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Makkum - Bij Coop supermarkt Van der Wal
op de Markt, heeft eigenaar Harmen van der Wal
een royaal gebaar gemaakt door 5000 euro te
verdelen onder verenigingsleven in Makkum.
Zes en dertig verenigingen, variërend van
voetbal, tennis, volleybal, muziekvereniging,
peuterspeelzaal, etc. hebben meegedaan aan
een muntactie van Coop Van der Wal. De cliënte
kreeg bij aankoop van boodschappen één of
meerdere munten en deze kon de klant dan naar
eigen keuze deponeren in een koker. In totaal
bevatten de kokers zestig duizend munten.

Het hoogste scoorde de Peuterspeelzaal met
478,02 euro, op de voet gevolgd door de KNRM
met 442,94 euro, derde  Voetbalvereniging
Makkum met 326,98 euro, vierde Tennis-
vereniging Makkum deze kreeg een bedrag
van 298,97 euro. Scouting Burdine mocht
234,65 euro in ontvangst nemen. En zo hebben
alle zes en dertig deelnemende verenigingen
een bedrag gekregen. Een geweldig en
gewaardeerd  gebaar van Coop Van der Wal
die het verenigingsleven in Makkum e.o. een
warm hart toedraagt.

Coop Van der Wal verdeeld 5000 euro onder
verenigingen 

Makkum - Morgen - donderdag 3 augustus -
is i.v.m. de jaarmarkt parkeren in de volgende
straten vanaf 07.00 uur ‘s morgens tot ongeveer
20.00 uur ‘s avonds niet mogelijk. 
Het betreft de Ds.L.Touwenlaan vanaf hoek
Bleekstraat richting centrum, Buren en parkeer-

terrein busstation. Kerkstraat, Plein en
Markt. Doorgaand verkeer vanaf de Haven
kan via de Bleekstraat de weg vervolgen.
Vanaf de richting Afsluitdijk/Cornwerd
wordt dit omgeleid door de Lieuwkema-
straat en Klipperstraat.

Verkeersmaatregel jaarmarkt in centrum Makkum

MALSE
BIEFSTUK
kilo elders 16.99

9.98
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 3 augustus
Makkum - Jaarmarkt in het centrum 
11.00-18.00 uur 

vrijdag 4 augustus
Witmarsum - KV Pim Mulier 13.00 uur
Merke ledenpartij jeugd

Makkum - De Holle Poarte 20.00 uur 
Bingo

zaterdag 5 augustus
Witmarsum - Merke “Pier Elgersma-partij”
10.00 uur jongens afdeling + d.e.l. verl. afd.

Makkum - De Holle Poarte 19.30 uur Mini-
play-backshow op het plein voor de piramide

Ferwoude - 10e Ringrijderij 20.00 uur 
voor aangespannen paarden om 

zondag 6 augustus
Witmarsum - Merke “Haye Rijpma-partij”
11.00 uur KNKB  Hoofdklasse Heren,
Vrije formatie 12 parturen

Makkum - De Holle Poarte 10.00-17.00 uur
Hobbymarkt  op het plein bij de piramide

Witmarsum - Kofferbakmarkt

maandag 7 augustus
Witmarsum - Merke ledenpartij senioren 
9.00 uur

dinsdag 8 augustus
Makkum - De Holle Poarte 22.00 uur
Boulevard vuurwerk vanaf het strand

woensdag 9 augustus
Makkum - in het centrum 19.00 - 21.00 uur
zomeravond gezelligheidsmarkt

Oud papier ophaaldag
I.v.m. de vakanties wordt het 

oud-papier in augustus 
voor één keer niet opgehaald!!!

Wel kunt u dit bezorgen op vrijdag 
en zaterdag a.s. < tot 12.00 uur in de
containers die zoals gewoonlijk staan 

in de Klipperstraat, t.o. de tennisbanen.

Alvast bedankt namens: 
Muziekver. Hallelujah 

en Mannenkoor De Flevosanghers   

Ek dit nije libben
is sa bijsûnder

Op’e nij binnen wy
tankber foar dit wûnder

Tige bliid binne wy 
mei de berte fan ús jonkje

LUUK
Berne op 21 july 2006

Broerke fan Ilse

Minne Zwaagstra 
& Nelleke Oostenveld

Ilse
Turfmarkt 39

8754 CH  Makkum

1971      <> 2006

Hiep hiep hoera
Hjoed 2 augustus wurdt 

myn heitie 35 jier

Lokwinske en in dikke tút
fan dyn dochter

Larissa

Kerkdiensten 
zondag 6 augustus   

Kerkelijk centrum “Het Anker” 9.30 uur
ds. G. de Fockert, Zutphen / na de dienst koffiedrinken

R.K. Kerk  9.30 uur pastor S. Draisma    

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. Horjus, Ede + H.A. 

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. T. Nauta, dienst te Workum

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide 9.30 uur
Mevr. C. Hoekstra-Baarda, m.m.v. “Ruach” zang     

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
H. Lourens, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345      

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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 3/8 t.e.m. wo. 9/8

Kaas:
Bij aankoop van 500 gram kaas naar keuze
pot Top Quality Mosterd Gratis
Zuivel:
Mama Vlaflip Duo, 2x190 gram...................................................0.89
Vleeswaren:
gekookte Gelderse Worst, per pakje.........................5 zegels Extra
Groente en Fruit:
Conference Peren, kilo
IJsbergsla, per krop

van de Warme Bakker:
pak à 6 Krentebollen...................................................nu 5+1 Gratis
Mondverzorging:
pak à 2 stuks Tandenborstels.............................................nu 69 cent

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 3 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 5 AUGUSTUS

HAWAI-TROPICAL SCHNITSEL

per stuk €€ 1.10

RIB/HAAS KARBONADE

100 gram €€ 0.90

DONDERDAG 3 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 9 AUGUSTUS

KOOKWORST

100 gram €€ 0.80

WIJNCERVELAAT

100 gram €€ 1.19

KIP KERRY SALADE

100 gram €€ 1.12

+ gratis Freshpoints

Stoelmasseur geeft via stoelmassage
en magnetiseren een ontspannend

gevoel voor o.a. hoofd, nek,
schouders en rug.

Voor een afspraak kunt u bellen met
Jan Hoekstra Dorpsweg 4 Cornwerd

Tel: 06-50837937

Wist u dat...
* Er vanavond geen zomeravondmarkt is, 

maar morgen donderdag 3 augustus de 
grote jaarmarkt wordt gehouden en dan 
parkeren in het centrum niet mogelijk is

* De jaarmarkt morgen ongeveer 110 
standhouders telt

* Dat ingezonden artikelen alleen geplaatst 
worden, wanneer deze voorzien zijn van 
naam en adres

* een aantal verenigingen nog het deelname 
formulier met rekeningnummer moeten 
inleveren van de muntactie bij Coop Van 
der Wal, dan kan het bedrag worden 
overgemaakt!

Vakantieregeling
Makkumer Belboei 
Makkum - De vakantie periode is aangebroken,
wel of niet er op uit trekken, medewerkers
van de MB doen het deze maand wat rustiger
aan. Vandaar dat ook de nieuwsvoorziening
wel eens wat soberder kan uitvallen in de
komende weken. Maar toch gaat ook alles
weer vrij normaal door. Correspondentie voor
advertentieopdrachten, nieuws/copij, of een
zoekertje dit kunt u tot en met 2 september
bezorgen bij Truus Rienstra, Kofstraat 3,
8754 AR Makkum. Telefoon 0515-231648 /
fax. 0515-233545 of e-mail: rienstra@uwnet.nl 
Het verzoek is om het materiaal op vrijdag
vóór 18.00 uur in te leveren!!!

Voor Noodopvang
vluchtelingen
Witmarsum - De Noodopvang voor vluchte-
lingen in Witmarsum zit dringend verlegen
om fietsen, fietstassen, koffers, tv’s, koelkasten,
kleine kledingkastjes, beddengoed, badhand-
doeken, waterkokers, speeltuinspullen, etc.
Mocht u iets kunnen beschikbaar hebben of
kunnen missen, het is zeer welkom. 
U kunt dit melden op het kantoor of telefonisch
0517-641502.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  AU G U S T U S

Kip blokjes 
met Champignons
Babi Pangang
Mini Loempia’s
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
Zeepaardje op Van Doniakerk toren schittert
weer in de zon

Makkum - De ornamenten die bij het verwij-
deren van de toren dof en verweerd oogden
staan nu weer hoog op de toren oogverblindend
te schitteren in de zon. Volgens Johannes Terpstra
die verantwoordelijk is voor het schilderwerk
was de vermelding van een likje goudverf een
beetje kort door de bocht. (de MB heeft in een
eerdere recensie geen melding gemaakt van een
likje goudverf, red.) De ornamenten die van
koper zijn, deze zijn tot aan het blanke koper

gereinigd en geschuurd. Met vijf lagen epoxi-
primmer, grondverf en gele glansverf is de basis
gelegd voor het vergulden. Dit vergulden vergt
een tijdrovende procedure, met bladgoud van
23,75 karaat (wat meer is dan de meeste trouw-
ringen) en blaadjes van 8 x 8 cm worden de
ornamenten beplakt. Zo zijn er voor dit werk
300 stuks verwerkt. Met enige trots is de pijn-
appel en het zeepaardje vorige week teruggeplaatst
en kan weer vele jaren over Makkum stralen!

De Fut is eruit bij de Jeugdsoos Makkum
Makkum - Na overleg met bestuur en met de
vrijwilligers zijn we tot de conclusie gekomen
dat de fut eruit is. De teruglopende opkomst van
de jeugd, de betrokkenheid tot de jeugdsoos
zijn mede de redenen dat het zover is gekomen.
Enkelen van ons draaien al heel wat jaren mee
en vinden het in deze omstandigheden wel
welletjes. Toch hopen wij dat er nog mensen
zijn die in het bestuur willen stappen en met nog
enkele vrijwilligers een doorstart willen maken.

Zo niet, dan zullen wij de deuren moeten sluiten
en zal de jeugd van Makkum op straat staan.
Er zal een groot stuk vrijwilligerswerk verloren
gaan, wat ons zeer spijt.

Lijkt het u/jij leuk om het op de pakken, bel
dan voor info: 
Karel Roorda, tel. 0515-233701 of 
Mirjam Adema, tel. 06-49090524
Graag voor 21 augustus reageren.

* De afvalbakken/containers in het centrum zijn door vervangen door nieuwe zwarte vastgezette
containers voorzien van afvalzakken.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Tanja is weer terug uit het buitenland
en komt zaterdag weer naar Makkum!

Nieuwe oogst Victoria druiven    
1 pond voor maar ........................................€ 1.00

Bananen                
1 kilo voor maar ..........................................€ 1.00

Sperciebonen 
1 pond voor maar ........................................€ 0.50
en daarbij een komkommer voor ................€ 0.50

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

Houtmolen 88 MMakkum
Telefoon ((0515) 2233020

auna
rt/tt Sres

Bea
ut

De LLeliehof mmaakt 
beautyarrangementen 

voor iiedereen bbetaalbaar
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

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll 
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Een ggezellig

dagje uuit!!!

www.belboei.nl

Ferwoude - De activiteitencommissie van
Ferwoude organiseert dit jaar voor de 10e keer,
in samenwerking met De Friese Aanspanning,
een ringrijderij voor paarden met aanspanning
en wel op zaterdag 5 augustus a.s. om 20.00 uur
in het centrum van Ferwoude.

Een 30-tal aanspanningen hebben zich onder-
hand al weer opgegeven. Er zal weer een bont
gezelschap aan paarden en wagens door de
straat van Ferwoude denderen. Diegene die de
meeste ringen weet te steken zal de winnaar
worden van deze avond. Een speaker van de

Friese Aanspanning zal u de hele avond op de
hoogte houden over de stand van zaken. Hij
geeft ook informatie over de paarden en de
aanspanningen. Er is een deskundige jury aan-
wezig om ook voor deze avond het schoonste
geheel te bepalen. Het beloofd dus weer een
grandioos evenement te worden. De toegang
is gratis. Na afloop is de prijsuitreiking en
gezellig samenzijn in de loods van loonbedrijf/
zand- en grindhandel E.B. van Kalsbeek
aan de Scharnebuursterweg te Ferwoude.
Tevens is dan de uitslag en prijsuitreiking van
de verloting.

Voor 10e keer ringrijderij met aanspanningen

* De afvalbakken/containers in het centrum zijn door vervangen door nieuwe zwarte vastgezette
containers voorzien van afvalzakken.

* De zomeravond gezelligheidsmarkten in Makkum trekken wekelijks weer honderden bezoekers.
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K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. 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 advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

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

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

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Eiwerpen terug in
Makkum

Makkum - Stichting Caravan Us Stek, onder andere
bekend van het oud en nieuw feest, organiseert voor
de 2e maal het traditioneel Eiwerpen in het centrum
van Makkum. Donderdagavond 10 augustus is het
weer  sensatie in het centrum van Makkum. Vanaf
19.00 uur wordt de opgave gestart en inschrijven is
mogelijk tot 20.00 uur. Wees er dus vroeg bij als je
mee wilt doen!

Bij het eiwerpen gaat het om de verste afstand die
gegooid én gevangen wordt.Vanaf een kar op de
Markt voor Supermarkt van der Wal gooien de
deelnemers in koppels van twee de (kip) eieren zo
ver mogelijk richting Turfmarkt waar de wederhelft
van het koppel het ei dient te vangen. Dat dit niet
altijd goed gaat weten enkele toeschouwers van
vorig jaar maar al te goed. Dit jaar wordt er in 3
klassen gegooid. De jeugdklasse gaat tot 16 jaar.
De damesklasse is ook bedoeld voor gemengde
koppels (man-vrouw, vriend-vriendin, zwager- nicht
etc.) En de herenklasse is voor alle jongens-mannen
vanaf 16 jaar. 

De wisselbeker die vorig jaar gewonnen werd door
de gebroeders Smink is dit jaar weer de hoofdprijs.
Met een voorlopig baanrecord van 50 meter is dit
de te verbreken afstand. Stichting Us Stek zorgt voor
muziek, opzwepend commentaar en de wedstrijd-
leiding. De afstanden worden per 5 meter aangegeven
op de straatstenen. Op deze manier heeft de werper
een goed zicht op de te verbreken afstand. De jury
zal dit jaar nauwkeurig letten op originaliteit van
de deelnemers. Het koppen of terugkaatsen van
eieren wordt door het publiek altijd op prijs gesteld
maar het helpt het koppel niet aan de verste afstand.

De deelnemers hebben 3 eieren per keer tot hun
beschikking. Wil een koppel nog eens meedoen dan
kan dat. De verst geworpen en gevangen afstand
geldt dan als afstand. Het publiek wat net als vorig
jaar weer talrijk zal op komen dagen dient de arena
vrij te houden voor de vangers. De vangers hebben
soms alle ruimte van de Markt nodig hebben om de
soms iets te schuin aangegooide eieren te vangen.
De brandweer Makkum zal ervoor zorgen dat na
afloop het eierstruif van de straat gespoten wordt. 

Stichting Caravan Us Stek hoopt op een mooie avond
met veel deelnemers en toeschouwers. Benieuwd
geworden wat het eiwerpen allemaal inhoud kom
dan langs op donderdagavond 10 augustus vanaf
19.00 uur op de Markt in het centrum van Makkum.

Stichting Caravan Us Stek
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 31 augustus 2006

3 gangen keuzemenu maand augustus
Voorgerechten

Tonijn Carpaccio

of

Champignonsoep

of

Griekse Salade

Hoofdgerechten

Saté van Kip, Biefstuk
en Varkenshaas

of

Gebakken Forel gevuld met
Tuinkruiden en Knoflook

of

Spare Ribs met 3 koude sauzen

Nagerechten

Meloen Carpaccio met IJs

of

Chocolade Mousse

of

Koffie-IJs

€ 18,50

Pim MMulier WWitmarsum

MMeerrkkee KKaaaattssppaarrttiijjeenn
Vrijdag 44 aaugustus 22006 Aanvang 13.00 uur

Merke lledenpartij vvoor dde jjeugd.
Prijzen mede mogelijk gemaakt door het Ulbe Hiemstra Fonds.

Zaterdag 55 aaugustus 22006 Aanvang 10.00 uur

De ““Pier EElgersma-ppartij’ vvoor jjongens aafdeling+ dd.e.l. vverl. aafd.
Prijzen:  schitterende Horloges.
Mogelijk gemaakt door een schenking van wijlen
de heer Pier Elgersma te Bolsward en Juwelier Kramer te Franeker.
Scheidsrechters: H. Hof en D. Wierstra

Zondag 66 aaugustus 22006 Aanvang 11.00 uur

De ““Haye RRijpma-ppartij” KKNKB HHoofdklasse HHeren 
Vrije formatie. 12 deelnemende parturen
1ste  prijs:  Gouden Horloges  aangeboden door het Haye-Rijpmafonds, 2de  en 3de
prijs: Zeer fraaie horloges aangeboden door ereleden en “oud-Witmarsumers”.
Koningsprijs: de Taede Zijlstra beker
Houder: Jochum Bouma, Easterlittens
Scheidsrechter: L. van Wieren

Maandag 77 aaugustus 22006 Aanvang 9.00 uur

Merke lledenpartij vvoor ssenioren.
Prijzen mede mogelijk gemaakt door het Ulbe Hiemstra Fonds 

Stichting Visserijdagen
ook op de Jaarmarkt

Enkele weken geleden zijn wij begonnen met
onze zomer-actie: “LEG  MAKKUM VAST
OP DE WERELDKAART”

We hebben al meerdere positieve reacties
ontvangen van mensen, die zeker iets in zullen
sturen. Wij wachten uw inzending geduldig
af. U kunt insturen tot 31 oktober 2006.
Morgen, donderdag 3 augustus, zullen wij
ook ‘van de partij zijn’ op de jaarlijkse markt
in het centrum van Makkum. U kunt daar
weer al onze artikelen kopen, zoals o.a. vlaggen,
stickers, T-shirts (allen geschikt voor onze
zomer-actie) en de DVD van 2005.  De DVD
is overigens ook te koop bij de benzinestations
van Horjus en v.d. Bles aan de rondweg van
Makkum. 

Voor meer informatie over de te koop artikelen,
kunt u zich ook wenden tot onze nieuwe:
webwinkel@visserijdagen-makkum.nl of even
bellen met telefoonnummer: 0515-232408.
(actievoorwaarden: www.visserijdagen-makkum.nl)

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen donderdag t/m zondag
werd het Sneekweek Hippique gehouden.
Emmy Dijkstra en Lotte Nefkens deden donder-
dagavond mee in de B-dressuur voor paarden.
Emmy behaalde met UPS voor de 1e proef
191 punten wat goed was voor de 4e prijs. De
2e proef behaalde ze 182 punten. Beide proeven
waren een winstpunt waard. Lotte behaalde
met Simply the best voor haar 2e proef 189
punten, ook een winstpunt en de 4e prijs.

Marijke Bonthuis deed op zaterdag mee met
het springen. Met haar paard Vondel startte ze in
de B-dressuur. Ze reed een foutloos parcours
en behaalde de 3e prijs. Met Maxima en Utopia
deed ze mee in het L-springen. Met beide
paarden was ze foutloos en viel ze in de prijzen.
Met Maxima werd ze 4e, met Utopia 6e.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Witmarsum - De huidige zomer als zwem-
seizoen is op weg naar een topnotering. Nog
nooit was het in juli in ons land zo warm. Dat
is ook te merken in het waterpark Mounewetter,
want op 27 juli meldde zich al de 50.000ste

bezoeker aan de kassa van het zwembad.
Mevrouw Wilma Post uit Sneek was deze dag
de gelukkige bezoekster en kreeg naast een
bos bloemen, een mand gevuld met bakkers-
produkten en een tienbadenkaart uitgereikt
door bedrijfsleidster Joke van Vliet. Mevrouw
Post kwam deze middag zwemmen samen met
haar dochtertje en vier jeugdige familieleden.
Het zwembad denkt dit jaar het record aantal
bezoekers van 62.000 te breken.

Het is zeker de moeite waard om in de vakantie
eens een bezoek te brengen aan het prachtige
waterpark Mounewetter. Tot eind augustus
worden iedere woensdagmiddag spelletjes voor
de jeugd georganiseerd die uiteraard veel met
water te maken zullen hebben. Van 21 t/m 25
augustus staat het bad helemaal in het teken
van de dertigste edite van de zwemvierdaagse
met een muzikaal omlijstend programma. Van
21 t/m 24 augustus wordt er voor de kinderen
die nog niet in het bezit zijn van een zwem-
diploma een aqua-loop-vierdaagse georgani-
seerd. Het seizoen wordt op zaterdag 9 september
afgesloten met een feestelijke slotdag met
als grote topper het waterspektakel “Glij’m
d’r in”. Een dagje Mounewetter is altijd
verrassend leuk en ook zeer geschikt voor een
verjaardagsfeestje.
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Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

50.000e bezoeker in Waterpark Mounewetter
in Witmarsum

Foto: waterpark mounewetter

De commissie van Oldtimerfestijn Makkum,
bestaande uit Durkje van der Gaast, Leny
Foekema, Hans Gesterkamp, Thomas
Groeneveld, Kor Smit en Rene Reinsma willen

de volgende mensen/bedrijven nogmaals
bedankt voor hun medewerking aan het wel-
slagen van de Flowerpowerdag, 22 juli
jongstleden.

Iets organiseren doe je niet alleen!

Hoofdsponsor: 
Klabou Advocaten

Co-sponsoren: 
Stichting NUT
Gasterij Hennie van Right 
Hotel de Prins

Knipsalon Durkje
Fortuyn Dokkum
Kapsalon Nynke
RBV-Leaf Sneek
Kapsalon Kreatief
Astra-Faam Harlingen
Kapsalon v.d. Kooy
Hotel de Waag
Klussenbedrijf Bonne Sietzema
Lunchroom de Halte
Bouwbedrijf T. Pijpker
Bas Zijp Groente & Fruit

De Binderij
Schoonheidsalon Karin Koornsta
Tuincentrum Maggenheim
Schoonheidsalon Rianne
Bloemenmagazijn van der Woude
Vollie Oostenveld
Handwerkhuis ‘t skipke
Anneke van der Meer
Venema DHZ en Tweewielers
Sandra Visser
Coöp supermarkt van der Wal
Yfke Lootsma
Groothandel Bergsma
Sietze de Vries
Cafe de Zwaan
Diny de Jong
Cafe Romano
Alle andere vrijwilligers
De Rinkelwinkel
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Merke Witmarsum
Witmarsum - Aankomend weekend gaat de
merke van Witmarsum weer van start. De P.C.
heeft ook dit jaar voor een spetterend en zeer
gevarieerd programma gezorgd. De merke wordt
vrijdag geopend door een ‘Back to the sixties/
seventies avond’. Een avond voor jong en oud
met cabaret en live muziek van zanger Jean.
Kortom een avond die u niet mag missen.
Zaterdag is de dag van vertier. Om 10.30 uur
is er voor de allerkleinsten een programma in
de tent m.m.v. clown Auke. De kinderen tot
en met 12 jaar worden om 13.30 uur verwacht
voor kinderspelen. Na de kinderspelen begint
om 15.00 uur de grote merke zeskamp, hier zullen
de deelnemers worden getest op mentaliteit,
sportiviteit, teamgeest en uithoudingsvermogen.
‘s Avonds om 19.00 uur is er weer de stunt op
het sportveld. De zaterdag wordt afgesloten
met de superbands Impact en Jilles.  Zondags
organiseert kv Pim Mulier de Haye Rypma
hoofdklasse kaatspartij met om 15.00 uur
muziek in de tent van de Swingmasters. Vanaf
19.00 uur neemt de top 100 formatie No
Rules het (stokje) over en speelt door tot in de
late uurtjes. Maandag is er de traditionele
Ulbe Hiemstra leden kaatspartij. Na afloop is
er om 19.00 uur een barbecue met een varken
aan het spit. Na het eten kan er gedanst worden
op muziek van D-SIGN met om 22.00 uur
onze speciale gast Daniël. Zij zorgen ervoor
dat de muziek van de merke 2006 door zal
klinken tot in de late uurtjes.

Pearkes kaatsen om
oranjekoeken 
Witmarsum - Oranjekoeken als prijzen die je
ook nog eens moet verdelen. Leukere prijzen
(ook voor de verliezers) zijn er niet. Het pearke-
keatsen is in Witmarsum een vast agendapunt
geworden. Afgelopen vrijdag werd voor de
vijfde maal deze partij gehouden. Maar liefst
32 pearkes kaatsten met een zachte kaatsbal
en 3 maal 30 minuten tegen elkaar. De 8 poule-
winnaars kregen de oranjekoeken (Bakkerij
De Punt) uitgereikt. Daarna kon iedereen
smullen en napraten. Pearkes die officieel ook
een pearke vormen kaatsen met elkaar en er
wordt af en toe (toegestane) “partnerruil”
gedaan. Dit alles zorgt voor een gezellige boel
op het kaatsveld. Om 18.30 werden de eerste
ballen geslagen en om 20.45 uur werden de
perken door de deelnemers zelf weer opgeruimd.
Daarna kon men beginnen met de uitreiking
van de lekkernijen en vooruit kijken naar de
Merke kaatspartijen van aankomend weekeinde.
De oranjekoekn gingen naar: Harm Jilderda
en Yneke Douna ;Gert Jan Meekma en Esther
de Vries (na enige discussie); Klaas de Vries
en Emmy Dijkstra; Sytske Poortstra en Oebele
Haakma; Siep Reyenga en Wilmna de Vreeze;
Jenco Sieperda en Nynke de Vries; Fred Sprik
en Joukje Haitsma; Max en Yvonne Alen.

Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland (TZWF)
organiseert op woensdag 13 september a.s. van
19.30-21.30 uur een klantenontmoetingsavond
in het vergadercentrum in de Zorgboulevard
bij het Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan
3a te Sneek. Doel van deze avond is om het
jaarbericht over 2005 toe te lichten en iets te
vertellen over de plannen voor de toekomst
onder het motto “Hoe wilt u de zorg in uw
wijk geregeld zien?” Ook wil TZWF graag
ervaringen met en opmerkingen over thuiszorg
horen en eventuele vragen beantwoorden. 

Bijna iedereen heeft in zijn of haar leven wel
met thuiszorg te maken (gehad). Is het niet
met de geboorte van een kind (zwanger-
schapsgymnastiek, kraamzorg en consultatie-
bureau) dan misschien met het lenen van
krukken of een ander hulpmiddel bij ziekte of
ongemak. En wie kent er geen mensen, die
hulp krijgen in de huishouding of verpleging en
verzorging thuis als het even zelf niet meer lukt.
Voorheen werden deze diensten geleverd door
het Groene Kruis en de Gezinsverzorging.
Organisaties, die iedereen kende en die dichtbij
waren en vertrouwd. Door de schaalvergroting
is de organisatie van waaruit de bovengenoemde
diensten worden georganiseerd steeds verder
uit beeld geraakt. Alles is afstandelijker en
bureaucratischer geworden. Op dit moment is
er weer een beweging gaande om de zorg
dichter bij de burgers te brengen. TZWF
wil midden in de samenleving aanwezig en
herkenbaar zijn en kiest daarbij voor ketenzorg
door de verschillende diensten als een keten
aan elkaar te schakelen en op elkaar af te
stemmen. De keten heeft drie onderdelen:
cure, care en comfort. Daarbij wordt waar het
kan en zinvol is samengewerkt met regionale
en provinciale partners.

Cure
Mensen verblijven tegenwoordig minder lang

in het ziekenhuis en verpleeghuis. In plaats
daarvan ontvangen zij vaker (specialistische)
zorg en behandeling thuis. TZWF biedt zorg
en diensten aan, voorafgaand of volgend op
een behandeling in het ziekenhuid of ver-
pleeghuis. Onlangs is om deze reden besloten
tot een vergaande samenwerking met het
Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Care
Vanuit plaatselijke woonzorgzônes of multi-
functionele centra zal steeds vaker een compleet
aanbod van zorg, welzijn en diensten worden
geleverd aan inwoners die in de buurt van die
centra wonen. Dit in samenwerking met
gemeenten, verzorgingshuizen, verpleeghuizen,
huisartsen en woningcorporaties.   

Comfort
Voor het aanbieden van comfortdiensten heeft
TZWF Thuishotel opgericht. Voorbeelden van
comfortdiensten zijn: tuinonderhoud, maal-
tijdservice en kapper aan huis.

TZWF wil deze plannen graag zoveel mogelijk
afstemmen op de wensen van de bevolking.
Tijdens de ontmoetingsavond op woensdag
13 september willen we verantwoording
afleggen over het gevoerde beleid en graag
meer vertellen over de toekomstplannen. We
hopen dat er veel mensen zullen komen om met
ons in gesprek te gaan. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom.

Als u geïnteresseerd bent in ons jaarbericht
2005 kunt u dit aanvragen op ons telefoon-
nummer 0515-461 100, via e-mail bij directie-
secretariaat@thuiszorgzwf.nl of via onze
website www.thuiszorgzwf.nl. Als u van plan
bent op 13 september te komen laat dit dan even
weten via bovengenoemd telefoonnummer of
e-mailadres. Thuiszorg Zuidwest Friesland,
Huub Rommers, algemeen directeur/ bestuurder 

Klantenontmoetingsavond

Wons - Op 22 juli jl. werd er na een frisse
regenbui volop gekaatst op sportveld ‘it Silleard’
te Wons, met maar liefst 14 partuur op de lijst.
Na een paar spannende partijen, waarbij de
standen vaak gelijk opliepen kwamen de
volgende parturen in de halve finales:
Winnaarsronde: Douwe Postma, Klaas van
Malsen en Tjitte Folkertsma namen het op
tegen Rintsje Melchers, Sake Algra en
Geartsje Stegenga. Met 5-4, 6-6 bereikten
Douwe Postma cs. De finale. De andere halve
finale werd gespeeld tussen Pier Hibma, Piet
Hibma en Josien Leijenaar tegen Ilja
Tassebajof, Cor Politiek en Cindy Leijenaar.
Met 5-5, 6-4 kwam het partuur van Ilja
Tassebajof tegen Douwe Postma in de finale.

Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig
nagepraat onder het genot van een biertje en
werden de sponsor en vrijwilligers hartelijk
bedankt.

Uitslag winnaarsronde:
1. Ilja Tassebajof, Cor Politiek 

en Cindy Leijenaar
2. Douwe Postma, Klaas van Malsen 

en Tjitte Folkertsma

Uitslag verliezersronde
1. Geert Melchers, Jeltsje Folkertsma 

en Hinke Politiek
2. Gerard Dijkstra, Trijntje Tilstra 

en Marchje Haanstra

Bouwbedrijf de Vries sponsor Nachtkaatspartij

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

Als voorzitter van de kaatsvereniging heeft Warren van der Veen dinsdag
18 juli j.l. de 114e Makkumer Merke in het bomvolle feestpaviljoen
afgesloten met een prijsuitreiking van de grote merke ledenpartij 2006.
Dit na vier dagen van kaatsen, zweten, dansen, feesten, muziek,
paardrijden, etc..... Warren bedankte alle medewerkers en vrijwilligers

voor hun  geweldige inzet voor, tijdens en na de Merke. Na afloop van
de prijsuitreiking maakten de winnaars traditiegetrouw in de koetsen
m.m.v. drumband en harmonieorkest “Hallellujah” een rondgang
door het dorp. Na afloop barstte de slotavond los. Vandaag de laatste
verslagen heren A en B klasse 45+.

Makkum<<<>>>Bedankt

Heren 45+ A-klasse
Met voorzitter Warren v.d. Veen voor eerste keer in de koets!

Makkum - Er stonden 5 parturen op de lijst voor de heren 45+, één minder dan in
2005. Een spannende partij in de eerste omloop was die tussen Henk Hellinga,
Sjirk Rolsma en Henk Kuipers tegen Johannes Lenters, Tonny Verweij en
Sietse Genee. Partuur Henk Hellinga kon dit net winnen met 5-5, 6-6! In de
tweede omloop hadden  ze een staand nummer en kwamen zo in de finale.
Het partuur van Warren v.d. Veen, Jan Steigenga en Jetze Nagel wonnen de eerste
omloop met 5-3, 6-4 van Jan Tuinier, Teake Koster en Jan Altenburg. In de
tweede omloop kende men weinig problemen, het werd 5/2 - 6/4 tegen het
partuur van Jan-H. Koornstra, Gerrie Krikke en Sietse de Vries. De finale lonkte.
De finale was een felle, maar eerlijke strijd, iedereen wil tenslotte winnen.
Vergezeld van een geweldige vreugde-uitbarsting werd het laatste punt gepakt
door de winnaars van vandaag: Warren v.d. Veen, Jan Steigenga en Jetze Nagel.
Het werd 5/3 - 6/6 en zo belandde voorzitter Warren voor het eerst in de koets!
De Jan Tuinier Koningswisselbeker werd gewonnen door Jan Steigenga.

1. Jan Steigenga (K), Warren v.d. Veen en Jetze Nagel.     
2. Henk Hellinga, Sjirk Rolsma en Henk Kuipers.

Heren 45+ B-klasse 
Makkum - Er stonden deze keer 7 parturen in de Heren 45+ B-klasse op de lijst.
Na de eerste omloop waren de halve finales aan de beurt. Hierin stond het partuur
van Geert v.d. Plaats, Frits Muller (bijgeloot) en Otto Gielstra (bijgeloot)
tegenover het partuur van Andries Koornstra, Klaas Veslinga en Henk de Hoop.
Het werd 5/3 - 6/4 voor Geert v.d. Plaats cs. Het partuur van de gebroeders
Bergsma (Pim en Joep) met Gatze Smid moest het opnemen tegen het partuur
van Johannes Oudendag, Feite Bakker en Arie Visser. Het partuur
Bergsma/Smid won overtuigend met 5/2 - 6/4.
De finale werd de mooiste partij van deze klasse, want met een stand van 5/5
zijn de parturen aan elkaar gewaagd. Winnaar werd het partuur van Geert v.d.
Plaats, Frits Muller en Otto (vlag in top) Gielstra, ze wonnen met 5/5 - 6/0.
Geert v.d. Plaats werd tot koning uitgeroepen en mocht de Douwe Blanksma
wisselbeker in ontvangst nemen.

1. Geert v.d. Plaats (K), Frits Muller en Otto Gielstra.    
2. Pim Bergsma, Gatze Smid en Joep Bergsma. 

Heren 45+ A-klasse
Jan Steigenga (k), Voorzitter Warren v.d. Veen en Jetze Nagel

Heren 45+ B-klasse
Otto Gielstra, Geert v.d. Plaats (k) en Frits Muller

Z o m e r o p r u i m i n g
2 halen 1 betalen*

het goedkoopste kledingstuk is gratis

T-shirts, rokken, blouses, 
pakjes, jurken, 

zomerpantalons met band

vanaf vrijdag weer witte en zwarte 3/4-broeken voor € 9,95

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-31602

Adverteer in de

Makkumer Belboei
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www.nieuwbouwinmakkum.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,-
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,-
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,-

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  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Federatie d.e.l. jeugd
Wûnseradiel,
Bolsward, Workum
Zurich - Uitslag van de federatie wedstrijd
jeugd gehouden in Zurich. Bij de welpen
deden 10 tweetallen mee, ook was hier een
verliezersronde. Bij de pupillen jongens 7
tweetallen en bij de meisjes 4 tweetallen die
in een poultje kaatsten en tenslotte bij de
schooljongens-meisjes 5 parturen.

De uitslag was alsvolgt
Welpen
1. Marielle Andela, Burgwerd

Jesse Rinia, Makkum

2. Jasper Zuidema, Exmorra
Willem Hiverda, Bolsward

Verliezersronde
1. Hidde Folkertsma,Pingjum

Emiel Wijma, Makkum

2. Evert v.d Werf, Exmorra
Sjoerd Herder, Lollum

Pupillen Meisjes
1. Thomaske Reitsma, Cornwerd

Eline de Boer, Cornwerd

2. Wilma Ypma,  Exmorra
Sanne El v.d Vlugt, Witmarsum

Pupillen Jongens
1. Geert Jan Karsten, Hartwerd

Sido Andela, Burgwerd

2. Sietse Baarda, Burgwerd
Sijbe Jan Koopmans, Makkum

Schooljongens-meisjes:
1. Auke Geert Ybema, Gaast

Johan van Abbema, Schettens
Nynke Lageveen Hartwerd

2. Wytse Venema, Bolsward
Cor Politiek,  Cornwerd
Erik Stellingwerf, Gaast

Verliezersronde:
1. Rein Attema, Gaast

Gerlof Hellinga, Lollum
Marielle Scheltinga, Exmorra.

www.makkumerbelboei.nl



pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 2 augustus 2006

Uitzicht over het IJsselmeer heeft u vanuit deze
luxe, vrijstaande recreatievilla (Vissersvilla) met
vergroot balkon op het zuiden. De woning is 
volledig gemeubileerd, ligt aan vaarwater met
eigen aanlegsteiger en heeft totaal 452 m² eigen
grond. Indeling: entree/hal, toilet, woonkamer
met openslaande tuindeuren naar balkon (Z), 
luxe open keuken v.v. inbouwapp., bijkeuken/
berging met buitendeur. 1e Verd.: overloop,
sauna, 2e separate toilet, 3 slaapkamers en 
complete badkamer.

Vraagprijs € 420.000,— kk.k.

Aan rustige weg gelegen vrijstaande 
recreatiewoning (Solo) met uitzicht over het water
naar natuurgebied en IJsselmeer. De volledig
gemeubileerde woning ligt aan het vaarwater, heeft 
een eigen aanlegsteiger en tuin op het westen.
Totaal 488 m² eigen grond. Indeling: entree/hal,
toilet met fonteintje, vergrote berging met 
buitendeur, woonkamer met openslaande tuindeuren,
open keuken v.v. inbouwapp. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers (waarvan 1 met zgn. frans balkon),
grote bergkast, complete badkamer.

Vraagprijs € 189.000,— kk.k.

Met vrij uitzicht gelegen halfvrijstaande 
recreatiewoning (Schakel) met vloerverwarming,
tuin op het westen en totaal 472 m² eigen grond.
Deze woning is aan de kopzijde van het vaarwater 
gelegen met een gedeelde aanlegsteiger. 
Volledig gemeubileerd. Indeling: entree/hal, toilet,
woonkamer met openslaande tuindeuren, open
keuken v.v. inbouwapp., bijkeuken/berging met
buitendeur. 1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers,
grote (eigenaars)kast, badkamer met dakkapel en
v.v. ligbad, douche, 2e toilet en wastafel.

Vraagprijs € 149.500,— kk.k.

Op een verrassend mooi plekje ligt direct aan het
water deze vrijstaande recreatiebungalow (Star)
met eigen aanlegsteiger en terras en tuin op het
zuid-westen. De volledig luxe gemeubileerde
woning heeft een prachtig uitzicht over het
IJsselmeer. Indeling: entree/gang, zolderberging,
toilet, 3 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer
met openslaande tuindeuren naar terras, open
keuken v.v. inbouwapp., inpandige bijkeuken/
berging met buitendeur. De woonkamer en 
keuken zijn v.v. vloerverwarming.

Vraagprijs € 268.500,— kk.k.

Luxe, vrijstaande recreatievilla (Vissersvilla) direct
aan water gelegen met terras op het zuiden en
v.v. glazen windscherm en extra drijvende steiger.
Schitterend uitzicht over het IJsselmeer. Luxueus
gemeubileerd en o.a. v.v. sauna en 2 badkamers.
Totaal 459 m² eigen grond. Indeling o.a.: bijkeuken 
met badkamer,  woonkamer met gashaard,
schuifpui naar balkon en openslaande tuindeuren
naar terras, luxe open keuken v.v. inbouwapp. 
en buitendeur. 1e Verd.: 3 slaapkamers, sauna,
complete badkamer.

Vraagprijs € 429.000,— kk.k.

Op een uitstekende zonnestand ligt deze vrijwel
nieuwe vrijstaande recreatievilla (Duinvilla uit 
± 2004) met aangebouwde garage. De volledig
gemeubileerde woning heeft o.a. een vergroot
terras ZW en ligt op totaal 507 m² eigen grond.
Indeling o.a.: entree/hal, toilet, woonkamer met
openslaande tuindeuren naar terras, open keuken
v.v. inbouwapp., bijkeuken met buitendeur en sauna. 
Vrijwel de gehele b.g.g. is v.v. vloerverwarming.
1e Verd.: 3 ruime slaapkamers, separaat 2e toilet,
grote complete badkamer.

Vraagprijs € 343.000,— kk.k. eexcl. BBTW

TOPLOCATIE !!! Fantastisch en uniek uitzicht over 
het IJsselmeer en het natuurgebied heeft u vanuit
deze vergrote, vrijstaande recreatiewoning (XXL
Solo). De woning is aan het vaarwater gelegen 
op totaal 842 m² eigen grond en heeft een extra
grote aanlegsteiger. Zowel de fraai aangelegde
tuin als het dakterras zijn op het zuiden gesitueerd. 
De woning is o.a. v.v. een extra grote woonkamer, 
woonkeuken met inbouwapp., slaapkamer en
badkamer met sauna op de b.g.g. alsmede 
2 slaapkamers en badkamer op de 1e verd.

Vraagprijs € 491.500,— kk.k.

Makkum, VVoorstraat 113 

Makkum, ZZwanenbalg 113 Makkum, MMiddelgronden 448 Makkum, MMolenrak 11

Makkum, ZZwanenbalg 332Makkum, DDe BBoontjes 55

Prachtig uitzicht over vallei naar IJsselmeer heeft 
u vanuit deze grote recreatievilla (Duinvilla) met
aangebouwde serre. De vrijstaande woning 
(± 2002) heeft o.a. een garage, bijkeuken met
extra douche en totaal 565 m² eigen grond. 
Indeling o.a.: woonkamer met gashaard, serre met 
zonnescherm en openslaande tuindeuren, luxe open
keuken v.v. inbouwapp., bijkeuken met buitendeur. 
1e Verd.: 2e toilet, 3 slaapkamers, grote badkamer 
v.v. stoom-douche cabine, dubbele wastafel en
extra diep 2-persoons bubbelbad.

Vraagprijs € 425.000,— kk.k.

Makkum, DDe KKnokkels 44

Makkum, LLangezand 661

vviiddeeoo
oopp oonnzzee ssiittee

Makkum, DDoove BBalg 88
vviiddeeoo

oopp oonnzzee ssiittee

vviiddeeoo
oopp oonnzzee ssiittee
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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

Bar Café Restaurant

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...

Een goede nachtrust is gezond

Loop een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Gevarieerd programma Merkedagen Arum geslaagd  

* Smurriebak voor de jeugd   Foto: kv-arum

Arum - De Arumer feesten zijn weer bijzonder
geslaagd. Vanaf vrijdagmiddag kon er een rond-
vlucht boven Arum gemaakt worden verzorgd
door oud-Arumer Jelle Broersma met zoon
Berend. Voor de jeugd tot 14 jaar was er een
Merke-ledenpartij. ‘s Avonds kon het talrijk
aanwezige publiek genieten van de finale van
de 1e Arumer Idols. Een keur van artiesten
kwam voorbij begeleid door de band “Clinch”.
Er was een deskundige jury, de stem van het
publiek was echter bepalend wie de 1e Arumer
Idol zou worden. Met een voorsprong van
slechts 4 stemmen mocht Douwe Akkerman
alias David Fieldman winnaar worden.

Zaterdag is traditioneel de dag van de spelletjes.
Dit jaar was het thema “Klaailângames, afgeleid
van de Schotse Highland games. De basisschool
jeugd was ‘s morgens aan de beurt. Zij moesten
als groep diverse spelletjes doen en konden
hiermee munten verdienen. De groep met de
meeste munten was winnaar. Men deed diverse
spelen zoals pealrinne, smurriebak, duiven
schieten. ‘s Middags waren de ouderen aan de
beurt. Iedere buurt beeldde een volk uit, waar
ook dit jaar weer veel aandacht aan besteed
was. Zo kwam men als Galier, Schot, Batavier
en wat niet al gekleed op het veld. Na een
parade langs de jury, met voorop een doedel-
zakspeler kon de strijd beginnen. Er kon door
jong en oud meegedaan worden. Krachtspelen
zoals “pealrinne”, “pealsmite”, maar ook kon
er een kunstwerk van o.a. klei worden gemaakt
en aardappelschillen. Na het slotspel toonde
sterke man Gorrit Visser uit IJlst zijn kunsten.
De Arumers konden inzetten hoever Gorrit de
materialen weg kon smijten of dragen. Als win-
naars kwamen Klaas en Hiltje de Jong uit de bus.

De zondag wordt de Hoofdklasse Heren
kaatspartij gespeeld. Kaatsvereniging “Willem
Westra” had na 2 jaar slecht weer dit jaar een
beetje regen in de namiddag.

Maandag zijn de leden van “Willem Westra”
aan de beurt voor de ledenpartij. Na de prijs-
uitreiking kon er een hapje genomen worden
van het varken aan het spit en zittten de
feesten er weer op.

Uitslagen:
Jeugd Merke keatsen A-klasse:
1e Kevin Jaarsma (koning), 

Rudmer Okkinga, Arnoud Vis
2e Almer Anema, Jelle Tolsma, 

Akke Walstra

B-klasse
1e Nanne Dirk Sinnema (koning) 

Larissa  Zuidema, Johan Hibma
2e Jarno Reinsma, Lisanne Okkinga, 

Ilona Huitema

C-klasse
1e Jur Okkinga (koning), Erica Kramer,

Ashley Wiersma
2e Daphne Leeuwen, Baudien Veldman.

Klaailângames:
Jeugd: de groep bestaande uit Ilona Huitema,
Robin van Stee, Inez Brouwer, Siebe Tolsma,
Nanne Dirk Sinnema, Hannah Kaastra,
Jeanine Zijlstra en Ineke Abma.

Volwassenen: 
1e prijs spelletjes: de Vikingen
Mooist uitgedost: de Pelgrims.
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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!

Wegens overcompleet, gele ovale kunststofta-
fel 90 x 1.30, tel. 0517-531824

Polyester touwen (landvasten) b.v. voor de
boot: 16 m, 13 m en 11 m voor € 16.-, € 13.-
en € 11.-, alle 3 voor € 30.-, tel. 0515-232272

Meisjesfiets 9 - 10 jaar, tel. 0517-532298

6 Jonge tentoonstelling Rex konijnen, 
tel. 0517-531691 na 19.00 uur

Tafelstoel € 5.-; Autostoeltje (opknappen)
€ 10.-; Grashark € 1.-; Maxi Cosy-zitje € 5.-
tel. 0515-231621

TE KOOP

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

Uw (recreatie)bedrijf
op internet?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl
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Dames brommertje € 60.-, tel. 0517-532331

Sta caravan merk Sunseker 8.50 l, 2 slaap-
plaatsen bj. 2001 € 6000.-, tel. 06-30308452

Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312

Elektrische grasmaaier, tel. 06-40606126

Oppas voor ‘s avonds en weekends, 
tel. 0515-233894

Huishoudelijke hulp of oppas, 
tel. 06-47024245

Wie heeft ons poesje gezien. Het is een klein
cypers katje  met een belletje om de hals, 
tel. 0515-232527

Wandelstok links, tel. 0515-232982

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

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

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

-Vergeer-
KAAS JONG

500 gram slechts

2.9999
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

GEZOCHT

AANGEBODEN

VERLOREN

TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN


