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Makkum wint
jongenskaatsen
voor
afdelingsparturen

K.N.K.B.
Uitnodiginspartij
Heren hoofdklasse
Makkum

Arend Mansveld wint opnieuw Open Fries
kampioenschap kortebaandraverij

Binnenbrand
pand Kleiweg

Colofon
Uitgave:
Makkumer Middenstand Vereniging
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel./fax 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

VAN DER WAL

DE KNAL
VAN

PEPSI, SISI
of 7-UP

3.99

6 pakken à 4 blikjes
elders 8.70
* Grietje Twijnstra met het paard Rye in volle draf over het parkoers
Makkum - Voor de 24e maal werd vrijdagmiddag
door de Commissie Kortebaandraverij Makkum
op de Ds.L.Touwenlaan het Open Fries
Kortebaan kampioenschap georganiseerd. Deze
traditie ging vooraf aan de 114e Makkum Merke.
De draverij wordt verreden in samenwerking met
de kaatsvereniging Makkum en onder auspiciën
van drafvereniging “De Sprinters”. Met elf deelnemers is de belangstelling wel eens groter geweest.
Plaatselijke favorieten waren Grietje Twijnstra
en Jelle Attema. Beiden streden om de hoogste
plaats in de B-rijderij. Jelle Attema haalde
letterlijk alles uit de kast met
het paard Calista. Jelle werd
opgezweept door het eigen
publiek langs het parkoers, hij
liet de tweede plaats voor zich
noteren. Dit jaar werd hij al
driemaal eerder tweede. De
eerste plaats was voor Jan
Koenrades uit Bronneger met
het paard Kim Buitenzorg.
Grietje Twijnstra met het
paard Rye aangemoedigd door
het publiek eindigde als vierde.
Ook vorig jaar eindigde
Grietje voor eigen publiek op
de vierde plaats.

De A-rijderij gaf in de finale ritten weer vuurwerk te zien, de onderlinge strijd werd
aangebonden om de Friese kampioenstitel
binnen te halen. Het was wederom Arend
Mansveld uit het Drentse Vledder met het paard
Marcianodie de kampioenstitel op zijn naam
mag bijschrijven. De kampioenstrofee aangeboden door de gemeente Wûnserdiel mocht
Mansveld houden, tevens prolongeerde hij
de “Louis Polain-wisselbeker”. Tweede werd
Piet Peterse uit Wilhelminaoord met het paard
Ido Baldwin.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

meer dan 150 woningen
op www.kingmawalinga.nl

7 DAGEN 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

Familieberichten

woensdag 19 juli

Kerkdiensten
zondag 23 juli

Makkum - in het centrum 19.00-21.00 uur
zomeravond gezelligheidsmarkt

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen

vrijdag 21 juli

R.K. Kerk
9.30 uur parochievoorganger

Makkum - De Holle Poarte 20.00 uur Bingo

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede

zaterdag 22 juli

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. J. v.d. Hauw, dienst te Bolsward
Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide
9.30 uur dhr. D. Tamminga, m.m.v. Mej. L. Horjus zang

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 13a, 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
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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward.
tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
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. 0517-579463 bgg 06-20441818

Agenda

Sjoch ris wa wy ût de beam plukt ha?
Us leave jonkje

Leyton Sietse Genee

Makkum - vanaf 13.30 uur in het centrum
Flower Power met nozems en hippies,
oldtimerfestijn, motoren en brommers,
dansdemonstraties, live muziek en ringsteken
voor Lelijke Eendjes

zondag 23 juli
Ferwoude - Zomermiddagconcert 15.00 uur
bij koffie- en theeschenkerij “Pypskoft”
(Aaltjemeerweg 13) m.m..v. gelegenheidskoor
“Rum sop”
Witmarsum - KV Pim Mulier 10.00 uur
kaatsen welpen / jongens KNKB

Us lytse poppe is berne op
10 july 2006
Gewicht: 3160 gram
Lingte: 51 sintimeter
Tiid: 15.45 oere

woensdag 26 juli
Makkum - in het centrum 19.00-21.00 uur
zomeravond gezelligheidsmarkt

Het is hartverwarmend zoveel kaarten en
brieven ik heb ontvangen, na het overlijden
van mijn lieve man.
Hiervoor mijn hartelijke dank.

Huite and Audrey Genee-Eysberg
Bleekstraat 36b
8754 CL Makkum
0515-233938
Tusken tolven en trijen
sliep ik yn myn mems buidel

Wy binne yn ’e wolken,
en o sa tanber en bliid
mei ús lytse beppe-,
omke- en tantesisser

Marja
Beppe
Harmen en Marijke

Cisca van Dijk-Wolff
Makkum, juli 2006

Zo klein
Zo teer
Zo warm
Zo welkom
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Nienke
Geboren op 12 juli 2006
Ze weegt 3845 gram
en is 50 cm lang

Kees en Marianne
Tjeerdema-Kerpel
De Kamp 17
8754 KB Makkum
0515-233123
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Beroemde gasten in
Makkum met Flowerpower!
Makkum - De “Makkum Goes Back” feestcommissie heeft uit betrouwbare bron vernomen
dat een tweetal zeer beroemde gasten Makkum
zal bezoeken op het flowerpower feest van
aankomende zaterdag. Deze beroemdheden
zijn onlosmakelijk met flowerpower verbonden
en arriveren al op vrijdagavond. Zij zullen in
Makkum overnachten op een nog geheim
adres. Daarna zijn zij alleen zaterdagmorgen te
bewonderen. Indien u met onze beroemde gasten
kennis wilt maken adviseren wij u dringend
om zaterdagmorgen eens rond te neuzen in
het centrum. Wellicht komt u hen tegen.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

Makkum - Zaterdag 22 juli a.s. staat Makkum
in het teken van Flower Power. Er staat van
alles op het programma om je weer in die tijd
te wanen. Om de sfeer te verhogen, hopen wij
dat u/jij zich deze dag in een Flower power
outfit steekt. Er is zelfs een vakkundige jury
die zich stort op het uitzoeken van de mooist
geklede Flower Power bezoeker. U/jij kunt
zich laten bejureren bij het “witte stek”op het
plein van 15.00-16.00 uur. Op drie punten in
het centrum van Makkum staan medewerkers
klaar om u een nummer op te spelden zodat u
kunt deelnemen aan deze wedstrijd. Aan het
eind van de middag worden de prijswinnaars
bekend gemaakt. De rode loper ligt voor u klaar!

Kappers van Makkum gaan
op de “Flowerpower”toer
Makkum - gaat zo’n 30 jaar terug in de tijd.
De Makkumers en bezoekers van het oldtimer
festijn met als thema Flower Power krijgen
een oude look aangemeten. De plaatselijke
kap(per)sters, visagisten en nagelstyliste
staan klaar om jouw/uw kapsel, make-up en
nagels aan te passen aan de Flower Power
tijd. Zaterdag 22 juli van 13.00-17.00 uur op
het plein in Makkum gaan de metamorfose’s
plaatsvinden. Waan je/u in de tijd van love en
peace, bakkerbaarden, vlechtjes, bloemen en
haarbanden in het haar. Dank aan Tuincentrum
Maggenheim, de Binderij, Bloemenmagazijn
van der Woude en ‘t Skipke. Proef de sfeer
van toen !! De kapsels, make-up en nailart
worden gratis verzorgd.

Een activiteit?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

FRANSE BIEFSTUK
MET KRUIDENBOTER
100 gram

€ 1.79

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

Wie wordt de mooiste
bezoeker

DONDERDAG 20 JULI
T/M ZATERDAG 22 JULI

TOURSPAGHETTI MET KIP
100 gram

€ 3.19

€ 2.75
FRANSE SALADE

WOENSDAG GEHAKT DAG

150 gram

€ 1.98

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

PROVENÇAALSE
GEHAKTROLLEN
4 stuks

€ 5.95

FreshPointSpaarders;
bij iedere aanbieding
gratis FreshPoints

telefoon 0515-231488 of 232547

Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................3.49
Grillham, pakje...............................nu met 5

zegels extra

Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter...............................99

cent

Dreft Afwas, 500 ml..................................van 1.95 voor 1.29
Budgetprijzen:
pak Frisdrank Fruitmix, 1.5 liter diverse smaken.........nu 0.89
Resto Koffiepads, pak à 18 stuks.......................................1.19
2x200 gram Melkchocolade...............................................1.95
Aanbiedingen geldig van do. 19/7 t.e.m. wo. 26/7
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
CBS Salverdaschool Wons winnaar scholenmarathon
Wûnseradiel 2006

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20

Foto: zwembad mounewetter
Witmarsum - Op 7 juli jl. werd de jaarlijkse
scholenmarathon door het badpersoneel onder
leiding van René Anema van waterpark
Mounewetter uit Witmarsum georganiseerd.
Onder zomerse temperaturen met heel veel
toeschouwers rond het met fleurige vlaggetjes
versierde bad, streden 7 scholen uit de gemeente
Wûnseradiel om de hoogste eer. Deze 7 scholen
gingen de strijd met elkaar aan om binnen 5
minuten zoveel mogelijk banen per leerling te
zwemmen. Van elke school mochten er zes
leerlingen per team meedoen, met een maximale leeftijd van 65 jaar per groep. De scholen
hadden vele supporters meegenomen om de
zwemmers toe te juichen. Het ging er zeer
fanatiek aan toe. Sommigen zwommen de
tegels uit het bad! Winnaar dit jaar was de cbs
JCP Salverdaschool uit Wons, ondanks het
feit dat de school deze dag ook nog op schoolreisje was geweest. Proficiat.

Cbs de Hoekstien uit Arum (winnaar vorig
jaar) werd prima tweede gevolgd door cbs de
Bonkelder uit Witmarsum als derde. Voor
iedere school was er een beker. De eerste drie
prijswinnaars ontvingen een medaille en de
overige deelnemers kregen een herinnerings
vaantjes uitgereikt. De grote wisselbeker mag het
komend jaar pronken op de schoolkast in Wons.
De 7 deelnemende scholen waren:
Cbs de Hoekstien Arum;
Obs de Opslach Arum;
Obs de Utskoat Witmarsum;
Cbs de Bonkelder Witmarsum
Cbs JCP Salverdaschool Wons;
Obs de Marnewier Kimswerd;
Obs It Leech Pingjum.
Na de prijsuitreiking verlieten de winnaars met
een trots en voldaan gevoel met hun supporters
het zwembad. Een zeer geslaagde zwemavond
in waterpark Mounewetter Witmarsum.

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

2
1
1
1
3

kg bieflappen
kg speklappen
kg verse worst
€ 29,95
kg hamlappen
kg gehakt
Ook voor een barbecue
hebben wij alles in huis

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

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

AFHAALMENU
voor JULI
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z Tjap Tjoy
z Witte Rijst
* Het is bijna zover de muntenactie bij Coop Van der Wal voor sport- en culturele/zang verenigingen
loopt ten einde. De foto is in een van de eerste weken genomen kort na de start van de muntenactie.
Sjoukje van der Weerdt deponeert haar munten in de koker van de vereniging van haar keus.

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.nieuwbouwinmakkum.nl
K.N.K.B. Uitnodiginspartij Heren hoofdklasse Makkum

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Heerlijke zoete pruimen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Heerlijke Watermeloenen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Zoete Galia meloenen
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 2 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.25
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben ook weer nieuwe oogst aardappelen
Scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken
ut res rt/Sauna
Bea

Een gezellig
dagje uit!!!

De Leliehof maakt
beautyarrangementen
voor iedereen betaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement
voor € 29.95
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch
te boeken op basis van beschikbaarheid)
Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

www.leliehof.nl

(kijk onder actiearrangementen
en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

Foto kaatsen Hoofdklasse Zaterdag: v.l.n.r. Klaas Berkepas, Teake Triemstra ( koning) en Erik
Haitsma en geheel rechts de voorzitter van de kaatsvereniging Warren van der Veen.
Makkum - Klaas Berkepas, Taeke Triemstra
(koning) en Erik Haitsma wonnen zaterdag de
Rabobank uitnodigingspartij. Een oostelijke wind
zorgde ervoor dat de opslag aan de kant van de
bestuurspodium plaatsvond. De perkspelers
konden hun kaatsballen mikken op het bestuur.
In de eerste omloop kende het partuur van
Berkepas weinig problemen tegen het partuur
van Simon Minnesma, Pieter Scharringa en
Daniël Iseger 5/3 - 6/2. De tweede omloop tegen
Dirk-Yde Sjaarda, Jan-Willem van Beem en
Douwe Groenendijk was veel spannender, het
werd 5/4 - 6/6. In de halve finale had trio
Berkepas vrijwel geen moeite met het partuur
van Sibbele Lootsma, Tjitte Bonnema en
Cornelis Terpstra. Op 5/1 - 6/2 plaatste Berkepas
zijn zoveelste zitbal, de finale was een feit.

De prijzen (waardebonnen) werden aangeboden
door de Rabobank, de prachtige koningsprijs
werd door Taxibedrijf v.d. Bles aangeboden,
en de zilveren legpenningen voor de prijs-en
premiewinnaars werden aangeboden door
Notaris Mr. M. Wallis de Vries.
Keurmeesterskorps ‘t Dûkte Aike stelde de
kransen beschikbaar.
Uitslag:
1. Klaas Berkepas, Erik Haitsma
en Taeke Triemstra(K);
2. Johan van der Meulen, Kor Zittema
en Peter de Boer;
3. Sibbele Lootsma, Tjitte Bonnema
en Cornelis Terpstra.

Johan van der Meulen, Kor Zittema en Peter
de Boer (in 2005 nog Koning op de Douwe
Blanksma Partij in Makkum) waren, na hun
overwinning in de tweede omloop op het partuur van Rutmer van der Meer, André Kuipers
en Chris Wassenaar (blessure perikelen) met
5/2 - 6/2 en vervolgens een staand nummer, in
de finale terecht gekomen. Hierin bleek het
partuur van Berkepas ijzersterk. Een aantal
zitballen van Berkepas op 6/6 en zeer goede
uitslagen van Triemstra en Haitsma gaven de
doorslag. Het werd uiteindelijk 5/3 - 6/4.

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
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Makkum wint jongenskaatsen voor afdelingsparturen
Makkum won deze partij met 5/1 - 6/4.
Bij de D.E.L. was het partuur van Ruben van
der Velde, Dennis de Bruin en Jelle-Harm
Kooistra die al snel de derde omloop bereikten.
Frederik van der Mey, Jitse Miedema en
Hilbrand Stoffers bereikten ook vrij gemakkelijk de derde omloop, net als Klaas de Vries,
Ronald Steffens en Cor Goeman.
Klaas de Vries cs. troffen in de vierde omloop
(halve finale) het partuur van Frederik van der
Mey cs., laatstgenoemden wonnen deze partij
met 2/5 - 2/6. Frederik cs. kwamen in de finale, ook in de finale stonden Ruben cs. door
een staand nummer. In de finale won het partuur van Frederik cs. vliegend met 5/0 - 6/6.
Er wordt teruggekeken op een geweldige
kaatspartij met mooi weer. Door de sponsors,
Bergsma Groothandel (gouden klokjes),
Autorijschool A. Poog, Bloemenmagazijn
Van der Woude en Juwelier Kramer te
Franeker (3e prijs klokjes) werden de jongens
dik beloond voor hun geweldige inzet.
Uitslag:
1. Makkum;
Rienk Veltman, Steven van Gorssel
en Lennart Adema.
2. Bolsward;
Peter Nieuwenhuis, Arjan Breeuwsma
en Thomas v. Zuiden.
3. Hartwerd;
Frans Bekema, Gerrit-Jan Duiven
en Sjoerd-Teake Kooistra.

Foto van de Zwaanpartij: Achter v.l.n.r. Rienk Veltman,Lennart Adema en Steven van Gorsel.
Voor de Coaches Pier Santema en Kees Tjeerdema.
Makkum - In Makkum werd zondag jongens
de traditionele “Zilveren Zwaan” jongens partij
gehouden, voor zowel afdeling als voor de
verliezers van de afdeling en D.E.L.
Bij de afdeling stonden er 33 parturen op de lijst.
In de eerste omloop werd er door de parturen
van Franeker II, Damwoude en Bolsward zeer
spannend gekaatst, ze bereikten allemaal de
tweede omloop. De jongens van Makkum
hadden in de eerste twee omlopen weinig
tegenstand. Ook de derde omloop bracht weinig
verrassingen. Makkum won met 5/2 - 6/6 van
Harlingen. Easterlittens tegen Holwerd was

een spannende partij 5/5 - 2/6, Holwerd wist
dit te winnen en gaat door naar de vierde omloop.
In de derde omloop kaatsten ook Wommels en
Bolsward tegen elkaar, Bolsward wist dit te
winnen met 1/5 - 4/6. Ook Hartwerd wist de
vierde omloop te behalen. In de vierde omloop
won Hartwerd van Wjelsryp met 5/4 - 6/2 en
Makkum won vliegend van Holwerd met
5/0 - 6/2, Bolsward had een staand nummer in
de vierde omloop en kaatste de halve finale
tegen Hartwerd, Bolsward won deze partij
met 5/3 - 6/4. De finale tussen Makkum en
Bolsward werd om ca. 17.00 uur gekaatst en

4. Holwerd;
Mathijs v.d. Velde, Rudolf Soepboer
en Gert-Anne v.d. Bos.
4. Wjelsryp;
Jurjen Hofstee, Jouke-Henk Bosje
en Siebe Greidanus.
D.E.L. + verl. Afdeling
1. Frederik van der Mey (Berlikum)
Jitse Miedema (Goutum)
Hilbrand Stoffers (Berlikum)
2. Ruben van der Velde (Makkum)
Dennis de Bruin (Tzummarum)
Jelle-Harm Kooistra (Berlikum)
3. Klaas de Vries (Witmarsum)
Ronald Steffens (Goutum)
Cor Goeman (Folsgeare)
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Programma Flowerpower
aanstaande zaterdag
Makkum - In de Belboei heeft u al een aantal malen kunnen lezen
dat zaterdag aanstaande er een flowerpowerfeest wordt gehouden
in het centrum van Makkum. Een flowerpowerfeest slaagt natuurlijk
alleen als ook de inwoners van Makkum massaal terug gaan in de
tijd. Elke bezoeker van het feest wordt dan ook dringend verzocht
om mee te doen en kleding aan te trekken uit die tijd. Daarnaast zullen
op die dag verschillende activiteiten plaats vinden zoals:
Vanaf 11.00 uur:
start oldtimer rondrit door en om Makkum
Vanaf 13.00 uur:
start optreden bands / muziek op diverse locaties,
kappersact waarbij gratis het haar wordt opgemaakt
in flowerpowerstijl, kraampjes, de bouw van een flowerpowermonument op het Plein, knutselactiviteiten
voor kinderen en met een gratis draaimolen voor de
kinderen, expositie oldtimer voertuigen en brommers.
Vanaf 14.00 uur:
ringsteken voor kinderen op de fiets op de Markt,
aanmelden op de Markt
Vanaf 15.00 uur:
verkleedwedstrijd in het centrum voor kinderen en
volwassen met beoordeling door vakkundige jury en
met prijzen.
Vanaf 15.30 uur:
wedstrijd met bestuurbare auto’s
Vanaf 19.30 uur:
behendigheidswedstrijd voor lelijke eendjes in het
centrum (onder voorbehoud)
Vanaf 20.30 uur:
kampvuur op het Plein m.m.v de “kampfjoersjongers”
‘s avonds een band in café de Zwaan.
Ongetwijfeld is een ieder nog wel bekend dat er in de flowerpower
op spontane wijze losbandige feesten werden georganiseerd. Indien
u daaraan een bijdrage kunt leveren, bent u van harte welkom. Het is
ook mogelijk dat bezoekers van het feest ‘s avonds met de “kampfjoersjongers” flowerpowerliederen mee zingen. Aanmelden kan bij de
“kampfjoersjongers” zelf.
In verband met het flowerpowerfeest
zijn er zaterdag geen parkeermogelijkheden voor auto’s
op de Markt, het Plein en Voorstraat.
Wij verzoeken bewoners hun auto deze dag elders te parkeren.

Watersporters redden
onwel geworden man
Makkum - Twee opvarenden van een speedboot hebben zondagmiddag een 47-jarige man
uit Littenseradiel het leven gered. Ze zagen het
slachtoffer vanaf het strand het water inlopen.
De man wankelde en ging vervolgens kopje
onder. Vermoedelijk werd hij onwel. De twee
redders, een 41- en een 53-jarige Harlinger,
aarzelden niet, keerden de boot en haalden de
man uit het water. Met de ambulance is het
slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht
naar het ziekenhuis in Sneek.

(Oud)wereldkampioenen
helpen rabo Amateurs
naar top Alpe d’huez
Het is een jaarlijkse traditie geworden, de
beklimming van de Alpe d’Huez door ‘amateurs’. Dit jaar gebeurde afgelopen maandag
17 juli a.s., een dag voordat de renners van de
Tour de France zich aan de berg wagen.
Vijftig private banking klanten van lokale
Rabobanken zullen samen met de oud wereldkampioenen Hennie Kuiper, Joop Zoetemelk,
Leontien van Moorsel, een aantal renners van
de Rabo Wielerploeg en (oud)topsporters
zoals bobsleeër Arend Glas, judoka Edith
Bosch, baanwielrenner Peter Schep en handboogschutter Wietse van Alten de alpe
d’Huez beklimmen. De (oud)topsporters zijn
uitgenodigd door de Topsportdesk van Rabobank
Private Banking, waar vele bekende topsporters
financiële coaching krijgen.
Rabobank Topsportdesk
De Rabobank Topsportdesk biedt specifieke
financiële dienstverlening voor een brede groep
sporters. De kennis van private banking wordt
gecombineerd met kennis van topsport en topsporters. Financiële coaching voor topsporters,
afgestemd op hun leefwereld, wensen en
behoeften. Maatwerk waar nodig, bijvoorbeeld
bij een hypotheekaanvraag. Sporters hebben
gemiddeld 3 bronnen van inkomsten. Ze kunnen
geen standaard loonstrookje overhandigen,
zoals dit wel vereist is. Ook wordt rekening
gehouden met het feit dat topsporters veel op
reis zijn. Flexibiliteit van de adviseur is in
deze gevallen een vereiste. Sporters die via de
Topsportdesk gaan bankieren, krijgen een eigen
adviseur en een gratis Rabo RiantPakket voor
Topsporters, met daarin onder andere een
betaalrekening met extra krediet, een creditcard,
bankpas en internetbankieren.
Marktleider op het gebied van sport
Rabobank is de grootste sportsponsor in
Nederland en biedt vele topsporters financiële coaching. Vorig jaar is de bank ook gaan
samenwerken met het NOC*NSF met als doel
producten te ontwikkelen vanuit onze financiële
expertise specifiek gericht op sporters en
verenigingen. Het SportPakket en de Topsportdesk zijn daar de eerste resultaten van.
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Binnenbrand pand Kleiweg

sier - industrie - constructie
GAAST, telefoon: 0515-5
541253

w w w. va n k a l s b e e k - g a a s t . n l

Makkum - Vorige week donderdagmorgen om
11.41 uur kreeg de brandweer van Makkum
de melding van een woningbrand op de
Kleiweg in Makkum. De alarmcentrale meldde
dat de bewoner het pand weer was binnen
gegaan! Ter plaatse aangekomen bleek dat de
bewoner en de hond zich inmiddels weer naar
buiten hadden begeven. Een hevige rookontwikkeling kwam via de voordeur naar buiten.
Bij de eerste inzet door de brandweer bleek

dat er een terrarium in brand stond met uitbreiding naar de woonkamer.
De brand was snel geblust, twee leguanen
hebben de brand niet overleefd. Vermoedelijke
oorzaak is kortsluiting in de bedrading van de
lampen in het terrarium. De technische recherche
heeft een buurtonderzoek verricht. De bewoner
is met ademhalingsproblemen met de ambulance
meegenomen naar het ziekenhuis.

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

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum
in verband met vakantie
zal de praktijk gesloten zijn
vanaf 29 juli t/m 13 augustus a.s.
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 9
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

* Zo vlak voor dat de grote schoolvakanties begint, zijn er op de meeste scholen nog tal van
activiteiten, het varieert van schoolreisjes en zoals op de o.b.s. “It Iepen Stee” in Makkum, een
spetterend optreden van de band “Try-Out” uit Gorredijk.

www.makkum.nl
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Nieuwe koers voor
Thuiszorg Zuidwest
Friesland
Sneek - Uit het jaarbericht van Thuiszorg
Zuidwest Friesland blijkt dat de vraag naar
zorg thuis in 2005 opnieuw is gestegen. Ook
financieel zijn er goede resultaten bepaald.
Veranderingen in regelgeving en financiering
zetten deze resultaten echter onder druk. In
2005 is daarom een nieuwe koers bepaald, die
in 2006 verder zal worden uitgewerkt. In de
nieuwe koers zijn vier uitgangspunten bepaald:
meer kwaliteit van leven thuis, ketenzorg
door verschillen diensten op het gebied van
zorg (cure), wonen (care) en welzijn (comfort)
als een keten aan elkaar te schakelen en af te
stemmen, zorg ‘om de hoek’ en samenwerking.
In 2006 is besloten tot een bestuurlijke fusie
met het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Op
deze manier wil de organisatie zo goed mogelijk
aansluiten op de diverse zorgvragen van haar
klanten.
Om klanten te betrekken bij de uitwerking
van de nieuwe koers organiseert Thuiszorg
Zuidwest Friesland op woensdag 13 september
a.s. van 19.30 tot 21.30 uur een klantenontmoetingsavond in de zorgboulevard bij het
Antonius Ziekenhuis. Het thema is “Hoe wilt
u de zorg in uw wijk geregeld zien?”.
Ook kunnen klanten op deze avond hun ervaring,
vragen of opmerkingen ten aanzien van zorg
thuis kwijt. Een ieder is welkom.
Uit het jaarbericht blijkt verder dat ook in
2005 de zorginstelling veel aandacht heeft
besteed aan haar klantgerichtheid. Onder het
motto “we geven meer aan onze klanten en
relaties dan ze verwachten”, heeft onder andere
de actie “hart van Zuidwest Friesland’ plaatsgevonden. Doel was om wensen van klanten
te realiseren. Medewerkers konden wensen
van klanten neerleggen bij een wenscommissie.
Op deze manier wilde Thuiszorg de betrokken,
klantgerichte houding van medewerkers nog
verder stimuleren.
Dat klanten de inspanningen van Thuiszorg
Zuidwest Friesland en haar medewerkers
waarderen blijkt uit de klanttevredenheid. De
zorginstelling is in 2005 uitgeroepen tot één
van vijf beste thuiszorgorganisaties in Nederland.
Dit naar aanleiding van een vergelijkend
onderzoek onder 82 thuiszorgorganisaties in
Nederland.
Ook werd in 2005 het 10-jarig bestaan van de
Thuiszorg Zuidwest Friesland gevierd. Zorg
thuis leveren ze in verschillende organisatievormen echter al meer dan 100 jaar, claimt de
organisatie. Door een vraaggerichte en servicegerichte organisatie te zijn wil de instelling dé
regionale specialist voor zorg, wonen en welzijn
zijn en blijven.

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens,
Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925
Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289
Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322
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De Waardruiters
Cornwerd - Het was een druk lang weekend
twee weken geleden voor de Waardruiters. Het
begon al op donderdagavond in Koudum. Maaike
Tolsma met Toscar won in de B-dressuur 2 keer
de 4e prijs. De eerste proef behaalde ze 195 punten,
de tweede proef 189 punten, in totaal 3 winstpunten. Vrijdagavond startte Linda Hovius met
Samar in de L-2 dressuur. De 187 punten waren
goed genoeg voor een winstpunt en de 7e prijs.
Zaterdag gingen de ponyruiters naar Koudum,
ze waren in vorm. Yvette Attema met Martijn
behaalde met 180 punten haar 1e winstpunt in
de B-dressuur. Marieke Lombaard startte met
Umay ook in de B-dressuur. De 1e proef behaalde
ze met 185 punten de 4e prijs, de 2e proef
behaalde ze met 195 punten de 3e prijs. In
dezelfde klasse startte ook Lysanne Wielsma
met Geroy. Ze reed een prima 1e proef. De
verdiende 204 punten leverden haar de 1e prijs
op. De 2e proef was 186 punten waard. Een
totaal van 3 winstpunten. Hinke Politiek startte
met Sytse in de L-1 dressuur. Ook zij zette een
prima resultaat neer. De 1e proef behaalde ze
198 punten en de 2e proef maar liefst 205 punten.
Beide proeven won ze de 2e prijs en het leverde
haar in totaal 4 winstpunten op.

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

Garage Horjus Informatief
Regelgeving mistachterlichten
voor aanhangwagens,vouwwagens,caravans,trailers etc
Aanhangwagen/caravan met maximum massa van niet meer dan 750 kg
Per 1 juli 2006 moeten aanhangwagens en caravans met een toegestane maximum
massa van niet meer dan 750 kg zijn voorzien van één of twee mistachterlichten. Deze
verplichting geldt ongeacht het bouwjaar van de aanhangwagen/caravan.
Uitzondering
Op deze regel geldt de volgende uitzondering: Als het voertuig dat de aanhangwagen/caravan trekt geen mistachterlicht heeft, hoeft de aanhangwagen of caravan ook
niet voorzien te zijn van een mistachterlicht.
Aanhangwagen/caravan met maximum massa van meer dan 750 kg
Aanhangwagens en caravans met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg
moeten één of twee mistachterlichten hebben. Deze verplichting geldt alleen als op het
kentekenbewijs van de aanhangwagen of caravan een datum eerste toelating staat van
ná 31 december 1997. Als de aanhangwagen of caravan eerder is toegelaten, is een mistachterlicht niet verplicht.

Zondag werd er op het terrein van het Hippisch
Centrum Boeyenkamp, de thuisbasis van de
Waardruiters, een springwedstrijd verreden. De
eerste 4 prijzen in de klasse B waren voor de
Waardruiters. Marijke Bonthuis werd met
Vondel 1e, Pieternel Heeres werd met Olijfje 2e,
Krista Koomen werd met Magnolia 3e en
Marijke Bonthuis werd met Univers 4e. Allen
reden ze een foutloos parcours en behaalden 2
winstpunten. In het 2e parcours herhaalde Krista
Koomen haar prestatie, opnieuw foutloos en de
3e prijs. Marijke Bonthuis was ook succesvol in
de klasse L. Na een foutloos parcours werd ze
met Us Maxima 3e en met Utopia 4e, ook hier
per combinatie 2 winstpunten.
De voltige groep van de Waardruiters ging dit
weekend naar een wedstrijd in Vlagtwedde. Het
was een eind uit de buurt maar het was de moeite
waard. Ze zetten hun tot nog toe beste resultaat
neer. Ze startten in de klasse D. Het team
bestond uit 7 leden te weten: Hesseltje de Jong,
Jantine Fokkema, Sanne van Gorkum, Tiny
Hiemstra, Gea Hiemstra en Nikki Koornstra en
het paard de hengst Ceasar, e.e.a. onder leiding
van instructrice Swaen Brink Ze behaalden zeer
overtuigend de 1e prijs met een score van 5.823.
Bijna genoeg voor 2 promotie punten. Een heel
mooie prestatie.
Afgelopen zaterdag werd er een dressuurwedstrijd
gehouden op de terreinen van manege Gaasterland
te Harich. In de klasse M-2 nam Pieternel Heeres
deel met Faiza. Ze reed een goede eerste proef.
De 184 punten waren goed voor een winstpunt
en de 3e prijs. Sabien Mollema nam deel in de
klasse Z-2 met Ilvano. Zowel de voor de 1e als
de 2e proef behaalde ze de 2e prijs. Met de score
van 204 punten voor de 1e proef behaalde ze
haar 15e winstpunt in de Z-2 dressuur. Hiermee
heeft ze de klassen van de basissport doorlopen
en mag ze starten op landelijk ZZ niveau.
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Actie Stichting
Visserijdagen Makkum

Tegels

Delicatessen

kaas, noten, wijn, tapas en souveniers
Deze zomer heeft de St. Visserijdagen Makkum
een leuke actie bedacht: “LEG MAKKUM
VAST OP DE WERELDKAART”
Wat houdt het in? Heeft u een sticker van
Makkum op uw auto, fiets of rugzak en gaat u
bijvoorbeeld naar Londen op vakantie? Maak
een foto van de sticker, met heel duidelijk de
BIG BEN of een ‘Bobby’ er ook op! Of vaart
u met de Makkumse vlag gehesen door Parijs?
Maak er een foto van, met de Eifeltoren op de
achtergrond! Of ziet u in de Alpen, in Canada,
in België, in Australië of waar dan ook, ‘onze’
sticker of vlag? Leg het vast, als (óók) maar
heel duidelijk wordt, dat u in dát land bent.
Zulke foto’s ontvangen wij altijd graag, maar
wilt u meedingen naar een leuke attentie in
onze zomeractie 2006? Stuur uw “MakkumsePromotie” vóór 31 oktober 2006 (foto bij
voorkeur digitaal) naar het secretariaat van de
Stichting, t.a.v. de PR-commissie. Iedere inzender
ontvangt een presentje en de 3 mooiste foto’s
worden beloond met een promotie pakket van
de stichting. We houden u op de hoogte via
onze website: www.visserijdagen-makkum.nl

Superstunt!!!
Nergens goedkoper!!!
vers van het mes Jong Belegen Kaas . . . . . . . . .nu voor

3.99 per kilo

zondagmiddag geopend van 13.00 t/m 18.00 uur
Tot ziens op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283

K O R T I N G S P A S

Quickservice v.d. Bles

VAN DER BLES

Van der Bles biedt vele diensten.
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke adviesprijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Korting op:
O brandstof (5 cent p.l.)
O autowassen (25%)
O aanhangwagenverhuur (15%)
O quickservice (15%)
O autoverhuur (15%)
O ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl
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Samenwerkingsproject Watertoezicht 2006 van Vlag in top tijdens
start met reeks bekeuringen
Makkumer Merke
Leeuwarden - Met een reeks bekeuringen,
voornamelijk voor te snel varen, is het project
Zomerwatertoezicht 2006 afgelopen week
gestart. Vanaf 1 juli varen dagelijks opvallende
en onopvallende surveillancevaartuigen over
de wateren in midden en zuidwest Fryslân.
Daarbij is repressief optreden slechts een middel;
het doel is de veiligheid en leefbaarheid op het
water te bevorderen door veel preventief toezicht.
Het zomerwatertoezicht is een samenwerkingsproject van het KLPD, provinciale waterstaat,
Wetterskip Fryslân en politie Fryslân. Het
project wordt op dezelfde basis uitgevoerd als
de afgelopen vier jaar. Vorig jaar nog bestond
de mogelijk dat het KLPD (politie te water)
zich terug zou moeten trekken uit dit project.
In de voorbereiding is echter een convenant
gesloten, waarin de bijdrage van het KLPD is
vastgelegd. Het gezamenlijk toezicht op het
water loopt gedurende de Nederlandse
schoolvakanties in drie cirkels rond Grou,
Lemmer en Sneek. In elk gebied vaart naast het
reguliere toezicht elke dag een boot, zodanig
in tijd verdeeld dat er op elk moment van de
dag, met uitzondering van de rustige nachturen,
een surveillanceboot is. Vaart de kring Sneek
bijvoorbeeld overdag, dan is er ‘s avonds (en
soms ook ‘s nachts) een boot in de omgeving
Lemmer of op het Pikmeer. Het aanbod van
het werk, naast toezicht en controles ook
openbare orde, is bepalend voor de aanwezigheid en de acties.
Speerpunten
De speerpunten zijn dit jaar overlast, snelheid,
alcohol en milieu, aangevuld met de aanpak
van overlast door zwemmers bij bruggen en
sluizen. Evenals voorgaande jaren wordt snel
repressief (verbaliserend) opgetreden. Ervaring
leert dat de watersporters op de Friese wateren
redelijk goed op de hoogte zijn van de wettelijke

voorschriften. Voor een groot aantal overtredingen, zoals te snel varen, alcohol en niet
stuurboordwal houden wordt dan ook niet
gewaarschuwd; er wordt in principe direct
bekeurd. Er zijn inmiddels tientallen schippers
bekeurd, voornamelijk voor te snel varen,
maar ook voor het ontbreken van het vaarbewijs
en het niet stuurboord houden in het Prinses
Margrietkanaal. Snelle bootjes blijven een
terugkerend probleem, vooral buiten de grote
meren. Speciaal voor de jeugd en hun ouders
wordt een folder uitgereikt met de belangrijkste
regels voor het varen met een motorbootje.
Alcoholcontrole
Onderdeel van het project is alcoholcontrole.
Elke schipper waar na 18.00 uur contact mee
is, moet blazen. Daarnaast zijn er vier grote
alcoholcontroles. De eerste is gehouden op
het Heegermeer op vrijdag 26 mei. De vrijdag
na hemelvaartsdag is voor velen de opening
van het watersportseizoen. Door het matige
weer was er slechts een klein aanbod en er
werd gelukkig niemand betrapt op het varen
onder invloed. De volgende controle zal worden
gehouden tijdens het Veenhoopfestival op 31
juli op de wateren rondom de Veenhoop. Ook
bij andere evenementen wordt gecontroleerd.
Te veel is op het water overigens anders dan op
de weg, namelijk 0,8 promille in plaats van 0,5.
Nieuw sinds vorig jaar is de aanpak van overlast
door zwemmers. In de zomermaanden is er
sprake van overlast van met name jeugdigen,
die van bruggen en viaducten springen en aan
bootjes hangen. In het noordoosten van
Fryslân mijden toeristen inmiddels bepaalde
vaarwegen om deze reden. Inmiddels zijn
al meerdere zwemmers bekeurd; enkele
jeugdigen kozen voor een alternatieve straf
via het Halt-bureau.

Makkum - Afgelopen maandag en dinsdag
wapperde de Nederlandse driekleur fier vanaf
de toren van het “Waaggebouw” op de Pruikmakershoek. Menigeen zal zich afgevraagd
hebben wat dit te betekenen heeft. Wel het is
ook nog nooit eerder vertoond, maar de 114e
Makkum Merke heeft een primeur, het kan
bijgeschreven worden in de boeken voor het
nageslacht. En voortaan slaat Makkum voor
best op door ‘hoog te vlaggen van de toren’
tijdens de merkedagen.

Aan de Vroedvrouwenschool in Maastricht
en beëdigd als verloskundige:
Nynke Bouwhuis, afkomstig uit Makkum.
* Het harmonieorkest “Hallelujah” verzorgde vorige week maandagavond, voorafgaand aan
het zomerreces, met de praam van de Van der Bles express, een concert op het water in de haven
van Makkum.

ROC Friese Poort Sneek;
Jeroen Portma uit Makkum.
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Bar Café Restaurant

Federatie afdelingspartij
Witmarsum - Zaterdag organiseerde kaatsvereniging Pim Mulier de fedeartiepartij voor
de Jeugdkaatsers uit Wûnseradiel/Bolsward/
Workum haar jaarlijkse kaatspartij. Er deden
14 afdelingsparturen aan mee die waren
verdeeld in 3 klassen. De pupillen jongens en
meisjes en de schooljeugd kaatsten op het
warme sportterrein hun beste partijen.
Pupillen meisjes
Bolsward, Cornwerd en het thuisspelende
Witmarsum waren de kaatsers die om de
kransen vochten. Witmarsum (Wilma Ypma,
Lisa de Jong en Sanne El v.d. Vlugt) wonnen
eerst van Bolsward (Iris Albada, Welmoed
Damsma en Rianne v.d. Weide) met 5-0 en 6-0.
Daarna moest men in een “finale” tegen
Cornwerd uitmaken wie de beste van de dag
zou zijn. Thomaske Reitsma, Eline de Boer en
Atje Elgersma maakten ook tegen Witmarsum
weinig kans. Met 5-2 en 6-4 won Witmarsum
de krans.
Pullen jongens
Hier waren Arum, Pingjum, Schettens/
Longerhouw en Burgwerd vertegenwoordigd.
Sietse en Tjitte Baarda en Tiemen Strikwerda
maakten er een topdag van door alle drie
partijen winnend af te sluiten. Met tweemaal
winst op 5 om’e 2 en éénmaal winst met een
nagenoeg schone telegraaf (5-0 6-4) was het
duidelijk dat Burgwerd het sterkste partuur
van de dag was. Schettens/longerhouw won
wel 2 partijen (Arum 5-1 en Pingjum ook 5-1)
maar kon het tegen Burgwerd niet redden.
Johan Bouke en Johan van Abbema en
Angelique Buma behaalden zelfs geen eerst
tegen Burgwerd maar wel een 2e prijs!
Schooljeugd
Twee poules van 3 stonden op de lijst waarin
Exmorra met 2 parturen aantrad. Bolsward,
Witmarsum, Cornwerd en Gaast/Ferwoude waren
de andere sterren. In de afdelingscompetitie
was Exmorra oppermachtig en oom nu weer.

Willem Jan Postma en Douwe v.d. Zee wonnen
in hun poule 2 maal ( 5-0 6-6 en 5-3 6-6) en
ook in de finale tegen Witmarsum (Gabian
van Popta en Hidde Huisman) werd ook
gewonnen. Witmarsum kon niet profiteren
van het thuisvoordeel want op 5-2 en 6-6 was
de winst voor Exmorra. Om de strijd om de
derde plaats streden Gaast/Ferwoude en
Exmorra 2. Rein Attema en Erik Stellingwerf
moesten alles uit de kast halen om de derde
prijs in de wacht te slepen. Rixt Faber,
Annelies Wijnalda en Mariëlle Scheltinga (op
de afdelingscompetitie nog winnaars) gaven
pas op na 5-5 en 6-2.
Uitslag federatie afdelingspartij
Wûnseradiel/Bolsward/Workum:
Pupillen meisjes:
1. Witmarsum
Wilma Ypma, Lisa de Jong
en Sanne El v.d. Vlugt
2. Cornwerd
Thomaske Reitsma, Eline de Boer
en Atsje Elgersma
Pupillen jongens
1. Burgwerd
Sietse en Tjitte Baarda
en Tiemen Strikwerda
2. Schettens/Longerhouw
Johan Bouke en Bouke van Abbema
en Angelique Buma
Schooljeugd
1. Exmorra 1
Willem Jan Postma en Douwe v.d. Zee

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

2. Witmarsum
Gabian van Popta en Hidde Huisman
3. Gaast/Ferwoude
Rein Attema en Erik Stellingwerf

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

* 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
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
28 Pakjes hooi van minstens tien soorten gras en klever
uit biologische teelt. Gemaaid eind juni, grof van
structuur, zeer geschikt voor paarden € 2,50 per pak,
tel. 0515-569229
Printer € 5.-; Toetsenbord € 5.-; Hometrainer € 5.-;
Draagbare TV € 5.-, tel. 0515-232427
Polyester zeilbootje, type Vaurien met trailer.
Vraagprijs € 325.-, tel. 0515-233724
Jonge cavia’s, vakantie regeling mogelijk,
tel. 06-30121844 (Arum)
Een koppel jonge grauwe ganzen, geboren 28 maart
2006 € 15.-, tel. 0515-569229
Fiets met lage instap, weinig gebruikt, tel. 0515-232091
Veel boeken, € 1.- p.st; Eiken secretaire € 50.-,
tel. 0515-232427
Inbakerdoek voor huilbaby’s rood € 12.50; Zwangerschapsbroeken van Noppies 2 stuks € 10.- + 3 gratis,
tel. 0517-642655 (Arum)
Ruime polyester tunneltent, vier persoons, slechts vier
weken gebruikt € 100.-, tel. 0515-569229
Samsonite koffer 63 cm. kleur rood met bijpassende
Beautycase i.z.g.st. tezamen € 75.-, tel. 0515-233866
Prima paardrijlaarzen mt. 33 € 12.50; Kunststof
vijverbak € 35.-; Koppelstones 10x10 cm kleur grijs
1000 st. € 75.-, tel. 0517-532072 (Wons)
Ziekenhuiskast € 100.-; Herenfiets € 50.-,
tel. 0515-233253
Toerboot Beekman 490 rondzit coral met Yamaha 40 pk
€ 7500.-, tel. 0515-416909 (Sneek)

Grote voorraad
BANKIRAI HARDHOUTEN
BLOEMBAKKEN!
Ideaal voor bij het terras of op balkon
Vanaf € 12,95 per stuk.
Korfen natuursteen € 95,00 per korf,
ruime keuze uit diverse soorten
en kleuren!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Sportieve tandem, 21 versnellingen, merk Orbit, framemaat 48 cm voor en 42 cm achter (van hart trapas
tot punt waar zadel in frame gaat). Ook ideaal voor
ouder en kind te gebruiken. Prijs op aanvraag,
tel. 0515-569229

www.focussys.nl

WEEKEND AANBIEDING

GRATIS AF TE HALEN
2 Witte loopeenden, tel. 0515-233027

grote bak

Jonge poesjes, tel. 0517-579555 (Pingjum)

GEVRAAGD
Wie wil op 23-8 en 30-8 de Bolsw.courant voor mij
bezorgen? (i.v.m. vakantie) tel. 0515-232677

GEVONDEN
Op de Touwenlaan een zwarte wandelstok, tel. 0515232109

AANGEBODEN
Huishoudelijke hulp, tel. 06-16942433

VERLOREN
Legergroen kort damesjasje, merk ONLY, dorpsfeest
Achlum zaterdagnacht 8 juli. A.u.b. contact op
nemen: 06-42687557
Wie heeft mijn voetbal gevonden in de buurt van de
Hiemen?, tel. 0515-233860

1.
HALLANDSE
AARDBEIEN

GEZOCHT
Leuke huurwoning in/om Makkum, 3 slaapkamers,
tuin of patio, tel. 0515-233361

29

slechts

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag
8.00 tot 21.00 uur
Zondag
8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons in de piramide op
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

aanbieding is alleen geldig
op vrijdag, zaterdag en zondag

