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7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

vraag naar onze
eigen woningkrant

Flowerpowerdag:
Give peace a change!

4 9 12

Bram en Nel vieren
50e huwelijksdag
op Friese wateren

114e 
Merke Ledenpartij

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Per 1 augustus verandert restaurant
It Posthûs in Makkum van eigenaars. Conny
en Ronald van Kampen nemen dan het stokje
over van Sean O’Connor en Marit Verkerk.
Het echtpaar van Kampen runden de afgelopen
acht jaar hotel/restaurant de Herberg in
Vollenhove, Overijssel. Uit het niets bouwde
het stel samen met chef-kok Perry Aukema
hier, een populair en alom gerenommeerd
restaurant op, met een overwegend mediterrane,
licht Zuid-Afrikaans getinte kaart. Nadat met
groot enthousiasme en hard werken hun opzet
geslaagd was, vonden Conny en Ronald het
tijd voor een nieuwe uitdaging.

Voorlopig zal It Posthûs gerund worden zoals
u van Sean en Marit gewend was. Zowel de
inrichting als de kaart blijven tot oktober
gelijk. Chef-kok Perry Aukema liep een aantal
weken met Sean mee om zich de gerechten eigen
te maken. Het voltallige personeel blijft boven-
dien aan en de openingsdagen (dinsdag tot en
met zondag) blijven eveneens gelijk. Nieuw is dat
u per 1 augustus tevens voor de lunch terecht
kunt op Plein 15 en ook in de wintermaanden
de deuren van It Posthûs open blijven. 

Conny en Ronald van Kampen heten u van
harte welkom in Makkum.

* Conny en Ronald van Kampen met rechts chef-kok Perry Aukema

Horeca-nieuws

Nieuwe eigenaar restaurant It Posthûs Makkum

Makkum - De vakantie periode is aangebroken
de Makkum Merke ligt achter ons, u leest er
vandaag meer over in dit nummer. Maar in
Makkum bruist het van de festiviteiten en dat
gaat nog wel even door ook. Volgende week
donderdag de grote jaarmarkt, op 10 augustus
‘s avonds op de Markt het traditioneel eigooien,

vrijdag 25 augustus de legendarische muzikale
happening door lokaal talent het Leugenbollepop.
Zaterdag 9 september straatfestival “Loft & Wyn”. 

Dit zijn enkele van de evenementen, gaat u
niet op vakantie in Makkum is ook van alles
te beleven!.....

114e Makkumer Merke succesvol verlopen

VARKENS
SCHNITSEL

naturel of gepaneerd
500 gram geen 5.50

3.75
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda
woensdag 26 juli
Makkum - in het centrum 19.00-21.00 uur
zomeravond gezelligheidsmarkt 

vrijdag 28 juli
Makkum -  De holle Poarte 20.00 uur 
Bingo 

Cornwerd - Nachtkaatspartij 19.00 uur 

Witmarsum -  KV Pim Mulier 18.30 uur
Pearkekeatsen voor alle leden

zaterdag 29 juli
Cornwerd - KV Koarnwert  10.00 uur
Pearkekeatsen A en B klasse

donderdag 3 augustus
Makkum - Jaarmarkt in het centrum 
11.00-18.00 uur 

* De speel-o-theek in de zomervakantie 
alleen op de vrijdagavond open is 
van 19.00-20.30 uur

* In de speel-o-theek  ook een heleboel leuke 
gezelschapsspelletjes te leen zijn, deze 
spelletjes erg leuk zijn voor de lange 
vakantieavonden

* Een speciaal spelletjes abonnement in de 
speel-o-theek is en dit maar € 2,50 kost

* Er volgende week woensdagavond geen 
zomeravondmarkt is, maar donderdag 
3 augustus de grote jaarmarkt is

* Oud papier in Witmarsum wordt niet 
5 augustus opgehaald maar op 29 juli!!

Twa lytse fuotsjes,
die fuotbalje omraak.
Twa lytse hantsjes,

die klapten wit hoefaak.
Wat wiest in lytse droktemakker,
dyn mem dy waard hast sljocht,

ús eigen lytse

Marja
einliks kaamst foar it ljocht,

Sy is berne op 8 juli 2006 
om 23.17 oere

49 cm lang en 3000 gram swier.

Jan  en Hester Haarsma-Adema
Finne 16, 8754 GT Makkum

Tillefoan: 06-10579495

40 jaar getrouwd
hartelijk gefeliciteerd!

Annelies en Pieter  
Hester en Wessel

Getrud

Simon

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en bekenden, heel
hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen
en andere attenties die wij bij ons 50-jarig
huwelijks-feest mochten ontvangen. Het was
voor ons een dag met een gouden rand. In één
woord geweldig.

Piet en Eelkje Canrinus
kinderen en kleinkinderen

Makkum, juli 2006

Kerkdiensten
zondag 30 juli  

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser                       

R.K. Kerk 9.30 uur viering te Witmarsum

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H. v. Spelden, Den Helder Doopsgez. Gemeente 
10.00 uur zangdienst door leden gemeente Makkum         

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide
9.30 uur dhr. G. Hiemstra, m.m.v. dhr. E. Terluin, trombone

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
N. de Weerd, Tandarts praktijk de Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980      

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 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

Wist u dat...

Een wwonder iin eeen wwiegje
zo oonvoorstelbaar kklein.

Een wwonder iin eeen wwiegje
te mmooi oom wwaar tte zzijn.

15 jjuli 22006

Wij zzijn ddolblij een ggelukkig
met dde ggeboorte vvan oonze zzoon een bbroertje

Dooitze
5.35 uuur 

3800 ggram

Anne TThomas, FFroukje 
en TThom OOostenveld

Greide 112, 88757 JJP  GGAAST 
0515-5540887
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 27/7 t.e.m. wo. 1/8

Jong Belegen Kaas, kilo.....................................................4.99
Mini Baby Bel, netje met 6 kaasjes.................deze week 1.99
Campina Vla Flip, literpak................................................1.39
Bospeen.............................deze week scherpe dagprijs

Kassakoopje op=op
Appelsientje Sinaasappelsap, literpak............2 pak voor 1.38

Unox Frankfurters, 570 gram...................................2.29  1.69

van de Warme Bakker
Broodjes, wit.......................................................5+1 gratis

Wolfcraft Klemtang......................................................nu 1.99

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 €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 27 JULI
T/M ZATERDAG 29 JULI

SKUTSJE BURGER
5 HALEN / 4 BETALEN

+ gratis Freshpoints

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram €€ 4.90

+ gratis Freshpoints

MACARONI
500 gram €€ 3.15

DONDERDAG 27 JULI
T/M WOENSDAG 2 AUGUSTUS

ACHTERHAM
100 gram €€ 1.45

SALAMI
100 gram €€ 1.25

+ gratis Freshpoints

Noodopvang vluchtelingen
Witmarsum
Witmarsum - Er worden vrijwilligers, vutters
c.q. gepensioneerden gevraagd voor één avond
in de week van 19.00-22.00 uur, die zich willen
inzetten voor o.a. toezicht e.d. voor de nood-
opvang vluchtelingen in Witmarsum. 
Voor meer inlichtingen, tel. 06 5393 9554 

Wûnseradiel geeft
meer geld voor
jongerenwerk in 2006 
Witmarsum -  De gemeente Wûnseradiel heeft
10.000 euro beschikbaar gesteld voor extra
jongerenwerk in 2006. Met dit bedrag wil de
gemeente voorkomen dat er knelpunten ontstaan
in het jongerenwerk voor dit jaar. Uit gesprekken
met welzijnsorganisatie Timpaan is gebleken
dat er meer uren nodig zijn dan verwacht. 
De gemeente kon er ook voor kiezen om te
snijden in het jongerenwerk. Hierdoor zou de
jongerenwerkster maar een deel van de taken
op kunnen pakken. Een andere mogelijkheid
is het inzetten van bovengenoemd budget voor
extra uren voor het jongerenwerk in 2006. Dit
geeft de mogelijkheid het jongerenwerk in de
gemeente beter uit te voeren en niet alleen in
te springen in situaties waar een en ander uit
de hand loopt. De gemeente heeft met het
beschikbaar stellen van extra krediet voor dit
laatste gekozen. Jongerenwerkster Lemke Statema
is de rest van het jaar actief in Arum,
Witmarsum, Makkum en Pingjum. Ze houdt
zich hier bezig met het onderhouden van con-
tacten met jongeren en met de ondersteuning
van het vrijwilligerswerk. Ook wordt op dit
moment gewerkt aan nieuwe plannen om de
jeugdsoos in Witmarsum te heropenen. Met de
uitbreiding van het budget kan er de komende
maanden veel extra werk verzet worden.

Twee meisjes en duif
Makkum - Vorige week is een duif  “gestrand”
op de Holle Poarte, 2 meisjes hebben deze
meegenomen en naar duivenman Anne
Koekoek in het dorp gebracht. Op zijn beurt
heeft deze de eigenaar van de duif weten op te
sporen, die een kleine beloning achter gelaten
heeft voor de 2 meisjes. Nu weet Anne Koekoek
niet wie deze meisjes twee zijn. Willen jullie
nog een keer naar de heer Koekoek toe gaan
om je attentie in ontvangst te nemen!

Gezocht/Gevraagd   
Autostalling of garagebox 

in Makkum 
voor  Renault Kangoo  

tel. 0515-851770
e-mail antonfloris@home.nl



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 26 juli 2006

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
Foe Yong Hai
Tjap Tjoy
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

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75
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
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Flowerpowerdag: Give peace a change!

Makkum - De zon stond hoog aan de blauwe
lucht, de Oldtimers glommen, de brommertjes
knetterden en Makkum zat vol met oude hippies;
Flowerpowerdag. Voor de tweede keer mocht
Makkum genieten van de geweldige sfeer van
vervlogen tijden. Al vroeg op de ochtend
bleek dat er bijzonder gasten verbleven in
“Makkum Hilton”. John Lennon en Yoko Ono
bleven in het kader van hun campagne voor
de “peace” de hele ochtend in bed. Speciaal voor
Makkum was hun protest tegen de oorlog in
Vietnam.

Om 11.00 uur startte onder grote belangstelling
de showtour van de Oldtimer`s op de Kleiweg.
Via een route langs de Holle Poarte, Makkum en
Avondrust werden zij gestald op de Haven, al
waar zij de gehele middag te bezichtigen waren. 
Vanaf 13.00 uur vonden door het gehele
centrum van Makkum tal van activiteiten
plaats. Braderie, opgeluisterd met muziek van

Triolala, op de Voorstraat. Zweefmolen en
kindertreintje op het plein, live muziek van de
Full Minties op de Markt afwisselend met een
spectaculaire dansact op het Plein. Verder
konden alle bezoekers gratis hun haar in stijl
laten kappen, met bijpassende visagie en
schmink. Daarna kon een ieder meedoen met
de verkiezing van mooist geklede bezoeker.
`s middags was er ringsteken op de fiets voor
kinderen, en racen met bestuurbare auto`s
waarbij hoge snelheden werden gehaald. 

Na een korte pauze, waarin een paar stevige
buiten vielen, werd `s avonds het kampvuur
opgestookt. Door omstandigheden verviel
helaas het optreden van de ‘Kampfjoersjongers’,
maar iedereen heeft ongetwijfeld genoten van
het heerlijke avond weer, de sfeer van het kamp-
vuur en de muziek van No Panic in de Zwaan. 

Minsken fan Makkum en fier der bûten; bedankt!
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.leugenbolle.nl

* De winnaars  samen met Frans Twijnstra
voor de lens Foto: kv-gaast 

Gaast - Vrijdag 7 juli werd voor de 11e keer
de Frans Twijnstra partij georganiseerd. Al
rond 8.15 uur waren de eerste mensen aanwezig
op het kaatsveld, om de laatste puntjes nog
even op de i te zetten. Rond 9.00 uur druppelden
de eerste kaatsers binnen, zodat er eerst nog
tijd was voor een bakje koffie en een stukje
oranjekoek. Om half 10 opent de voorzitster
van de vereniging, Joukje Hoekstra, de dag
met het gedicht over de dag van vorig jaar.
Ook wordt alvast de sponsor, Frans Twijnstra,
bedankt met een daverend applaus. Dan wordt
de lijst van de dag bekend gemaakt, en luistert
iedereen verwachtingsvol hoe de parturen er
uit zien. Daarna worden de kaatsballen over-
handigd aan de wedstrijdleiding. Dit zijn de
heren J. Weerstra, H. Gietema en R. Twijnstra.
Zij zullen er voor zorgen dat de dag in goede
banen wordt geleid. En dan is het toch echt
tijd om te beginnen met de eerste omloop.
Opvallend is dat er veel spannende partijen
zijn die op 5-4 of 5-5 worden beslist. In de
finale van de verliezersronde kaatst het
partuur van Jan Stellingwerf, Johannes van
Kalsbeek en Hotske Burgraef tegen het
partuur van Sierd Henk Stellingwerf, Marten
Hoekstra en Marieke de Vries. Deze finale
werd gewonnen door het partuur van Jan
Stellingwerf met 5-2 6-2. De finale van de
winnaarsronde gaat er een stuk spannender
aan toe. Het partuur van Dennis Galema,
Edzer Hiemstra en Sabine Drayer moet het
opnemen tegen Erik Westra, de koning van
vorig jaar, Sjoerd Sterkenburgh en Hidde de
Boer. Op het moment dat het 5-5 werd, werd
het publiek toch ook wel wat stiller, want dat
dit zeer spannend was, was wel duidelijk.Ook
bij de kaatsers begon de spanning toe te slaan,
bij beide parturen werden er in de opslag een

aantal foutjes gemaakt. Zo werd het dan ook
5-5 6-6. Op deze stand moest Erik Westra
opslaan. Hij sloeg de bal buiten. En zo werd
deze Frans Twijnstra partij gewonnen door
Dennis Galema, Edzer Hiemstra en Sabine
Drayer. Deze 3 vielen elkaar in de armen, en
dat ze er zeer blij mee waren was wel te zien.
De wedstrijdleiding riep Dennis Galema,
onder luid applaus van de aanwezigen, uit tot
koning van deze 11e Frans Twijnstra partij.
De sponsor en de wedstrijdleiding werd
nogmaals bedankt, en zo was er een einde
gekomen aan deze mooie en spannende kaats-
dag. Hoewel het feestgedruis nog tot in de
kleine uurtjes doorging.

Uitslag: Winnaarsronde:
1 Dennis Galema

Edzer Hiemstra
Sabine Drayer

2 Erik Westra
Sjoerd Sterkenburgh
Hidde de Boer

Verliezersronde:
1 Jan Stellingwerf

Johannes v. Kalsbeek
Hotske Burgraef

2 Sierd Henk Stellingwerf
Marten Hoekstra
Marieke de Vries

Bij de jeugd werd er in 2 groepen gekaatst. De
oudste en de jongste jeugd. Ook hier werd
spannend gekaatst en duurden de partijen lan-
ger dan anders. De uitslag was als volgt:
Oudste jeugd:
1 Meindert Attema

Jochum Hoekstra
Janet de Groot

2 Auke Geert Ybema
Margriet Hoekstra
Jacob de Groot

Jongste jeugd:
1 Christiaan Drayer

Anske Oosterhuis

2 Hylke v/d Gaast
Jeltje de Boer

11e Frans Twijnstra kaatspartij te Gaast

voor de vele aanbiedingen 

komt u naar de kraam!!!
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

Wij begrijpen waar u heen wilt....

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

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

Renault Megane 1 cabrio 1.6 16-V sport LPG G3
Bl. Met. (Div.opt.) 08-2002 149101 12.250.00

Kia Joice 2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart 04-2002 128956 11.250.00

Kia    Joice 2.01 16V Zilver met.
div. opties 11-2001 117969 10.250.00

Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met  
div. opt  04-2001 139210 9.250.00

Peugeot  206   1.4 5 drs Zilver.met
div. opt. 03-2000 83595 7.950.00 

Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3  03-2001 164547 5.750.00

Smart  Fordwo micro compact car
45KW9 Zwart/Geel   03-2002 25221 6.750.00

BMW       3161    Coupe Automaat rood   12-1993 145123 4.250.00
Volkswagen Golf   1.9 D Groen Met.      01-1997 195586 3.750.00
Volkswagen Golf   1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 2.750.00
Volkswagen Kever   1200 1.2 Parel moer   05-1982 97594 2.500.00

Tentoonstelling van
illustrator Aart Cornelissen
in Menaldum

Menaldum/Makkum - Drie jaar geleden
vertrok Cornelissen uit Amsterdam met zijn
gezin om zich te vestigen in Makkum. Aart
Cornelissen (41 jaar) is professioneel illustrator
en hij tekent voor boeken, tijdschriften en
kranten. Op deze expositie laat Aart een
gevarieerd overzicht zien van zijn illustraties
en strips. Daarnaast exposeert hij olieverf-
schilderijen, waaronder portretten van Abe
Lenstra, Wiebren Altena en Grutte Pier. De
schilderijen zijn gemaakt op linnen en op
stukken van een oud fokzeil, dat Aart op het
strand vond. Vorig jaar verscheen zijn eerste
stripboek (Friestalig) met de aventoeren fan
Hotze Klots: “De goudenen kaetswant”. De
teksten van het boek schreef hij samen met
Otto Gielstra uit Makkum. Het tweede strip-
boek van Hotze Klots verschijnt eind dit jaar
Fries- en Nederlandstalig. Hier beleeft Hotze
Klots zijn avonturen tegen het decor van de
Elfstedentocht.

Kinderen opgelet! 
Op 1 augustus opent de tentoonstelling met een
speciale middag voor kinderen: om 14.00 uur
officiële opening. Om ca. 14.20 uur:
Striptekenaar Aart Cornelissen geeft op een
groot scherm een presentatie van hoe een
illustrator werkt en hoe je een strip maakt.
Met natuurlijk van alles over Hotze Klots. De
eerste twintig kinderen, die de expositie
bezoeken, ontvangen gratis een stripboek van
Hotze Klots. De boeken worden aangeboden
door het bondsbureau K.N.K.B. (kaatsbond).
Er is ook een tekenwedstrijd: Maak je eigen
stripverhaal op en A4 of kleur de kleurplaat
van Hotze Klots in (kleurplaat kun je downlo-
aden op www.hotzeklots.nl of afhalen bij het
gemeentehuis van Menaldum. Inleveren op 1
augustus tussen 14.00 en 15.00 uur op de
Hotze Klots middag. De striptekenaar maakt
na beoordeling de prijswinnaars bekend. 

De tentoonstelling van Aart Cornelissen is te
zien in het gemeentehuis van Menaldum van
1 augustus t/m 28 september. Geopend tijdens
kantooruren, woensdags tot 18.00 uur, vrijdags
tot 12.00 uur.

M.H. de Bie
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Thuiszorg Zuidwest Friesland en Het Friese Land
werven gezamenlijk een praktijkondersteuner
voor praktijken van huisartsen Bartels, Lukkes
en Bruinsma in Wirdum en Weidum. Patiënten
met chronische aandoeningen kunnen na de
zomer bij de huisartsenpraktijk terecht op het
spreekuur van de praktijkondersteuner. Dat
levert voor de huisartsen en hun patiënten
voordeel op.

Door de groeiende vergrijzing en doordat
ouderen - met vaak complexe chronische aan-
doeningen - langer zelfstandig blijven wonen,
stijgt de vraag naar zorg. Daarnaast bestaat de
tendens om de zorg te verplaatsen van het
ziekenhuis naar de huisarts. Een gevolg is dat
de werkdruk van huisartsen onvermijdelijk
toeneemt. Praktijkondersteuners nemen bepaalde
taken van de arts over. Het zijn verpleegkundigen
die een eenjarige post-HBO opleiding praktijk-
ondersteuning hebben gevolgd.

Meer tijd en aandacht
Praktijkondersteuners zijn gewend via vaste
richtlijnen te werken. “Een voordeel voor
patiënten met chronische aandoeningen,
omdat bij de behandeling van bijvoorbeeld
hoge bloeddruk, diabetes type II en astma/
COPD protocollen een grote rol spelen”, zegt
huisarts Lukkes. “Bepaalde taken kunnen
beter door een praktijkondersteuner dan door
een huisarts worden uitgevoerd. Ze hebben
meer tijd en meer aandacht voor hoe mensen
met hun ziekte omgaan. Ze kunnen alternatieven
bieden als patiënten bijvoorbeeld moeite hebben
met een dieet of met bewegen.” Naast lichamelijk
onderzoek is het de taak van de praktijk-

ondersteuners om medische gegevens over
patiënten voor de huisarts te verzamelen.
Dr. Lukkes: “Bij een diabetespatiënt kunnen
dat bijvoorbeeld bloeddruk, bloedsuikerspiegel,
gewicht en gevoeligheid van huid, slagaders
en voeten zijn.”

Werkgever  
De praktijkondersteuners wordt gedetacheerd
vanuit de thuiszorgorganisaties. Een voordeel
voor de huisarts. ‘Werkgever zijn brengt een
hoop extra werk met zich mee. Dat we dat
kunnen uitbesteden aan bekende en vertrouwde
thuiszorgorganisaties is wel zo handig”, aldus
dr. Lukkes. Ook voor de patiënt heeft het
voordelen. Praktijkondersteuners hebben veel
contact met het team van de wijkverpleging
en volgen bijscholingscursussen. 

Thuiszorg Zuidwest Friesland verleent diensten
op het gebied van Zorg, Wonen en Welzijn om
mensen in de regio te ondersteunen om zo goed
en/of zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde
omgeving te wonen. Vanuit 4 rayonkantoren
en 26 decentrale locaties in de regio Zuidwest
Friesland worden jaarlijks 26.000 cliënten
door 1600 medewerkers op vele gebieden op
een persoonlijke wijze ondersteund.
Thuiszorg Het Friese Land biedt de inwoners
van Friesland in iedere levensfase een brede
variatie van kwalitatief hoogwaardige zorg- en
welzijnsdiensten, waarbij de dienstverlening
zich richt op het behoud van de eigen leef-
situatie. Thuiszorg Het Friese Land verleent
professionele hulp aan huis in de vorm van
verpleging, persoonlijke en huishoudelijke
verzorging en welzijnsdiensten. 

Samenwerking Thuiszorg Zuidwest Friesland 
en Het Friese Land
Gezamenlijke praktijkondersteuner in huisartsenpraktijken Wirdum en Weidum

Tryater speelt 
De Grutte Stoarm
De Groote Storm op het Starteiland bij Sneek

Sneek - Van 24 augustus tot en met 2 september
speelt Tryater dagelijks de tweetalige voorstelling
De Grutte Stoarm/De Groote Storm naar aan-
leiding van ‘Sneek 550 jaar Stadsrechten’. Het
stuk De Grutte Stoarm/De Groote Storm
wordt gespeelt in een tent op het Starteiland
bij Sneek. De voorstelling gaat over de grote
Luciavloed uit 1287 die Friesland en Holland
voorgoed uit elkaar dreef. Schrijver en dichteres
Albertina Soepboer heeft deze vloed als inspiratie-
bron gebruikt voor het schrijven van de voor-
stelling. De Firma Rieks Swarte/Stichting Toneel-
schuur Producties (uit Haarlem) en Tryater
hebben van dit bijzondere verhaal een beeldende,
muzikale en tweetalige voorstelling gemaakt.

Het verhaal
In het noorden van Nederland speelt het vergeten
verhaal van de zondvloed in de nacht van 13
op 14 december 1287 - de St. Luciavloed. Deze
ramp scheidde Friesland en Holland definitief
van elkaar. Zo ontstond de Zuiderzee, de
Waddenzee en daarmee de Waddeneilanden.
Duizenden mensen kwamen om, huizen en
hele dorpen verdwenen. De algemene taal van
het Zwin tot aan Denemarken was niet langer
het Fries. Vanaf toen maakte de Graaf van
Holland vanuit z’n kasteel in Haarlem de
dienst uit. Het verleden werd weggevaagd en
dat was voor Nederland het begin van de
vaderlandse geschiedenis.

Productie
Na speelgoed- en collagevoorstellingen maakt
Rieks Swarte nu met grote en kleine poppen,
rekwisieten, toneelspelers en een muzikant zijn
‘rampenepos’. De vermaarde Friese dichteres
Albertina Soepboer schreef een bijna mythische
tekst over menselijke dadendrang en het
onvermijdelijke geweld van de natuur. De
Grutte Stoarm/De Groote Storm wordt tweetalig,
in het Nederlands en het Fries, gespeeld. De
Firma Rieks Swarte heeft een beeldende stijl
van theatermaken, waarbij ingewikkelde
zaken op bijna kinderlijk eenvoudige wijze in
de hoofden van mensen terechtkomen. De
productie wordt gespeelt in een tent op het
Starteiland van Sneek. De Groote Storm is
een co-productie van de Firma Rieks Swarte/
STP en Tryater. Tekst Albertina Soepboer,
Regie Rieks Swarte en Gienke Deuten,
Muziek Sytze Pruiksma, Vormgeving Arjen
de Leeuw / Jacqueline van Eeden / Casper
Leemhuis, Spel Ferdi Janssen / Tamara
Schoppert / Theun Plantinga / Sanne van Dijk.

Kaartverkoop
De Grutte Stoarm/De Groote Storm is van
24 augustus tot en met 2 september in een tent
op het Starteiland van Sneek te zien. De kaart-
verkoop verloopt via de VVV van Sneek. De
eerste drie voorstellingen zijn besloten. Voor
de overige voorstellingen zijn kaarten te ver-
krijgen via telefoonnummer 0515-414096 of
www.vvvsneek.nl.
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

KV Meiinoar Ien te Koarnwert 
organisearret op 

29 juli o.s.    

PEARKEKEATSEN
Oanfang 10.00 oere

A en B klasse mei ferliezersrûnte
1 lid per partoer

Opjefte by Marchje Haanstra 
06-21535039 

foar freed 28 juli 19.00 oere

Dizze wedstriid wurdt 
mei mooglik makke troch

Herman Nota’s Skildersbedriuw Piaem

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bram en Nel vieren 50e huwelijksdag op Friese wateren

Makkum - Op dinsdagmorgen 18 juli omstreeks
elf uur ging het gezelschap van een zestig
tal personen aan boord van een toeristisch
vaartuig. Het schip lag afgemeerd bij de
Galamadammen en aan stemming heeft het
deze dag niet ontbroken. Er werd een boottocht
gemaakt over de Friese wateren, in Sloten
ging men van boord en daar  stond de dorps-
omroeper de gasten op te wachten. Vanwaar
dan de boottocht, de hoofdpersonen in het
gezelschap waren Bram Schraders en zijn
vrouw Nel van Veen. Zij waren 50 jaar getrouwd
en dat is gevierd met kinderen,  kleinkinderen,
familie en vrienden. 

Het echtpaar woont sinds 1991 in Makkum,
eerst tien jaar in het ‘hûske yn é mar’, het
houtenwoninkje, in de volksmond bekend van
het houten woninkje vlakbij het stoomgemaal
aan het Van Panhuyskanaal en sinds 2002
woont het echtpaar in de Botterstraat. Bram
Schraders is geboren in Stavoren en zijn
vrouw Nel in Middelbeers. Het huwelijk is
vijftig jaar geleden gesloten op het stadhuis te
Leeuwarden. Enkele jaren later verhuisde
men naar Hengelo, Bram kwam in dienst bij
Holland Signaal in later jaren veranderde deze
naam, Bram was van beroep elektronica
ontwerper en hield zich bezig met satellieten
en radarapparatuur. Op 58 jarige leeftijd kon
hij met pensioen. Zijn vrouw Nel, ja officieel

heet ik Neeke Hiltje, maar dat vonden ze
Hengelo zo’n vreemde naam, daar zijn ze mij
Nel gaan noemen en dat hebben we zo gehouden.
Nel heeft niet stil gezeten, in de beginjaren van
hun huwelijk werkte zij als kinderverzorgster
in een gezondheidskolonie. En latere jaren
heeft Nel nog vijftien jaar gewerkt, wat tegen-
woordig de thuiszorg is. Ik heb altijd met veel
plezier mijn werk gedaan, tegenwoordig zijn
er allemaal regeltjes. 

Het echtpaar telt 2 jongens en 2 meisjes en
9 kleinkinderen. Toen wij uit Hengelo naar
Friesland verhuisden zeiden wij tegen onze
kinderen, als wij ouder worden komen wij
hier terug. Friesland is mooi en inmiddels
wonen de kinderen ook niet meer in Hengelo,
maar verspreid over heel het land. Wat moeten
wij dan weer terug in Hengelo zeggen beiden.
Bram (76) kan zijn tijd wel vol maken met de
hobby’s, muziek maken op de piano, fotograferen
en dan is ook de computer er nog. Nel is actief
in de Doopsgezinde zusterkring waar zij voor-
zitter van is en de naaimachine wordt regelmatig
gebruikt en vooral quilten dat is prachtig werk
zegt Nel. En reizen en trekken met de caravan
achter de auto doen ze ook graag in de
zomer.Bram en Nel hebben genoten van hun
feestelijke vijftigste huwelijksdag, ze zijn zeer
verrast door de vele attenties en gelukwensen
die zij hebben ontvangen.

Tsjakko’s
visbakkerij

Medewerkster
gevraagd
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Leeuwarden Noordelijke Hogeschool: 
Accountancy ba vt: Rienk Tholen, Pingjum
Bedrijfseconomie ba vt: 
Harm Jilderda, Witmarsum.
Bouwkunde ba vt:
Sytske  Ypma, Exmorra.
Mang., economie en recht ba vt:
Bauke Buma, Exmorra.
Personeel en arbeid ba dt:
Wiep Roelevink, Witmarsum

Idols in Arum
Arum - Van 28 tot en met 31 juli vinden weder-
om de jaarlijkse festiviteiten van de Arumer
Merke plaats. Zoals gebruikelijk wordt de
vrijdagavond verzorgd door Teater Selskip
Arum. Normaliter komen zij met een theaterstuk
geschreven door dorpsbewoner en inmiddels
onovertroffen hoofdrolspeler Lieuwe Tolsma.
Deze theaterstukken staan altijd garant voor
‘bere-gezellige’ avonden in en buiten Arum.
Dit jaar echter heeft het bestuur van Teater
Selskip Arum met Tolsma gekozen voor een
Idols-variant. De juryleden van Idols zijn door
Tolsma benaderd om deze avond bij te wonen
en de inmiddels overgebleven kandidaten te
voorzien van hun ongezouten- en opbouwende
kritiek. Veel kandidaten hadden zich in mei al
aangemeld voor deze happening en na de
nodige voorrondes zijn er nog 7 kandidaten
overgebleven. Zij zullen op de vrijdagavond
van de Arumer Merke strijden om de zo fel
begeerde titel ‘Arumer Idol’. Het publiek zal
hierin de grootste stem hebben. Iedereen die
dit evenement mee wil maken is op vrijdag-
avond 28 juli vanaf 19.30 uur van harte wel-
kom in de feesttent in Arum. Meer informatie
is tevens te vinden op www.arum-friesland.nl

BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001  € 17.450,-
Opel Meriva 1.7Dti”Njoy”,blauwmet,airco,r-cd,77 dkm  2003  € 15.900,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm    2002  € 14.250,-
Peugeot 307XS 1.6i,5drs,zwart,a/c-ecc,r-cd,lm velgen 2002  € 12.750,-
VW Golf Tdi,5drs,zwart,airco,cruisecontr,el.rmn/sp  2002  € 12.450,-
Ford Focus TDDi cool.ed,5dr,zwart,a/c,radio-cd,127dkm 2003  € 12.250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 10.900,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm  2002 € 10.750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv   2001  € 9.900,-
Peugeot 206 1.4i XR,zwart,lm.velgen,el.rmn,39dkm dec-2002 € 9.250,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,cpv+afst.bed,el.rmn,123dkm  2002 € 8.900,-
Peugeot 206,Gentry,AUTOMAAT,5drs,zilver,airco-ecc,peugeot radio
Mistlampen voor,cpv+afst.bed,el.rmn,nw.staat  95dkm 2000  € 8.950,-
Opel Agila 1.2-16v éssentia’,5drs,blauw,st.bekr,46dkm 2004  € 8.650,-
Peugeot 206 1.4 XS,kopermet,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv 2001 € 8.250,-
BMW 318i nw model,zilver,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv    1998  € 7.850,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001 € 6.750,-

Let op!
Bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!

U heeft nog tot 31 oktober 2006 de tijd !!

Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

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 206 gentry
5 drs  AUTOMAAT
airco-ecc,grijsmet.mistl.voor,
el.ramen cpv+afst.bed,radio
95 dkm    bj 2000

€ 8.950,-

Citroen Saxo 5drs!!
1.1 SX,roodmetallic
centr.port.vergr, el.ramen,
radio-cd stuurbekr, nw staat
57 dkm   bj 2001

€ 6.750,-
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15e Douwe Blanksma “paling” Partij: Heren 1e klasse d.e.l.

Makkum - 19 parturen durfden vandaag de
warmte in het “Kaats-Mekka-Makkum” te
trotseren. En warm was het zeker! In de 1e
omloop was het meteen al zweten geblazen
voor Rutger vd Meer, Allard Visser en Hielke
Miedema. Zij namen een snelle voorsprong
tegen Aloys Freitag, Cees Malda en Douwe
Hogenhuis. Aloys Freitag c.s kwamen knap
terug, maar op 5-5/6-6 wonnen Rutger vd
Meer nipt. Zij speelden een snelle 2e omloop
tegen Hillebrand Visser, Hille Saakstra en
Marten Faber, welke zij verloren met 5-2/6-2.
Hillebrand Visser c.s kwamen via een staand
nummer in de halve finale terecht. Daar speelden
zij tegen Gert Jan Meekma, Wessel Ferwerda
en Jan Jelle Jongsma, wat eindigde in 5-2/6-6
in het voordeel van Hillebrand Visser c.s en
Gert Jan Meekma c.s een 3e prijs opleverde.
Een andere spannende partij in de 2de omloop
was tussen Rienk Hibma, Siepie Attema en
Yde Klaas Dijkstra tegen Wilco Rinia,
Hendrik Tolsma en Site Ferwerda. Dit werd

5-5/6-2 voor Wilco Rinia c.s. Vervolgens namen
zij het op tegen Johan Abma, Tjibbe Hansma
en Mannus vd Weert, wat zij eveneens wonnen
met 5-3/6-4. Via een staand nummer veroverden
zij een finale plaats.  Het werd een spannende
finale welke eindigde in 5-4/6-4 in het voordeel
van Hillebrand Visser c.s, welke eveneens de
koningsprijs mee naar huis nam.

De prijzen bestonden uit luxe voorwerpen en
paling en werden beschikbaar gesteld door
Repko Sportprijzen en Graveerbedrijf te Sneek.
De kransen werden aangeboden door de fam.
E. Freitag.

Uitslag;
1. Hillebrand Visser (k), Hille Saakstra 

en Marten Faber
2. Wilco Rinia, Hendrik Tolsma 

en Site Ferwerda
3. Gert Jan Meekma, Wessel Ferwerda 

en Jan Jelle Jongsma

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen zaterdag werd Het
Concours Hippique van St. Annaparochie
gehouden. Vrijdagavond was een succesvolle
avond voor Pieternel Heeres met Olijfje. Ze
startte in het B-springen. Het 1e parcours was
de combinatie foutloos. De 51 punten voor de
stijl leverden haar de 1e prijs op. Het tweede
parcours waarbij direct op tijd werd gereden
bleef ze ook foutloos en lang had ze de snelste
tijd. Uiteindelijk was er 1 combinatie sneller
en moest ze genoegen nemen met de toch ook
prima 2e prijs. 

Nachtzwemmen
Mounewetter voor zowel
jong als oud groot succes

Witmarsum - Op vrijdagavond 21 juli werd
door het badpersoneel weer het nachtzwemmen
georganiseerd in waterpark Mounewetter.
Door de tropische temperaturen kwamen deze
avond er maar liefst 450 zwemmers op af.
Ouders met hun kinderen, campinggasten en
kinderen die hun verjaardagsfeestje kwamen
vieren hebben een schitterende avond gehad.
Met de lichtstaafjes die gratis uitgedeeld werden
en de sfeermuziek en een watertemperatuur
van 28 graden werd het een echt zomeravond-
festijn. Vele kinderen stonden van plezier te
dansen in het water.Ook het toezichthoudend
badpersoneel heeft genoten van deze zeer
geslaagde avond. Het nachtzwemmen komt
zeker een tweede keer dit seizoen. Het vakantie-
gevoel onder de bezoekers in nu echt wel
aanwezig in het waterpark Mounewetter. Het
bezoekers aantal loopt al weer bijna naar de
50.000. Iedereen heeft het reuze naar zijn zin
in het waterparadijs Mounewetter. Het zwembad
is geschikt voor jong en oud. Voor iedereen is
er wel wat te beleven. Elke woensdag  leuke
spelletjes in het water voor de jeugd. Van 21
t/m 25 augustus wordt de zwemvierdaagse voor
de 30e keer georganiseerd met een muzikaal
omlijstend programma. Dit zesde lustrum
mag u niet missen! Tijdens de zwemvierdaagse
is er voor de kinderen vanaf 4 jaar een aqualoop-
vierdaagse van 19.00-19.30 uur. Verder staat
nog op het activiteitenprogramma een tweede
keer nachtzwemmen en een fiets 'm der in.
Een dagje Waterpark Mounewetter is altijd
verrassend leuk. 
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114e Merke Ledenpartij “mei fierste boppeslach troch Hyltje Bosma”

Heren A-Klasse
Er werd vorige week dinsdag gekaatst in 10 klassen op de laatste dag van de
Merke-PC in Makkum. En het was ook vandaag weer kaatsen onder tropische
omstandigheden. Een aantal leden vatten dit sportief op en zorgden hier en daar
voor “plaatselijke” verkoeling, dus dit mocht de pret niet drukken.

In de Heren A-Klasse stonden 6 parturen op de lijst, wat dus poule kaatsen
werd.  In de 1e poule liep het partuur van Lennart Adema, Hidde Koornstra en
Aloys Freitag na 2 overwinningen voorop. In de 2e poule werd iets spannender
gekaatst. Andre Tijmstra, Gerard v. Malsen en Wilco Rinia kaatsten tegen Yde
Klaas Dijkstra, Hyltje Bosma en Hendrik Jan v.d Velde. Ze stonden op gelijk
aantal punten, maar op 5-5/6-4 trok Andre Tijmstra c.s aan het langste eind.
De finale ging dus tussen partuur Lennart Adema c.s tegen Andre Tijmstra c.s.
Op 5-4/6-6 viel het doek en waren de kransen voor Andre Tijmstra c.s
De Johannes Adema wisselbeker werd gewonnen door Wilco Rinia. 
De prijs voor de verste bovenslag was dit jaar voor Hyltje Bosma.

Uitslag Heren A-Klasse:
1. Andre Tijmstra, Gerard v. Malsen en Wilco Rinia (k)
2. Lennart Adema, Hidde Koornstra, en Aloys Freitag 

Heren B-Klasse
In de Heren B-Klasse stonden er 10 parturen op de lijst.  In de 1e omloop leverde
dit meteen al een spannende partij op tussen het partuur van Pier Santema,
Jurjen Hellinga en Steven van Gorsel tegen Jacob (p) v.d Weerdt, Jouke Abe Tilstra
en Jan Ruurd Amels. Alles kwam aan de hang, maar uiteindelijk trok het partuur
van Jacob v.d Weerdt c.s aan het langste eind en won de partij. In de 2e omloop
kaatsten ze tegen Germ v.d Meer, Jeroen Adema en Cerry v.d Logt in 5-4/6-2.
In de 3e omloop namen ze het op tegen Uilke Tuinier, Peter Bootsma en Pyter
Genee. Dit werd 5-2/6-6 in het voordeel van Jacob v.d Weerdt c.s, en leverde
de 3e prijs op voor Uilke Tuinier c.s. De finale werd gespeeld tegen Michiel
Scheepvaart, Robert v. Swinden en Ilja Tassabajof.  Zij bereikten de finale zonder
al te veel hindernissen resp. 5-3, en 5-1 en de 3e omloop bleven ze staan. Het
werd een spannende finale welke uiteindelijk werd beslist in 5-5/6-0, waarbij
het partuur van Jacob v.d Weerdt met de bloemetjes naar huis ging. 
De Ds. Hendrik Dijkstra wisselbeker werd gewonnen door Jan Ruurd Amels.
De prijzen in de vorm van luxe eretekens werden gesponsord door
Staalconstructie Gebr. Hogeboom.

Uitslag Heren-B Klasse:
1. Jacob (P) v.d Weerdt, Jouke Abe Tilstra en Jan Ruurd Amels (k)
2. Michiel Scheepvaart, Robert v. Swinden en Ilja Tassabajof
3. Uilke Tuinier, Peter Bootsma en Pyter Genee

Heren C-Klasse
In de Heren C-Klasse stonden er 20 parturen op de lijst. Hier en daar een leeg
plekje, maar dit was van korte duur, want bijloten vindt niemand erg. De uit-
eindelijke kranswinnaars van deze dag waren Herman Nota, Jesse Adema en
Lex Kievit. In de 1e omloop speelden zij tegen Jan v.d Veen, Wido v. Dijk en
Leendert Kooistra in 5-4/6-4. In de 2e omloop namen ze het op tegen Jurjen
Kooistra, Sietse Bouma en Chris Kooistra wat eindigde in 5-2/6-4. Een andere
spannende partij in de 2e omloop was van Jan W. Postma, Hidde Elzinga
(bijgeloot) en Aise Gielstra tegen Geert Melchers, Johan Kooistra en Pieter
Wybe Terpstra. Jan Postma c.s gaven hun voorsprong toch nog uit handen, en
op 5-5/6-4 wonnen Geert Melchers c.s, wat hun meteen een staand nummer
opleverde en wat ze dus in de halve finale deed belanden. Daar moesten ze het
opnemen tegen Herman Nota c.s. Dit werd een snelle beslissing wat eindigde
in 5-1/6-2 voor Herman Nota c.s. en de 3e prijs opleverde voor Geert Melchers
c.s. Een andere spannende partij in de 3e omloop ging tussen Jurjen Nagel,
Wytze Koopmans en Laurens Adema tegen Sjaak Kooistra, Jakke v.d Kamp en
Anjo Idsenga. Uiteindelijk trokken Jurjen Nagel c.s met 5-5/6-4 net aan het
langste eind, wat hen na een staand nummer meteen een finale plaats opleverde.
Daar stonden ze tegenover Herman Nota c.s. Jurjen Nagel c.s konden het niet
helemaal houden want op 5-3/6-4 ging Herman Nota c.s in de koets en gingen
Jurjen Nagel c.s met de 2e prijs naar huis. De Willem Kooistra wisselbeker
werd gewonnen door Herman Nota.

Uitslag Heren C-Klasse: 
1. Herman Nota (k), Jesse Adema, en Lex Kievit;
2. Jurjen Nagel, Wytze Koopmans en Laurens Adema;
3. Geert Melchers, Johan Kooistra en Pieter Wybe Terpstra

Heren A-klasse
Koetsier Piet van der Hoff, Wilco Rinia (k), Gerard van Malsen en Andre Tymstra.

Heren B-klasse
Koetsier Jan Klaver, Jan Ruurd Amels (k),  Jacob (P) van der Weerdt 
en Jouke -Abe Tilstra.

Heren C-klasse
Koetsier Douwe Statema, Herman Nota (k), Lex Kieviet en Jesse Adema.
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Dames A-Klasse
De dames van de A klasse kaatsten in een poule van vier partuur deze bestond uit: 
1. Fonny Smink 2. Geeske Hibma

Lieke v. As Vollie Oostenveld
Andrea Kroes Rommy Lutgendorff

3. Marrit v. Dijk 4. Romine Jansen
Jenny Oostenveld Amerins Altena
Mirjam Adema Geeske Poortstra 

De dames A mochten tussen de B en 35+ kaatsen. Het was dus een ‘grote’
gezelligheid met het kaatsen. Het partuur 1 en 2 mochten als eerst los. Het werd
een spannende wedstrijd, partuur 2 had moeite om van de gedreven Fonny
Smink te winnen. Uiteindelijke won patuur 2 met 5/5 2/6. Het partuur van
Marrit v. Dijk en Romine Jansen gingen in het begin gelijk tegen elkaar op.
Door een blessure moest Marrit het helaas opgeven. De stand werd 3/5 2/6.
Fonny Smink kwam tegenover Romine Jansen te staan. Amerins sloeg vlie-
gend op Geeske en Romine sloegen vliegend uit. De stand werd voor het par-
tuur 3 met 0/5 6/6. 
Het partuur van Geeske Hibma kwam tegenover Marrit v. Dijk te staan. Voor
Marrit kwam Hermina Mollinga in de plaats te staan. Het werd wederom een
spannende wedstrijd de uitslag was 5/4 6/6.

Met een graadje of  dertig werd de finale gekaatst tussen Geeske Hibma en
Romine Jansen. Geeske wist een earst voor te komen. De stand werd al snel
gelijk. Rommy Lutgendorff sloeg voor best op, ze had een safe opslag. In het
perk wisten Geeske P. en Romine de ballen goed uit te slaan. Op de boven
stond Geeske H. die de balen goed wist in te korten. Romine stond met 5/4
voor. Geeske H. wist een kaats voorbij te slaan waardoor de stand 5/5 gelijk
werd. De dames van het partuur van Geeske H. kwamen nog een keer aan de
opslag toe, met een kleine kaats. De kaats werd door Geeske P. voorbij gesla-
gen. Met een stand van 5/5 0/6 wist het partuur van Romine te winnen.  De wel
verdiende familie Smit wisselbeker werd gewonnen door Romine Jansen. 

Dames B-Klasse
Dames B-klasse is Wietske Hoekstra tot koningin uitgeroepen, zij won de finale
met Sietske Jaarsma en Lena Wijbenga. Voor Sietske was het de eerste keer dat
ze won, en voor Lena de eerste keer dat zij met de Makkumer merke meedeed.

Dames 35+ Klasse
In de categorie 35+ waren zes parturen, er werd gekaatst in twee poules. 
Poule 1: 
1. Geertina Bijlsma, Sylvia Attema en Ingrid Bosma. 
2. Boukje van der Werf, Hieke Bootsma en Annet Lenters. 
3. Mieke Tilburgs, Marga Rinia en Evelien Barbiers.

Het partuur van Geertina c.s. moest eerst tegen Boukje c.s. Dit was geen spannende
partij, de stand werd 5-0 6-2. De tweede partij in deze poule was Mieke c.s. tegen
Boukje c.s., uitslag 5-4 6-4. De laatste partij moest uitwijzen wie de poule
winnaar zou worden. Geertina c.s. won met 5-4 6-6 van Mieke c.s. Winnaar in
de eerste poule Geertien en “kornuiten”.

Poule 2: 
4. Janet Nota, Alinda Kolk en Tineke Algra. 
5. Botsje Hellinga, Anna Jaspers en Silvia van der Logt. 
6. Elisabeth van der Weerdt, Tanja van der Logt en Tineke Faber.

Janet c.s. kaatste de eerste partij tegen Botsje c.s. 5-2 6-6. De verliezer van deze
partij kaatste tegen Elisabeth c.s., die won deze partij met 5-2 6-2. Als laatste
in de poule Elisabeth c.s. tegen Janet c.s., dit werd een eenzijdige partij uitslag
5-0 6-2. De winnaar in deze poule werd Janet c.s. 

Toen moest er nog een finale verkaatst worden. Met dit tropische weer niet
altijd makkelijk. Maar je moet er wat voor over hebben om in de koets te
komen. De finale werd gespeeld tussen Geertina, Sylvia en Ingrid aan de ene
kant en Janet, Alinda en Tineke aan de andere kant. De uitslag pakte goed uit
voor Geertina c.s. 5-1 6-0. De strijd was gestreden. Na een paar mooie woorden
van de voorzitter, werd de krans omgehangen, het merke-shirt en een horloge
met pen uitgedeeld. Koningin dames 25+ 2006 is geworden: Geertina Bijlsma
zij mocht de Elly Otten wisselbeker in ontvangst nemen.

Dames A-klasse
Koetsier Rudolff Zijlstra, Romina Jansen (k), Geeske Poortstra en Amarins Altena.

Dames B-klasse
Koetsier Janny de Boer, Wietske Hoeksra (k), Sietske Jaarsma en Lena Wijbinga.

Dames 35+ klasse
Koetsier Tiwina Oostenveld:  Geertina Bijlsma (k), Sylvia Attema en Ingrid Bosma. 
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Welpen
Bij de welpen stonden er 11 parturen op de lijst, bij partuur 9, 10 en 11 moest nog
een A-maat worden bijgeloot. In de eerste omloop kaatsten partuur 1; Jesse Rinia
en Arjan Bakker tegen partuur 2: Christiaan v/d Logt en Sheryl Sietsma, het
partuur van Jesse c.s. wonnen dit vrij gemakkelijk met 5-0, 6-0. Tussen partuur
3; Thomas Oostenveld en Evelien v/d Land en partuur 4; Klaas-Pier Folkertsma
en Kim Mollinga werd spannend gekaatst, laatstgenoemden wonnen dit met
4-5, 4-6. Partuur 5; Hannah Bakker en Age Poog verloren van partuur 6; Herre
Stegenga en Klaas Bosma met 3-5, 6-6. Partuur 7; Emiel Wijma en Niek Koornstra
wisten vrij gemakkelijk te winnen van partuur 8; René v/d Land en Jesper Dijkstra
met 5-2, 6-2. Partuur 9; Christiaan v/d Logt 9bijgeloot) en Jurre Rinia kaatsten
tegen partuur 10; Thomas Oostenveld (bijgeloot) en Tom Algera, Thomas c.s.
wonnen dit met 2-5, 0-6. Partuur 11; Hannah Bakker (bijgeloot) en Elisa Koornstra
hadden een staand nummer en moesten het in de tweede omloop opnemen
tegen partuur 1; Jesse c.s. Ook hier bleek partuur 1 oppermachtig en wonnen
met 0-5, 2-6. Partuur 4; Klaas- Pier c.s. wonnen vrij gemakkelijk van partuur 6;
Herre c.s. met 5-2, 6-6. Ook het partuur van Emiel c.s. won vrij gemakkelijk
van partuur 10; Thomas c.s. met  5-0, 6-6. In de derde omlooop kaatsten Jesse c.s.
tegen Klaas-Pier c.s., ook hier was het patruue r van Jesse c.s. oppermachtig en
wonnen met 5-0, 6-2. Het partuur van Emiel c.s. hadden een staand nummer en
stonden dus in de finale tegen het partuur van Jesse c.s. Wederom was het
partuur van Jesse ijzersterk en wonnen met 1-5, 0-6. Jesse werd uitgeroepen tot
Koning en mocht de Koningsprijs, gesponsord door Fam. Dominicus Bergsma,
in ontvangst nemen.

Uitslag:
1. Jesse Rinia (koning) en Arjan Bakker; 
2. Emiel Wijma en Niek Koornstra;
3. Klaas-Pier Folkertsma en Kim Mollinga

Pupillen
Bij de pupillen hadden we 6 parturen op de lijst en besloten werd om te gaan
poule-kaatsen, twee poules van drie parturen. In poule 1 kaatsten partuur 1;
Tjitte Folkertsma en Jordy de Jong tegen partuur 2; Bianca stegenga en Nynke
de Jong, Tjitte c.s. wonnen dit gemakkelijk met 5-1, 6-6. In de tweede omloop
kaatsten partuur 3; Evert Bruinsma en Nicole Bosma tegen het partuur van
Bianca c.s., dit won het partuur van Evert c.s. met 5-0, 6-0. In de derde omloop
kaatsten Tjitte c.s. tegen Evert c.s. en ook dit wisten Tjitte c.s. te winnen met
5-3, 6-6. Tjitte en jody werden daarmee poule-winnar en kwamen hierdor in de
finale te staan. Evert c.s. mochten kaatsen om de derde prijs. In poule 2 kaatsten
partuur 3; Pieter Politiek en Gerda Sieperda tegen partuur 5; Jelle Attema en
Jaap Koornstra, dit werd een spannende partij, met  5-5, 6-4 wisten Pieter c.s.
het te winnen. In de tweede omloop kaatsten partuur 6; Rina Nota en Sybe-Jan
Koopmans tegen Jellec.s., dit wisten laatstgenoemden te winnen met 2-5, 6-6.
In de derde omloop kaatsten Pieter c.s en Rina c.s., ook dit wist het partuur van
Pieter te winnen met 5-2, 6-4. Pieter en Gerda werden dus winnaar in poule 2
en mochten de finale kaatsen tegen Tjitte en Jordy. Het partuur van Pieter c.s.
was ook hier oppermachtig en wonnen met 5-0, 6-0. Jelle c.s mochten kaatsen
om de derde prijs tegen Evert c.s. Dit werd de spannendste partij van de dag,
de parturen waren goed aan elkaar gewaagd, de eindstand werd 5-5, 6-6, waarbij
Jelle met een zitbal de partij wist te winnen en zo de derde prijs in ontvangst
mochten nemen. Pieter Politiek werd uitgeroeprn tot Koning en mocht de
Gebroeders Koornstra wisselbeker in ontvangst nemen.

Uitslag: 
1. Pieter Politiek (koning) en Gerda Sieperda; 
2. Tjittte Folkertsma en Jordy de Jong; 
3. Jelle Attema en Jaap Koornstra

Welpen
Jesse Rinia (k) en Arjen Bakker

Pupillen
Gerda Sieperda en Pieter Politiek
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
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

Schouw ± 4.50 m Heineken uitvoering € 150.-
tel. 06-42108518

Kaatswand, tel. 0515-576000

Polyester boot 3.5 m lang met buiten boord
motor met losse tank 3-delige vlonders en
2-bankjes, pracht geheel, vaarklaar! 
tel. 06-21944516

Lapjes poesje 9 weken € 5.-, tel. 06-14192235

Showbanen met haken 1.40 x 2.80 € 5.-, 
tel. 0515-231590

Aanhangwagen 2.00 x 1.30 m. € 325.-, 
tel. 0515-576000

Mercury buitenboordmotor 4 pk is goed draai-
end te zien + tank € 250.-, tel. 06-42108518

Fietsendrager voor op de trekhaak compleet,
merk Twinny Load € 50.-, tel. 0515-233852

Buitenboordmotor Mercury langstaard 4.5 pk
€ 350.-, tel. 0515-576000

Jonge poesjes, moederpoes is een fanatieke
muizenvanger, tel. 0515-569993

Een partij stofjes afkomstig van stalen, voor
hobby of handwerken o.i.d. Fa. J. de Vries,
It Gruthof 1, Makkum, tel. 0515-231590.
Graag afhalen uiterlijk 28 juli !!

1 Cypers katertje, is zindelijk, mag eind juli
opgehaald worden, tel. 0515-232393

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

Zoekertje

TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

Gratis zoekertje

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl



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

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl
Schoonmaakhulp, seizoenwerk, 
tel. 0515-231573

Peddel voor kano, tel. 0515-576000

Hond uitlaat service JoJa € 0.50 per keer,
voor overdag / niet altijd, tel. 0515-233158

Huishoudelijke hulp en/of oppas, 
tel. 06-47024245

Wij zoeken een goed thuis voor 2 lieve poesjes
van 8 weken oud, ze zijn zindelijk en ontwormd,
tel. 0515-232650

Een baasje voor een lief zindelijk poesje, 2
maanden oud, gratis af te halen, tel. 0515-232650

Opslagruimte ± 45m2, hoogte 4 m., 
tel. 06-53740741

Bij de playbackshow ben ik 2 cd’s vergeten:
Hitzone 35 en Grease. Heeft iemand deze
mischien gevonden? Joeke, tel. 0515-231192

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 26 juli 2006

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 
of tel. 0515-231687

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

-Aalders-
AARDBEIEN VVLAAI
geen 5.80 maar slechts

4.9988
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje

GEZOCHT

AANGEBODEN

TE HUUR

GEVRAAGD

VERLOREN


