C. Hoekstra-Baarda,
m.m.v. fam. Sj. Elgersma zang

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur: B. Steenhuizen,
praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Familieberichten
Een wonder in een wiegje
Zo onvoorstelbaar klein
Een wonder in een wiegje.
Te mooi om waar te zijn!

Angela Anne
28 juli 2008
onze dochter is geboren in Sneek
om 14.36 is 52 cm en weegt 3400 gram.
Mijn blijde ouders zijn:
Peter de Vries en Bianca Vogelzang
Menziessingel 15, 8754 LD Makkum
Wil je ons prinsesje zien?
Bel dan even, anders slaapt zij misschien!
06 49941107

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

Agenda
woensdag 6 augustus
Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
Braderie/Zomeravondmarkt
en Kinderrommelmarkt
Makkum - Strandbibliotheek 13.00 uur het
begin van de zee; voorlezen en daarna echte
schilderijen maken op doek, leeftijd vanaf 4 jaar

vrijdag 8 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant
Makkum - Holle Poarte 20.30 uur bingo
Cornwerd - K.V. Meiinoar Ien
19.00 uur Nachtkaatsen
en om 19.30 uur Ringrijderij met paard en wagen

zondag 10 augustus
Makkum - K.V. Makkum 11.00 uur
Keatsen, ”Klussenbedrijf U. Tuinier”
ledenpartij voor dames en heren gemengd
Makkum - De Holle Poarte 10.00-17.00 uur
Hobbymarkt voor de kinderen activiteiten op de HP

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 H. v. Asperen,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353

Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Voorlezen: Joris en de Walvis

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

woensdag 13 augustus

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
Braderie/Zomeravondmarkt
en Kinderrommelmarkt

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

Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Vriendjesbandjes maken, leeftijd vanaf 6 jaar

8-8-2008 is een bijzondere dag
want dan word ik, Anke Dijkstra

8 jaar!!
En het is wel grappig want er
komen allemaal 8-ten in voor

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

Te snel rijbewijs kwijt
en procesverbaal
Wons - De politie heeft vorige week dinsdagmiddag het rijbewijs ingevorderd van een 30jarige inwoner uit de gemeente Wûnseradiel.
Tijdens een snelheidcontrole op de Weersterweg
werd een snelheid gemeten van 136 km/u. Dit is
een overschrijding van 56 km/u omdat 80 km op
deze weg is toegestaan. Tevens kreeg de automobilist een proces-verbaal.

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Automobilist gewond
bij eenzijdig ongeval

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

Leeuwarden N.H.L.
Maatschappelijk werk- en Dienstverlening:
Anne Tsjamkje Koornstra
thans Duitsland, afkomstig uit Makkum.

Ferwoude - Vorige week donderdagmiddag vond
op de Aaltjemeerweg onder Ferwoude een eenzijdig ongeval plaats, waarbij een automobilist
uit Ferwoude gewond raakte. De bestuurder kwam
vermoedelijk met zijn auto in de berm terecht en
na een stuurcorrectie sloeg het voertuig over de
kop. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is
per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis
in Sneek.
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Exposities
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van diverse
kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik Manoukian
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 elke zondag in de maand augustus van 13.30
uur tot 16.30 uur.
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
Parrega - Open Kerk en Expositie in de Joh. de
Doperkerk, geopend op zaterdag 9 augustus van
12.30-17.00 uur, entree gratis
Piaam ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en aquareltekening van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m vr.
van 10.00 tot 17.00 uur
Piaam de Nynke Pleats: Expositie van spectaculaire
foto’s van kite, surf en windsurf van JePe van Popta.
Geopend tot 1 september. Openingstijden: zaterdag &
zondag vanaf 11.00 uur, woensdag, donderdag en
vrijdag vanaf 17.00 uur, toegang gratis.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 7 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 9 AUGUSTUS

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

SCHOUDERKARBONADE

4 HALEN / 3 BETALEN
FILETLAPJES

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

DONDERDAG 7 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 13 AUGUSTUS

€ 2.75

PAIN D’ARDENNE
100 gram

PALINGWORST

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 1.-

€ 2.50
ELKE ZATERDAG

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.60

€ 2.75

OP BESTELLING
1/2 GEGRILDE KIP € 3.50
vanaf 12.00 uur afhalen

Uit in eigen regio
Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke Jansma
in expositiekerk. 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
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

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Snijworst, per pakje....................................5

zegels extra
Friesche Vlag Halvamel Koffiemelk, flesje à 186 ml...nu 0.59
Creusly Naturel Raisins, 500 gram....................................2.99
pot Hak Sperciebonen, 720 ml...................................99 cent
Almhof Halfvolle Yoghurt met vruchten, 500 gram..nu 99 cent
Krop Sla....................................................deze week 69 cent
Bettine Geitenkaas, 2x60 gram..........................................2.29

Wons - Expo Atelier Pur-Sang: Open weekenden:
zaterdag en zondag van 13.00-18.00 uur op 9/10,
23/24 aug. A. van der Werf, Weersterweg 15, 8747 NR
Wons, tel. 0517-532521

Sandwich Spread, naturel of komkommer

Baby Massage? Kijk op

Aanbiedingen geldig van do. 7/8 t.e.m. wo. 13/8

www.praktijkhelendehanden.nl

pot 300 gram..........................1.79 1.29
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Wout Zijlstra bezocht maïsdoolhof Witmarsum

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
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
(eigen foto)

* Wout Zijlstra draagt initiatiefneemster Anneke Tolsma letterlijk en figuurlijk op handen
Witmarsum - Afgelopen donderdag kwam Wout
Zijlstra, namens stichting Doe een Wens, naar het
maïsdoolhof te Witmarsum. Wout Zijlstra is een
van de bekende Nederlanders die zich inzet voor
deze stichting. Stichting Doe een Wens laat de
liefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar
met een levensbedreigende ziekte in vervulling
gaan. Nadat alle aanwezige kinderen op de foto
waren geweest was het eindelijk zover. Wout
ging het doolhof in. Echter was het zelfs voor
een sterke man als Wout niet makkelijk om de
uitgang te vinden, want hij kwam namelijk na
10 minuten weer bij de ingang uit! Wout Zijlstra
was dan ook onder de indruk van het doolhof en
initiatiefneemster Anneke Tolsma. Hij droeg

haar dan ook letterlijke en figuurlijk op handen.
Voor het negende jaar oprij is er een maïsdoolhof
bij de familie Tolsma. Elk jaar gaat de opbrengst
hiervan naar een stichting die zich inzet voor
kinderen in Nederland. De entree voor het doolhof
bedraagt 50 cent per persoon, wat volledig ten
goede komt aan stichting Doe een Wens. Het land
wordt door Aardappelhandel S. Tolsma beschikbaar gesteld en loonbedrijf Westra uit Arum
zaait en oogst het maïs belangeloos. Het doolhof
is van 10.00 tot 20.00 uur geopend. Wanneer u
het doolhof na acht uur ‘s avonds wilt bezoeken,
neem dan contact op met de familie Tolsma
(0517-532133). U vindt het doolhof op ongeveer
500 meter buiten Witmarsum, richting Arum.

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

Buren 5, 8754 CX Makkum, Tel. 0515 232 889

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

Dierenspeciaalzaak
Hengelsport

9.00 - 18.00
9.00 - 16.00

Opruiming!!
Ruitersport -25%

AFHAALMENU
voor AUGUSTUS

Ruitersport
zadelreparatie
Leerbewerking
Metaaldetectors
White, Scope, Fisher, Garret
Ook te huur

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

Aanbieding

€ 9,95

z Foe Yong Hai
z Gesneden Kip
in zoetzure saus
z Mini loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

Veel vertier en kijkplezier bij attracties op camping De Holle Poarte

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Hollandse sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Hollandse aardbeien
1 doos voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
We hebben weer nieuwe oogst aardappelen
mee, altijd scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkkum - Op camping De Holle Poarte
worden in het hoogseizoen dagelijks activiteiten
georganiseerd voor de toeristen en belangstellenden.
Afgelopen zaterdag waren er diverse demonstraties
o.a.met rampenoefening van een booreiland dat
ontplofte en werd geblust door een brandweerboot.
Verder was de badeendenrace een groot succes,
mede door de bladblazer die bij gebrek aan wind
is ingezet om de eenden van de ene naar de andere

kant te krijgen. De evenementen vonden plaats
in de vijver voor de receptie van De Holle Poarte.
Verder stonden er ongeveer 35 boten tentoongesteld
voor het publiek waar veel belangstelling voor
was. De shantykoren zijn uitgeweken naar binnen
in de piramide en hebben daar hun best gedaan
maar omdat het flink regende van tijd tot tijd,
daardoor was de publieke belangstelling helaas
niet zo groot.

Jeugd vermaakt zich uitstekend met Waterschietspel

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

Makkum - Het waterschietspel zondag op
camping De Holle Poarte, was voor de jeugd
geweldig. In de vijver om met ”waterkanonnen”
de ballen proberen de vijver over te krijgen. Het
programma was al een eind op weg maar moest
helaas onderbroken worden vanwege het slechter

worden weer net als de demonstraties van de
miniatuurboten.
Volgend jaar is de activiteiten commissie weer
van plan om de nautische dagen te organiseren
want ondanks het minder gunstige weer hebben
zij veel positieve reacties gekregen.

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

Makkum - Morgenavond donderdag 7 augustus
is er op de camping van de Holle Paorte een
campingloop voor jong en oud. Voor de jeugd
tot en met 8 jaar is de afstand 500 meter, 9 t/m
13 jaar: 1000 meter, Dames/Heren vanaf 14 jaar:
5 km en Dames/Heren vanaf 14 jaar: 10 km.
De inschrijving voor alle categorieën is vanaf
16.00 uur op het plein voor de Piramide of in de

receptie tot 15 minuten voor aanvang van de
wedstrijd. Start voor de jeugd vanaf 18.30 uur.
Dames/Heren vanaf 14 jaar om 19.30 uur. De inleg
voor de Jeugd t/m 13 jaar bedraagt € 1.50, Dames/
Heren vanaf 14 jaar € 2.50. Campinggasten
kunnen gratis meedoen. Het startnummer is tevens
het lotnummer! Voor iedere deelnemer is er een
leuke herinnering en prijzen zijn er voor de
jeugdlopen.
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Rondje met het hondje....

De oud-Makkumer Siepie van der Veen die woonachtig is in Duitsland, maakte het weekend een
fietstochtje over het strand van De Holle Poarte,
de fotograaf kiekte hem op de pier langs het
Makkumerdiep.

Competitie Kaatsvereniging
Makkum begint weer
Makkum - Kaatsvereniging Makkum laat weten
dat in de week van maandag 11 augustus de
competitie voor alle leden weer van start gaat.
Programma:
Maandag 11 augustus 18.45 uur
Beginners, welpen, pupillen en schooljeugd
Woensdag 13 augustus 19.00 uur
Heren 14 jaar en ouder
Donderdag 14 augustus 19.00 uur.
Dames 14 jaar en ouder
Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een
goed en sportief vervolg van het kaatsseizoen toe.

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
VW Golf Tdi 77kw
'Turijn',zilvermet
5drs,airco-ecc
org.vw radio-cd
cpv+afst.bediening
84dkm bj 2006

Opel Astra Station
1.6-16v,business
blauwmetallic,airco,
cruisecontr,org.opel radio-cd
cpv+afst.bed,nw.st
55dkm bj2005

€ 17.995,-

€ 15.450,-

Mooie occasions met half jaar Bovaggarantie
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
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
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Peugeot 406 Break Hdi,110pk,lm.velgen,a/c-ecc,cruise
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Ford Focus TDDi,5drs,zwartmet,el.ramen,cpv,radio-cd
Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm

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

1999

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17995,15450,14950,12950,12450,11500,10950,10950,8950,8950,8500,7950,6500,4850,-

€ 12500,ex

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Airco service! Onderhoud en reparatie!
Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Vakantieverhaal
Hallo ik ben Anouk wij zijn op vakantie ge
weest in frankrijk. 2 dagen hebben we met de
kereven ge reden, wij zijn in het zwembad ge
weest. en in de rievier ge weest. we hebben met
de burjongen ge speelt dat waren denny en ronnie,
we zijn in de rievier naar de overkant ge zwommen,
we hebben de kereven in frankrijk laten staan.
volgende kir komen we er weer.

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

Dag groetjes van Anouk van der weerd (7 jaar)

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

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

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

* Op de voorgrond is een klein gedeelte van de Noordsteiger zichtbaar, rechts het natuurgebied de
Noordwaard met links de jachthavens

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Het mooiste stukje zeedijk vanaf de Makkumer
sluis tot aan de ‘Avondrust-opgang’ is weliswaar
een strontroute, maar wat is er leuker dan in het
voorjaar de hink-stap-stront-pas te doen tussen
schapen en dartele lammetjes? Een bankje staat
klaar: het uitzicht op de industriehavens en het
Makkumer kanaal met een doorlopend komen
en gaan van miljoenenjachten tot rubberbootjes
zeiljachten die bij westenwind onder vol tuig
binnenvaren en bij oostenwind vanaf drukbevolkte steigers wegzeilen; het aan- en afmeren
van ‘passanten’; het vastlopen van en ‘wrakseljen’
om los te komen van minstens drie jachten per
dag omdat de bebakening naar de lange steiger
allerbelabberdst is. Rechts van het kanaal ligt het
natuurgebied ‘De Noordwaard’ waar de struiken
zich als groene duinen gegroepeerd hebben en
het wuivende riet zich ‘s winters als lichtgeel
helmgras manifesteert. Alom rust. Al vanaf juli
vaak ‘s avond geaccentueerd door suizende groepen

trekvogels die, zonder elkaar te raken, sierlijke
figuren dansen tegen een rode avondlucht. De
mooiste wolken van Friesland komen hier voorbij.
In combinatie met een sissende zonsondergang
en zachte harmonicamuziek vanaf een bruinevloot-boot is het hier de ‘himel fan ús Heitelân’.
Worstel, met een felle tegenwind, eens richting
‘Avondrust’. Laat je daarna leunend op de noordwesterstorm terugduwen. Bewonder onderweg
de donderwolken: pikzwart, geelbruin en soms
groenig komen ze aangieren. Bekijk de wyte wiven
die rondtollen over het opgezweepte water bij
windvlagen vanaf acht Beaufort. Op de zeldzame
dagen dat er sneeuw ligt is de zeedijk onwezenlijk
mooi: Makkum ‘s Antartica. Waarom zul je ver weg
op vakantie gaan, we hebben hier immers alles. En
wat betreft de regenachtige dagen: alle Makkumers
en alle toeristen houden toch zoveel van water....
Nynke

Vakantie verhalen
Makkum - Het is vakantietijd, wie er op uit trekt
heeft meestal wel iets te verhalen. De redactie stelt
het op prijs om een vakantieverhaal te ontvangen,
met of zonder foto. Het kan zijn dat je in eigen dorp
bent gebleven, of naar een speeltuin of pretpark of

in het buitenland bent geweest. Het maakt allemaal
niet uit, iets over de vakantie te vertellen is altjd
leuk! We wachten af, je kunt het per TNT versturen/
bezorgen op Blazerweg 2, 8754 AK in Makkum,
e-mailen mag ook a.quarre@hetnet.nl
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Sarie’s Gea wederom ster van de dag

(eigen foto)

* Marijke Brandsma met Sarie’s Gea

Witmarsum - Zaterdag 26 juli j.l. werd de jaarlijkse keuring gehouden van de geitenfokvereniging
”De Werkmanskoe Pingjum e.o.” op het terrein
van Melle van de Witte te Witmarsum. De keurmeesters D. de Jong en O. van der Galiën waren
uitermate tevreden over de opkomst en het niveau
van de dieren. Er werd dan ook maar tweemaal
een tweede premie uitgedeeld en alle overige
deelnemers namen een 1e premie in ontvangst.
Een resultaat om trots op te zijn! Door deelname
van enkele fokkers van buiten de vereniging
werd de competitie spannend tot aan het einde
toe. Maar ondanks de pittige concurrentie wist
de dagkampioen van 2007 de overige dames
weer de loef af te steken.

Traditioneel ringrijden met paard en wagen
Cornwerd - Opnieuw verheugd Cornwerd zich
weer op een 20-tal rijders voor de ringrijderij
met paard en wagen in en rondom het dorp. Van
oudsher vindt dit plaats op de vrijdagavond,
tegelijk met het nachtkaatsen georganiseerd
door de dit jaar 100-jarige kaatsvereniging te
Cornwerd. De aanvangstijd van de ringrijderij is
op vrijdag 8 augustus om 19.30 uur. Bij de vier
handen in het dorp strijden de verschillende rijtuigen om de hoogste eer.
De puntentelling werkt zo, dat er na één proefronde
wordt gestart, met de eerste ronde, waarbij iedere
gestoken ring voor één punt telt, daarna een tweede
ronde met iedere ring twee punten etc. tot en met
de vierde ronde. Diegene die dan de meeste punten
heeft verzameld, heeft gewonnen. Ook de snelheid
telt mee, want als er twee rijtuigen hetzelfde aantal punten hebben behaald, dan wint de snelste!

De deelnemers kunnen tevens worden gediskwalificeerd als zij bijvoorbeeld stapvoets bij de handen
met ringen langsrijden. Ook de verzorging van
de rijtuigen wordt beoordeeld door een jury van
twee personen. Zij beoordelen hoe het geheel
van de combinatie eruit ziet. Is er een eenheid
qua kleur, voorkomen, of juist originaliteit? De
juryleden mevrouw S. Attema uit Makkum en
mevrouw A. Bergsma uit Witmarsum, zullen zich
weer over deze soms moeilijke beslissingen uitspreken. De organisatie maakt gebruik van de
professionele hulp van deskundigen van de Friese
Aanspanning, die samen met een groep vrijwilligers
zorg draagt voor deze aantrekkelijke happening.
Kortom het ringrijden in en om Cornwerd is
absoluut de moeite waard om te bezoeken.
Voor meer informatie Riemie Tjeerdema-Boersma,
tel. 0515-231627.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

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

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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PSV De Halsbânruters

2008/2009
Gymnastiek uren:
Maandag

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

Dinsdag

17.00
18.00
19.00
20.00

-

18.00
19.00
20.00
21.00

uur
uur
uur
uur

16.00
17.00
18.00
18.45

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

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

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

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

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

De gymnastieklessen beginnen op 11 augustus
De dames gymnastiek begint op 1 september
Donderdag

19.00 - 20.00 uur . . . . . . . .Callanetics -- tot nader bericht

Pingjum - Op het Sneekweekconcours op 24
augustus behaalde Sanna v/d/Heide met Princes
een winstpunt in de klasse B met 187 punten.
Zondag 3 augustus ging Sanna met Princes naar
Cornwerd om daar ook een winstpunt te rijden
met 183 punten. Ook in de klasse B kwam
Yvette Altena uit met Mirthe. In de 1e proef reed
zij een winstpunt met 192 punten en in de 2e
proef won zij de 2e prijs met 192 punten en ook
1 winstpunt. Tineke Wietsma kwam aan de start
met Lisa Karna in de klasse L1. In de 1e proef
scoorde zij een winstpunt met 188 punten. In de
2e proef ging zij met de 4e prijs naar huis met
189 punten. Er kunnen weer 2 winstpunten in
deze klasse bijgeteld worden. Ook in de klasse
L1 kwam Anne-Jels Brouwer uit met haar paard
Tetrapoda KH. In allebei haar proeven werd er
een winstpunt behaald met 188 en 180 punten.
In de klase M1 kwam Anna Goinga uit met
Whisper. In de 1e proef werd de 1e prijs gewonnen met 186 punten en in de 2e proef ging de 5e
prijs mee naar huis en 2 winstpunten.

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

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.€
.€
.€
.€

5,50
6,75
9.00
9,50

Stoeterij Beijmastate

Verdere informatie en opgave bij de ledenadministratie:
Geertina Bijlsma, Botterstraat 10, Makkum, telefoon 0515-232145
sponsor:

sponsor:

Visser Sport & Schoenmode
Skilbank 7-8
8754 HP (Holle Poarte) Makkum
Tel. 0515 - 231032

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Arum - Veel van de leden van de Welleruters
(Welsrijp) wonen allemaal in de regio die de
Makkumer Belboei lezen. Hun paarden staan
gestald op Stoeterij Beijemastate Arum.
Hierbij de eerste uitslag van Garijp op 17 juli.
L1 Dressuur
Anja Oudendag met Odin fan e Beijemastate
182 punten CH St.Annaparochie
M1 Dressuur
Jessica Kuvel met Winston 188 punten
Hanneke Hiemstra met Wonderfull 185 punten
M2 Dressuur
Anja Oudendag met Gitta fan e Beijemastate
211 punten goed voor drie winstpunten
en een eerste prijs ze mag nu Z dressuur starten
en 184 punten
Z1 Dressuur
Hanneke Hiemstra met Vivant 204 punten
Anna Paulowna
M2 Dressuur
Miranda de Ruiter met Iwan fan e Beijemastate
180 punten en de eerste prijs

Wespen?
Bel de Wespenator
wespennest 50 euro
J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek
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Federatie Wûnseradiel/Bolsward/Workum Jeugd

Kaatsvereniging Makkum

Teatsen
op zondag 10 augustus in Makkum
De Kaatsvereniging Makkum organiseert op zondag
10 augustus teatsen op “Keatslân De Seize” aan
de Klipperstraat te Makkum. Deze mix van kaatsen
en tennissen wordt gehouden voor alle leden (v.a.
14 jaar) van de KV Makkum. De sponsor van deze
partij is “Klussenbedrijf U. Tuinier” uit Makkum. Het
begint om 11.00 uur. Opgave is mogelijk t/m zaterdag
9 augustus 19.00 uur, bij het secretariaat van de
kaatsvereniging, Strânwei 17 , Makkum,
Tel: 0515-231377, E-mail: alpha@ayc.nl
(eigen foto)

* Winnaars bij de welpen Werner Faber Bolsward en Klaas Bosma, Makkum
Zurich - Afgelopen zaterdag werd onder ideale
weersomstandigheden in Zurich de Jeugdpartij
plaatsgevonden van Federatie Wûnseradiel,
Bolsward en Workum. Bij de pupillen bleven
zonder af te melden zomaar twee kaatsers weg.
Dit gaf wat vertraging en was daarom vervelend
voor de organisatie. Er werd in 3 categorieën
gekaatst; welpen, pupillen en schooljeugd,
zowel jongens als meisjes. Er werd in tweetallen
gekaatst, met verliezersronde. Bij de welpen
waren 9 tweetallen, bij de pupillen waren 10
tweetallen en bij de schooljeugd waren ook 9
tweetallen.

Pupillen winnaarsronde
1e Auke Walstra, Arum
en Jochem Strikwerda, Burgwerd
2e Chris Monfils, Kimswerd
en Martin Fennema, Hartwerd
3e Tsjebbe Galema, Burgwerd
en Julian Faber, Bolsward

Welpen winnaarsronde
1e Klaas Bosma, Makkum
en Werner Faber, Bolsward
2e Dani van Eyk, Arum
en Boukje Ellen Bosma, Makkum
3e Jurre Rinia, Makkum
en Lotte Niezen, Bolsward

Schooljeugd winnaarsronde
1e Jan-Bauke Tolsma, Arum
en Sjoerd Herder, Lollum
2e Tiemen Strikwerda, Burgwerd
en Angelique Buma, Schettens
3e Pieter Politiek, Cornwerd
en Sido Andela, Burgwerd

Welpen verliezersronde
1e Patrick Kramer, Arum
en Thomas Fennema, Hartwerd
2e Thomas Miltenburg, Bolsward
en Sjoerd Ynze Sterkenburg, Schettens

Schooljeugd verliezersronde
1e Thomaske Reitsma, Pingjum
en Reiny Haytema, Bolsward
2e Jelle Tolsma, Arum
en Hubertus Galema, Lollum

Hotel - Café - Restaurant

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

Pupillen verliezersronde
1e Teun Miltenburg, Bolsward
en Karin v.d. Woude, Schettens
2e Rene Boschma, Cornwerd
en Jelliena Spijksma, Schettens

Nadere informatie treft u aan op
www.kv-makkum.nl
Het Bestuur.

K.V. Meiinoar Ien
te Koarnwert
organisearret op
freedtejun 8 augustus 2008

NACHTKEATSEN
foar leden en net-leden
oanfang 19.00
opjefte by
Trijntje Tilstra, tel: 06 13282616
Wieke Galema, tel: 06 22012836
of ien fan de oare bestjoersleden
foar tongersdei 7 augustus 19.00
foar de winners moaie klokjes!

iner
d
n
e
h
nc
Voor lu rtijen
en pa

3 gangen keuzemenu maand augustus
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Tomatensalade met mozzarella

Forel à la Trix

Pistache ijscoupe

of

of

of

Komkommersoep

Maaltijdsalade
met gebakken geitenkaas

Arubaanse ijscoupe
met rum-limoen ijs

of

of

Gebakken schnitzel
met paprikasaus

Koffie met cognaclikeur

of
Champignonragout
met knoflooktoast

€ 19,50

Wilt u uw huis professioneel
laten schilderen?
Bel dan G3 Schilders en Advies BV
Guus van Gulik
T 06 - 46 34 24 73

www.g3schilders.nl
info@g3schilders.nl

De Slinken 6
8754 KH Makkum
T 0515 - 23 38 97
F 0515 - 23 38 26
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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
2x een stel nieuw linnengoed voor een 1 persoonsbed;
Een matrasbeschermer voor tussen bedbodem en matras;
Een dekbed met dekbedovertrek en sloop en een bijpassend laken met sloop. Vraagprijs per stel € 30,-,
Sytzamaweg 72, 8822VD Arum, tel. 0517-641220
Bruine koloniale eethoek tafel 140x100 + 4 stoelen
wegens verhuizing, tel. 0515-231719
Race fiets, gaaf model, vaste prijs € 70.-, voor de
snelle beslisser, tel. 0515-576216
Hok vol hout voor allesbrander € 50.- (zelf leeghalen);
TV schotel + decoder + alle toebehoren € 200.-;
Biljart 1-2 met toebehoren € 250.-, tel. 06-46388702
Leptop merk Povhipa pentuim 2 € 150.-; Diverse
soorten gereedschap, tel. 06-44676228

TE KOOP

Kajuitzeilboot 27 voet, compleet en zeewaardig,
tel. 06-22694284
Goed ontwikkelde stamboek swifter dekrammen.
Zwoegervrij, ARR/ARR en van verschillende bloedlijnen. Rotkreupelvrij en ing. Tegen blauwtong.
Drayer Ferwoude, tel 0515-542616 bgg.06-53540964
Grote bekerkast; Oude wasmachine € 10.-;
Koelkastje met vriesvak € 10.-, tel. 06-46388702

Van der Weijstrjitte 21
EXMORRA
Keurig onderhouden
gezinswoning
met zonnige tuin.
Vraagprijs:
€ 155.000,00 k.k.

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

Goede rubberboot, merk Achillus, 3 meter, houten
vlonders, tot 25 pk, met 4 pk Tomos buitenboordmotor
met losse tank, met gratis trailer, tel. 0515-231119

GEZOCHT
Huishoudelijke hulp voor de vrijdagochtend bij gezin
in Arum van 9.00-12.00 uur, Tel. 06-2049 0711

Inleveren kopij
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.

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
TE KOOP
Ruim 6 m2 mooie vloertegels 33 x 33 cm. en een
tegelsnijder voor samen € 50,00, Sytzamaweg 72,
8822VD Arum, tel. 0517-641220

GRATIS AF TE HALEN

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!

We zoeken voor 2 prachtige speelse lieve jonge katjes
nog een liefdevol huisje. Ze zijn op 4 juni geboren. De ene
is zwart met witte pootjes en een wit snuitje de andere
is zwart, wit en grijs. Ze zijn zindelijk en ontwormd.
Bel en kom langs in Het Zonnehuis, tel. 0515 233567

KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

GEVRAAGD
Klein tafeltje om naast een bank te zetten,
tel. 06-34697246

AANGEBODEN
Man voor al uw schilderwerk, glasvezelwerk, straten,
kozijnen maken, tuinieren en onderhoud,
tel. 06-44676228

VERLOREN
Al enkele dagen wordt de grijs/witte poes, die luistert
naar de naam ”Rixty” vermist. Deze hoort thuis op
It Hôf, heeft u haar gezien of over haar ontfermt, dan
graag een telefoontje naar 0515-233505

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

