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Eiwerpen Us Stek record met 90 deelnemende koppels

Makkum - Donderdagavond 11 augustus was
het weer tijd voor het Eiwerpen op de Markt
te Makkum. Dit jaar was het beduidend minder
mooi weer dan vorig jaar maar dat belemmerde
de opgave totaal niet. Caravan Us Stek had
houden en keren met het bijhouden van de
inschrijflijst en tegelijkertijd nieuwe opgave
af te handelen. Toch liep de avond gesmeerd
en kon er vanaf 19.00 uur gegooid worden vanaf
een kar die op de kruising van Kerkstraat en
Markt. De avond verliep droog en dat was een
klein wonder na de vele buien die in de middag
naar beneden waren gekomen.

Dit jaar werd er gegooid in drie klassen. De
jongste klasse bestond uit de jeugd tot 16 jaar.
De heren klasse bestond uit mannen/ jongens
vanaf 16 jaar en tot slot dit jaar een vernieuwde
dames klasse. De dames klasse was dit jaar ook
voor koppels man-vrouw, een opmerking hierbij
is dat de dame dient te gooien en de heer vangt.
In totaal waren er ruim 90 deelnemende koppels,
een record. 

Het weer zorgde voor een stevige rugwind.
Hierdoor werden er flinke afstanden gegooid.
Alleen gooien is niet voldoende, de eieren
dienen heel gevangen te worden. Misschien
lag het aan de wind die de werpers bijkans
versteld deed staan van hun eigen kunnen.
Het kan ook aan training te wijten zijn dat er
tot maximaal 70 meter ver gegooid werd! Het
baanrecord van 50 meter werd halverwege de
avond knap genaderd door Jeroen en Bram.
Toch waren het de gebroeders Smink die in
hun 4e poging dit record verbroken met
54 meter. Het publiek kreeg het redelijk te
verduren door de missers die vaak via de
boom op hen terecht kwamen. Nadat er ruim
300 eieren op de stenen waren stukgeslagen
en het eierstruif was opgetrokken kon de
balans worden opgemaakt. Een baanrecord rijker
van 54 meter en nog steeds een dreigende
maar droge hemel boven de Markt; de avond
was wederom geslaagd!

Uitslagen op pagina 9.

VERSE KIPFILET
Hollandse A-kwaliteit

kilo elders 7.99

5.99
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 18 augustus
Makkum - KV Makkum Nachtkaatsen op het
Plein 20.00 uur, voor dames en heren

Makkum - De Holle Poarte 20.00 uur Bingo

zaterdag 19 augustus
Exmorra - Feesttent 22.00 uur 
Live muziek Noah 

Parrega - Foto expositie 13.30 - 17.00 uur 
in de Johannes de Dooper kerk

zondag 20 augustus
Exmorra - Tentdienst  14.00 uur 
op het kaatsveld 
m.m.v. Praiseband Colors uit Kollum

woensdag 23 augustus
Makkum - Centrum 19.00-21.00 uur 
Laatste Zomeravond/gezelligheidsmarkt
met kinderrommelmarkt

Vakantieregeling
Makkumer Belboei
Makkum - In verband met de vakanties dient
u advertentieopdrachten, nieuws/copij, of een
zoekertje tot en met 2 september in te leveren bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515-23 35 45
of e-mail: rienstra@Uwnet.nl  Het verzoek is
om het materiaal vrijdags vóór 18.00 uur in te
leveren !!!

Open dag
Parrega - Zaterdag 19 en 26 augustus zijn er
open dagen in de Johannes de Dooper kerk en
is geopend van 13.30-17.00 uur. Er is een
expositie met o.a. aquarellen, bodemvondsten
en er is een foto expositie van Parrega heden
en verleden. De toegang is gratis.

‘Nea wer
Myn frou, ús mem, ús beppe
Leafde, waarmte en sfear skeppe
Se wie op har ein en hat de holle rêstich dellein
It is goed sa, se wie der sels oan ta’

Mei een protte fetriet yn ús hert hawwe wei
ôfskied nommen fan myn leave frou, ús leave
mem en beppe,

Tjamkje (Tjammie)
Oppedijk - Faber

* 28 maart 1934 7 augustus 2006
Makkum Boalsert

Boalsert: Sipke

USA: Alex en Judy

Makkum: Eddie en Bartina
Marjan en Anna

P.A. Bruinsmastraat 28-G
8701 CP Boalsert

De kremaasjeplechtichheid hat plakfoun op
freed 11 augustus yn Goutum.

Ja, it is wier
Beppe Riek Groenendijk 

wurdt woansdei 23 augustus 

90 jier!
Jo kinne har lokwinskje 
tusken 16 en 18 oere 

yn’e Pizzeria yn Penjum!

De bern, beppe en oerbeppesizzers

Kerkdiensten 
zondag 20 augustus    

Van Doniakerk 9.30 uur dhr. A.T. Gorter, Harlingen       

R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger                       

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. Th. Tholen-Haagsma, T. Tholen

Kerk en Recreatie “Holle Poarte” Pyramide
9.30 uur dhr. P. Speelman, m.m.v. Jack en Hedy, 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
E. Seynen, 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

Gezamenlijke
Opruimings Braderie

>vooraankondiging<

Let op de MB van volgende week
met advertenties voor 

diverse scherpe aanbiedingen 
en opruimprijzen!!!.... Leeuwarden - ROC Friese Poort:

Tandartsassistente, nivo 4: 
Geertje v.d. Velde, te Makkum
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 17/8 t.e.m. wo. 23/8

Dubbelvla, literpak........................................................nu 1.19
Belegen Kaas, 500 gram....................................................3.49
pakje Leverkaas..............................nu met 5 zegels extra
Becel Pro Active, 250 gram.................................nu 3.15  2.19

van de Warme Bakker
Tarwebroodjes......................................................5+1 gratis

Percil Megaperls, 1.215 kg.......................................7.29  3.99
Top Q Hagelslag, 400 gram......................................1.49  0.99
Top Q Paneermeel, 150 gra,.....................................0.39  0.29

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 17 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 19 AUGUSTUS

KIP PESTO - KIP CORDON BLUE
KIP SCHNITSEL (allen diepvries)
5 HALEN / 4 BETALEN

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram €€ 4.95

RUNDVLEES SALADE
100 gram €€ 0.60

DONDERDAG 17 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 23 AUGUSTUS

PEPER PATÉ
100 gram €€ 1.20

KATENSPEK
100 gram €€ 1.10

SNIJWORST
100 gram €€ 1.10

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

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

VV Makkum
Bekerprogramma
zaterdag 19 augustus
Makkum  1 - WZS 1 18.30 uur

Bekerprogramma 
dinsdag 22 augustus
Waterpoort Boys 1 -  Makkum 1 18.45 uur

Competitie kaatsvereniging
Makkum begint weer !!

Kaatsvereniging Makkum laat weten dat in de
week van maandag 21 augustus de competitie
voor alle leden weer van start gaat.

Programma:
Maandag 21 aug. 18.45 uur.
Beginners, pupillen en schooljeugd.

Woensdag 23 aug. 19.00 uur.
Heren 14 jaar en ouder.

Donderdag 24 aug. 19.00 uur.
Dames 14 jaar en ouder. 

Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een
goed en sportief vervolg van het kaatsseizoen toe.

Voetbalprogramma
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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

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  . . . . . .€ 4,50

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
12,5 jaar Schoonheidsinstituut Karin Koornstra

Makkum - Karin Koornstra heeft in de kleine
zaal van De Zwaan haar jubileum gevierd. De
avond begon met koffie en gebak en daarna
stelde Karin mevr. Anita Kleinsmid voor aan
de aanwezigen. Zij vertelde deze avond alles
over een gezonde huid een leven lang. Waarom
is het zo belangrijk om de huid gezond te houden
en een beschadigde huid weer te herstellen?
Het verhaal begint bij Dr. Fernandes. Hij startte
zijn carrière in het harttransplantatie team van
Dr. Barnard in Zuid Afrika. Daarna stapte hij
over naar de Plastische en reconstructieve
heelkunde in Kaapstad. Hij specialiseerde zich
in genetische afwijkingen en huidveroudering-
huidkanker. Hij maakte zich in het begin van de
jaren 80 zorgen over huidkanker. Huidkanker
nam steeds meer toe en hij schreef dit toe aan
het gat in de ozonlaag. Een oplossing vinden
zou moeilijk zijn. Bescherming moest uitkomst
brengen. Hij verloor in 1979 in 1980 twee
jonge patiënten aan huidkanker. Hij ging zich
verdiepen in de oorzaken van huidkanker omdat
het hem raakte dat jonge mensen overleden
waren aan deze ziekte. Er zouden als er niets
gedaan werd steeds meer mensen aan huid-
kanker sterven omdat de zon steeds feller
wordt en de huid wordt bedreigd door stress,
vuile lucht etc. Rond 1986 had hij alle positieve
effecten van Vitamine A en Anti oxidanten
bestudeerd en hij begon dit voor te schrijven

als preventie. Inmiddels is het wetenschappelijk
vastgesteld dat vitamine A en Anti oxidanten
doeltreffend bijdragen aan het behoud van
gezondheid en schoonheid van de huid en zij
beperken de schade tot een minimum. Hij
ontwikkelde als eerste ter wereld een crème met
beide bestanddelen. De crème zorgt ervoor dat
door zon, etc afgebroken vitamine A zich binnen
drie uur weer aanmaakt in de huid. De formule
werd wetenschappelijk getest en het leidde tot
een huidverzorgingsysteem. In Amerika, Japan,
Nieuw Zeeland, Australië en Zwitserland zijn
de producten erkend als cosmetica en regelmatig
wordt op internationale congressen van Plastisch
Chirurgen de werking van de producten geë-
valueerd. In het instituut van Karin Koornstra
zijn foto’s van voor en na een behandeling
met de crème te zien. Het was een leerzame
avond en Karin sloot af met te vertellen dat ze
samen werkt met een privé kliniek in
Heerenveen, waar de plastisch chirurgen
Dr. B. v.d. Lei en Dr. M. Kromhekke operaties
uitvoeren. De voor en na behandelingen worden
door Karin gedaan. Tot slot kreeg iedereen een
kennismaking setje mee van deze vitamines en
anti oxidanten, zodat men het thuis kon uit-
proberen. 
Voor verder informatie kunt u terecht bij:
Schoonheidsinstituut Karin Koornstra, 
Engwierderlaan 5, Makkum tel. 05151-232300. 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden bloemkool
per stuk voor maar......................................€ 0.75

Hollandse komkommer 
voor maar....................................................€ 0.50

Kersverse witlof                      
1 kilo voor maar ..........................................€ 0.75
maar 3 pond voor ......................................€ 1.00

Mooie tros tomaten
1 pond voor maar ......................................€ 0.50

Pitloze druiven
1 pond voor maar ......................................€ 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.leugenbolle.nl

Dertig deelnemers ringsteken voor aanspanningen
in Cornwerd
Oudste deelnemer Postma (84) ontvangt een zweep

* G. Landheer uit Wartena met een boerenwagen, de ringsteekster is Harma.

Cornwerd - “Wat hebben we een geluk gehad”
aldus de organisatie. Vrijdagavond jl. heeft
iedereen in en om het dorp Cornwerd weer
kunnen genieten van een 30-tal aangespannen
paard en wagen. Tot ongeveer 15.30 uur heeft
de organisatie nog getwijfeld over het wel/niet
doorlaten gaan, immers de weersverwachting
voorspelde niet veel goeds. Gelukkig waren
de weergoden, de rijders en de organisatie zeer
gunstig gestemd, want de laatste ronde was
gereden en terwijl de laatste rijders hun boeket
bloemen en herdenkingsvaantje ontvingen,
kwam het hemelwater naar beneden. De koet-
siers en ringstekers zagen er op hun best uit.
Sommige rijtuigen waren authentieke aan-
spanningen met Friese paarden in bijhorend
kostuum op een Friese sjees. Er verschenen
een oude boerenwagen, met bijhorende
kostuums en een Esterhazy, Tilbury en nog
veel andere wagens met nette aankleding aan
de start. De juryleden voor ‘het schoonste

geheel’had weer een moeilijke taak om hiervoor
vijf geldprijzen toe te kennen. Met betrekking tot
het ringsteken is het gemakkelijker beoordelen:
er waren drie combinaties die na het rijden
van alle vier ronden, daadwerkelijk alle ringen
hadden gestoken 16 ringen = 40 punten, ...een
geweldige prestatie. Omdat de organisatie
geen barrage laat rijden, wordt er derhalve
naar de rijtijd gekeken. Hoe snel rijdt iemand
langs de ringen en/of krijgt hij juist strafpunten
vanwege zeer langzaam rijden? De Friese
Aanspanning verzorgt o.a. de tijdwaarneming
waardoor hierover snel uitsluitsel is en waren
de winnaars snel bekend. De prijsuitreiking
begon nadat de meeste aanspanningen de
paarden weer droog in de trailers of paarden-
wagens hadden staan en iedereen in de tent op
het veld een droog heen komen had gezocht.
De organisatie en deelnemers konden dus
terugzien op een geslaagde rijderij die net niet
in het water viel. 

Vijf prijzen schoonste geheel:
* Dhr W. Bootsma uit Franeker, 2 span Fries ras met een wagonette
* Dhr W. Eppinga uit Sondel, enkel span Fries ras met baroes
* Dhr. G. Landheer uit Wartena, enkelspan KWPN met boerenwagen
* Mevr. A.A. op de Hoek uit Wons, enkelspan pony met marathonwagen
* Dhr. J. Bootsma uit Nijland, dubbelspan pony met marathonwagen

Ringsteekwedstrijd:
1e Dhr. W. Eppinga en steekster Antonia Eppinga uit Sondel 40 pnt
2e Dhr W. Bootsma met steekster Janneke uit Franeker 40 pnt
3e Dhr. G. Lettinga met steekster Tjitske Lettinga uit Winsum 38 pnt
4e Dhr. Postma met steekster Jikky Ruiter uit Workum 37 pnt
5e Dhr. K. Boonstra met steekster Marije de Boer uit Hichtum 34 pnt
6e Dhr. G. Landheer met steekster Harma uit Wartena 33 pnt
7e Mevr. S. Wind met steekster Beatrix v/d Weij uit Leeuwarden 33 pnt
8e Dhr. N. Osinga met steekster mevr. L. Tilstra uit Pingjum 32 pnt
9e Mevr. Goudeket met steekster Loes Koopstra uit Hoornsterzwaag 31 pnt 

* De heer Postma met z’n 84-jarige leeftijd ontving als oudste deelnemer een zweep.
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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,-
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 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,-
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

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 

Demonstratiedag bij
Glas-atelier Zoutkust

* Glas in lood raam

Kimswerd - Tijdens de demonstratie- en
opendag bij Glas-atelier Zoutkust zondag 20
augustus zullen er demonstraties gegeven
worden van verschillende glasbewerkings-
technieken. Iedereen die geïnteresseerd is in
het maken van glas in lood, of wil weten hoe
nemen in het atelier (naast Grutte Pier) in
Kimswerd. Van 13.00-14.00 uur Beadmaking:
glaskralen maken in een open vlam, van
14.00-15.00 uur Glas in lood; glas snijden, lood
zetten en solderen en tussen 15.00-16.00 uur
Beadmaking en fusing: versmelten van verschil-
lende soorten kleuren glas in een glasoven.

Expositie Nynke Pleats
Piaam - Expositie van schilderijen van Marc
de Jong uit Langezwaag tot 18 september.
De beeldend kunstenaar volgde zijn opleiding
aan de Academie voor Beeldende Kunsten
Vredeman de Vries in Leeuwarden (1977
cumlaude). “Het zichtbaar maken van gevoel.
Mensen boeien mij, met al hun verhalen en
levenservaringen, hebben ze mijn bijzondere
aandacht en respect”, zo omschrijft De Jong
zijn werk. In o.a. het thema wanneer klanken
zichtbaar worden verbeeldt hij zijn geschil-
derde verhalen in expressieve kleuren. In een
figuratief/abstract schilderij waarin ruimte
over is om zelf te fantaseren. Uitgevoerd in
acrylverf op masonite paneel of doek.
Overkoepelend thema in zijn werk is de liefde
in en voor het leven. En onlosmakelijk daarmee
verbonden is het geweten. ‘Handel ik wel
juist als ik dit of dat  doe of zeg? Hoe of waar
wil ik staan in het leven. Ik zie de groei en de
vergankelijkheid, de mens als kwetsbaar
persoon. Voortdurend op zoek naar liefde en
gerechtigheid. In feite is ons dagelijks bestaan
een aanéénschakeling van het nemen van
beslissingen. Veelal onbewust een beroep doen
op je geweten’. De Jong’s credo luidt: wie zijn
geweten verloochent kan niet gelukkig zijn.

Openingstijden: zaterdag & zondag 
vanaf 11.00 uur, de toegang is gratis.
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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

KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT NACHTKAATSEN OP HET PLEIN
Vrijdag 18 augustus a.s. wordt deze Visser Mode & Sport Partij gehouden.

Het is voor Dames en Heren gemengd en er wordt gekaatst met een luchtbal.

De prijzen bestaan uit waardebonnen te besteden bij Visser Mode & Sport. Aanvang: 19.00 uur.
Opgeven voor deze partij kan t/m morgen (donderdag 17 augustus) 20.00 uur 

bij secr. Mieke Tilburgs, tel. 0515-231377

Na de Makkumer Merke is dit weer de eerste kaatspartij in Makkum.
Wij hopen dan ook op een grote deelname en veel plubliek tot diep in de nacht op het Plein.

K.V. Makkum

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten 
Dvd’s
Buurman en Buurman; De griezelbus; Herbie- Kus de dag; De schuilplaats van Anne Frank; John Fogerty- De long road
home; K3 in Ahoy; Madonna- I am going to tell you a secret; Mathilda; Pink- Live in Europe; The Rolling stones- Let’s spend
the night together;

Informatief
Bakker, S.- Bereik je ideale gewicht(voor kinderen en tieners); Blair, L.- Kook en bakboek voor diabetici; Chan, W.-
Voedselfeitjes(met alle voedingswaarden voor elk dieet);  Fruit in de keuken- Van voorgerecht tot desert; Hoffman, E.-
Oefenboek voor paranormale vermogens; Luchtfoto atlas Fryslân; Muijsert, W.- Nieuwetijdskinderen; Pijfers, H. - Het katho-
lieken boek;  Scherrenberg, W.- Vrouwen op het binnenhof(intervieuws); Smeets, M.- Geel(geletruidragers geportretteerd in
kleurrijke verhalen); De Ultieme gids voor autotuning en styling; Wereldwijzer- Curacao;

Romans
Appleyard, D.- Sasha’s minnaar(een verboden liefde in Peru);Bennett, R. - De lijkschouwer(een lijkschouwer onderzoekt de
aanklacht tegen een Ierse vrouw die haar kind zou hebben vermoord); Deaver, J.- De hangende man(een Lincoln Rhyme
thriller); Franke, T.-  De Inwijding(vlammende thriller); Hawkins, K.- Liefdes boze listen; Heyer, G.- Het duivelsjong(een meis-
je neemt de plaats in van haar zusje om haar te redden van een adellijke losbol); King, R.- Bruiloft in Jeruzalem(een kruide-
nier speelt voor huwelijksmakelaar); Lindsey, J.- In vuur en vlam(een adembenemende liefdesroman); Ludlum, R.- De
Moskou vector(een John Smith thriller); Maas, C. -  Op de helft (bespiegelingen van (bijna) veertigers); Mankell, H.- Voor de
vorst; Mills, M.- Het boothuis(een klein dorp verdrinkt in leugens); Noort, S.- Nieuwe buren (volvette thriller); Rankin, I.-
Schuld en boete(inspecteur Rebus); Rozendal, A.-  Dy jonge fan Beintema (een zakenman deinst nergens voor terug om zijn
doel te bereiken); Shreve, A.- De verbintenis(een aangrijpende roman over oude vrienden en verzwegen geheimen);Small,
B.- Een tedere belofte; Stace, W.- Versleuteld verleden(een vondeling groeit op in een welgestelde familie); Veen, D.v.d.- It
tal mooglikheden is sawat uneinich(ferhalen); Umrigar, T.- Waar lucht de zee raakt (de onmogelijke vriendschap tussen 2
vrouwen in de Indiase kastenmaatschappij); Waldman, A.- De weg door het park(over de keerzijde van de liefde en de dilem-
ma’s van het ouderschap); Walters, M.- Duivelsveer(wie merkt de daden van een psychopaat op als er een oorlog woedt);

Straatfestival

Makkum - Enkele weken geleden heeft u het
al kunnen lezen, de voorbereidingen voor het
tweede Loft en Wyn straatfestival zijn weer
volop in gang! Na het succesvolle Loft en Wyn
2004 komt er weer één en wel op zaterdag
9 september as. 

Deze dag zal weer geheel in het teken staan van
kunst, muziek, theater, dans enz. Verschillende
bands en acts zijn reeds gecontracteerd en zullen
op een aantal podiums hun kunnen vertonen
in het centrum van Makkum. Ook is er de
gelegenheid om als (aanstormend-artiest) en
of gezelschap op een open podium op te treden!
Er hebben reeds een aantal artiesten in spe de
stoute schoenen aangetrokken en zich aange-
meld voor dit evenement. Ook de nieuwe
insteek die we dit jaar toevoegen,  theater op
locatie, wordt al leuk ingevuld: denk aan een
viswijvenkoor in de doopsgezinde kerk of een
klassieke balade vanuit een venster van het
Waaggebouw. Dus heeft u nog verborgen talen-
ten die wachten op hun kans, grijp deze nu,
want hiervoor aanmelden kan nog steeds! Bel
onze voorzitter Piet Teerenstra 0515-23 3200

Cursus “Sportief op
gewicht”             
Bolsward - Thuishotel en Thuiszorg Zuidwest
Friesland organiseren in samenwerking met
Body Trend een cursus “Sportief op gewicht”.
De cursus begint donderdag 14 september as.
Gedurende 13 weken wordt twee keer per
week één uur getraind onder begeleiding van
een fysiotherapeut. Daarnaast worden 8 bijeen-
komsten van één uur verzorgd door een diëtiste
van de Thuiszorg. Inlichtingen en/of opgave
tot en met 28 augustus as. bij het secretariaat
van het cursusbureau op werkdagen van 08.30
- 17.00 uur op telefoonnummer 0515-461298.
De cursus is bedoeld voor mensen met over-
gewicht, die af willen vallen en/of hun gewicht
op peil willen houden én dit willen combineren
met sporten. Voor mensen die al onder behan-
deling staan in geval van overgewicht kan deze
cursus een waardevolle aanvulling betekenen.
Door middel van fitheids- en gezond-
heidstesten zal de sportfysiotherapeut een op
maat gesneden programma voor u vaststellen,
waar u tijdens de trainingsuren mee aan de
slag kunt. De diëtist behandelt o.a. onderwerpen
als: wat is een goed gewicht, hoe kun je afvallen,
de invloed van beweging op gewicht en hoe
om te gaan met moeilijke situaties als feestjes
en terugval. Deze bijeenkomsten vinden
plaats voorafgaand aan het sporten.
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afwezig van za. 19 augustus
t/m vr. 1 september

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

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

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

 
ZATERDAG 19 AUGUSTUS

Een fantastische band met een
schitterend stuk live muziek!!

IN DE FEESTTENT 
TE EXMORRA

Aanvang: 22.00 uur
Entree: 10 euro

(onder de 16 jaar geen alcohol, legitimatie verplicht!)

ORANJEVERENIGING 
EXMORRA/ ALLINGAWIER www.nieuwbouwinmakkum.nl

Uitslagen eiwerpen Us Stek (vervolg pagina 1)

In de jongste klasse waren ongeveer
20 deelnemende paren:
1e prijs: Lisa en Simone met 12,50 meter
2e prijs: Age en Jorn met 12,00 meter
3e prijs Rick en Xek met 11,00 meter
Zij kregen allen een mooie standaard met een
verrassingspakket.

De Damesklasse:
1e prijs: Marrit en Ammarins met 20,00 meter
2e prijs: Hanneke en Karst met 19,80 meter
3e prijs Shanna en Mirjam met 14 meter
Zij kregen allen een mooie standaard.

De Herenklasse:
1e prijs: Bauke Jetze en Andries met 54,00 meter
2e prijs: Bram en Jeroen met 47,50 meter
3e prijs: Piter en Jetze met 44,50 meter
Zij kregen allen een mooie standaard met
voor de gebroeders Smink de Wisseltrofee. 

Caravan Us Stek wil de Brandweer Makkum,
de aanliggende horeca en Ben en Hanneke
Huisken bedanken voor de medewerking.
Volgend jaar zeker weer terug zo half
augustus met allicht nog meer deelnemers!
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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 12.240.00

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 9.500.00

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 164755 7.000.00

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

Volkswagen Golf        1.9 D Groen Met. 01-1997 195586 3.750.00
Skoda    Felicia     50KW        11-1999 79810 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

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

Zoekt per direkt
* Leerling - Kok (min.lftd. 16 jaar) m/v.

* Medewerkers voor in de bediening 18 jaar m/v.
* Afwashulp. (min.lftd. 16 jaar) m/v.

Bel of schrijf
0515 - 23 29 21

Bistro Hennie Fan Richt
Plein 10

8754 ER Makkum

Optreden van populai-
re
meidengroep Djumbo
in Makkum
Makkum - Volgende week woensdag 23
augustus komt de populaire meidengroep
Djumbo met haar tweede Summer Tour langs
in Makkum. Om 11.30 uur treden Lotte,
Lindsy en Svenja op bij de Jumbo Supermarkt
in Makkum aan de Lieuwkemastraat. Ze zingen
naast de succesvolle hits ‘Hide and Seek’ en
‘Eyahe’ van vorig jaar ook hun nieuwe hits,
waaronder ‘boya boya bay’. In 2005 vond de
Summer Tour voor het eerst plaats. Toen
bezochten in totaal meer dan honderdduizend
fans de optredens van Djumbo. De Djumbo-
shows zijn gratis te bezoeken. Al twee jaar
scoren de meiden van Djumbo hit na hit in de
Mega Top 100. ‘Hide and Seek’ en ‘Eyahe’,
slechts twee Top 5 hits die een jaar geleden
succesvol waren. Eind juli is de nieuwe single
‘boya boya bay’ uitgebracht. De bijbehorende
clip is in Brazilië opgenomen en wordt door
tv-zender Jetix uitgezonden. Natuurlijk brengt
Djumbo deze nieuwe zomerhit ook tijdens het
optreden ten gehore. Rondom de show van de
Djumbo Summer Tour in Makkum, staat de
Jumbo Supermarkt in het teken van Djumbo.
Bij de Djumbo Summer Tour zijn allerlei Djumbo
Verder maken drie kinderen kans op een heuse
‘meet & greet’ met de meiden van Djumbo
door mee te doen met een tekenwedstrijd.

Meer informatie hierover is te vinden op
www.jumbosupermarkten.nl.

Friezenmeie sels TV meitsje 

Oprop FideoFolk, presintaasje TV-Talint-
winneres Renate Kuivenhove. Omrop Fryslân
siket kandidaten dy’t meidwaan wolle oan it
programma FideoFolk. Dyn/jo ferhaal op de
Fryske tillevyzje troch dy-/josels filme.
Omrop Fryslân wol eltsenien in kâns jaan om
in fideo te meitsjen oer saken dy’t minsken
dwaande hâlde. Underfining mei it meitsjen fan
tillevyzje is net nedich; der sil op de ferhalen
selektearre wurde. Sa’n ferhaal kin fan alles
wêze. Reboelje oer rjocht fan reed of in buor-
jonge mei in frjemde hobby, mat ek in dreech
ûnderwerp sa as omgean mei in slimme sykte.
It programma wurdt presintearre troch de
winneres fan TV-Talint Renate Kuivenhove.
Wa syn ferhaal útkeazen wurdt, kriget in pear
dagen in lytse kamera fan de Omrop plus in
bantsje. It item mei maksimaal 2 minuten duorje.
Fansels is der begelieding troch in Omrop
Fryslân-programmakker mei ûnderfining.
Ynskriuwformulieren binne fan 8 augustus ôf
te downloaden fia www.omropfryslan.nl
Fideofolk is ynspirearre troch Fideonation fan
de BBC en wurdt acht wiken lang útstjoerd
fan novimber 2006 ôf.
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Witmarsum - Holwerd laat dit seizoen
zien waarom zij vorig jaar de Freule
wonnen. In Witmarsum afgelopen
zaterdag waren zij het te kloppen
partuur. Mathijs v.d. Velde, Rudolf
Soepboer en Gert Anne v.d. Bos hadden
alleen in de halve finale moeite
met hun tegenstander (Franeker). In
de finale van de traditionele Pier
Elgersma partij kon St. Annaparochie
(Geert Jan de Jong, Frank Oosterhaven
en Pieter Jan Plat) tot 3 eersten gelijk
bij blijven. Daarna nam Holwerd
afstand en won met 5-3 en 6-0.
Het winnende partuur mag woensdag
9 augustus niet mee doen aan  de
Freule partij te Wommels. Eerdere
winnaars van deze beroemde kaats-
partij voor Jongens mogen niet voor
een tweede maal meedoen. Dat is een
regel vanaf het begin van de Freule.
Dit maakt het voor dit jaar een zeer
aantrekkelijke partij. Lennart Adema
is er woensdag ook niet bij. De
Makkumer is ook in het bezit van het
Freule goud maar, desondanks is
Makkum met een andere kaatser toch
een kanshebber voor een prijs.
Daarnaast staan St. Anna, Franeker,
Oude Bildzijl, Wjelsryp en ook
Bolsward, Easterlittens en Hartwerd
te trappelen oom voor een stunt te zorgen.

Met een lijst van 36 parturen  en een
d.e.l. wedstrijd voor “losse” kaatsers
en verliezers van de 1e omloop begon
Holwerd met een schone telegraaf
tegen Folsgare (0-5 0-6). Easterlittens
(met de gebroeders Broersma en
Knillus v.d. Burg konden daarna ook
niet voor een stunt zorgen en verloren
met 5-3 en 6-4. Met weer een schone
telegraaf werd er in de 3e omloop
gewonnen van Grou. (0-5 en 4-6). Na
een staand nummer bij de laatste vijf
volgde een lastige halve finale tegen
Franeker. (Franeker had in de vierde
omloop al korte metten gemaakt van
het anders goed kaatsende Burgwerd
(Sjoerd Hettinga, Hylke Rijpma en
Teake Posthumus) Holwerd maakte
tegen Franeker wat teveel fouten en
Patrick Scheepstra, Cor Boonstra en
Chris Outhuyse kaatsten goed en hadden
meer uitstraling dan Holwerd (op
Soepboer na). Holwerd won wel
met 5-4 en 6-6 maar het ging
zeer moeizaam. In de finale tegen
St. Annaparochie kaatste de Bildkers
alleen in het eerste eerst niet goed.
Daarna volgde er een heuse dreiging
voor Holwerd. Tot 3 eersten gelijk
ging het gelijk op daarna bleek
Holwerd echt te sterk want men liep
door naar een 5-3 voorsprong. Het
laatste eerst ging snel; Holwerd won
de finale met 5-3 en 6-0 en mocht de
Mulier Wisselbeker een jaartje in
Noord Friesland koesteren.

St. Annaparochie kwam in de finale
door eerst Damwoude eenvoudig te
verslaan (2-5 6-6) Vervolgens was
Hartwerd (Frans Bekema, Gerrit Jan
Duiven en Sjoerd Teake Kooistra)ook
een outsider) aan de beurt (0-5 2-6).
Daarna volgde een lastige partij tegen
Bolsward. Peter Nieuwenhuis, Arjan

Breeuwsma en Thomas van Zuiden
konden het niet redden en verloren na
een aardige kaatspartij met 5-3 6-6. In
de vierde omloop volgde een zelfde
soort overwinning tegen Oude BildZijl.
De buurtdorpen maakten er een mooi
onderonsje waarin St. Anna dus won
met 5-3 en 6-6. Na een staand nummer
op de 3 belande men in de finale waarin
Holwerd in het 7e eerst het verschil
maakte en met de 1e prijs. Naar huis
ging. In de afdeling waren traditie-
getrouw zeer fraaie horloges te winnen.

Door Elkaar Loten:
Een mooi alternatief voor diegene die
voor het afdelingskaatsen een slecht
of helemaal geen partuur hebben is er
de z..n. “opstapronde”. De verliezers
van  de 1e omloop in de afdelingspartij
en de losse opgaven voor de d.e.l.
wedstrijd konden in een lijst van 20
parturen ook om horloges kaatsen.
Jesper Sjollema (Bolsward), Eeltje
Postma (Wommels) en Jitse Miedema
kaatsten hun  beste partijen . Jesper en
Eeltje kennen elkaar zeer goed en
vormden een goed perk. Met balkeerder
Jitse wonnen zij in een aantrekkelijke
finale van Cornelis Cnossen Reahûs,
Jelte P. Dijkstra ( Easterein) en Klaas
de Vries (Witmarsum). Met 5-4 en 6-6
versloegen zij hun trainingsmaatjes
Jelte en Klaas. Sjollema c.s. hadden in
de halve finale het geluk dat zij over
bleven en zodoende een staand nummer
hadden. Cnossen c.s. hadden in de
halve finale geen tegenstand van
Kenneth v.d. Bij (Goutum, Bauke de
Boer (Kimswerd) en Jort Oving
(Raerd). Met 5-1 en 6-2 werd de finale
dus gehaald. Hierin bleken zij dus net
niet te kunnen winnen van Sjollema c.s.

Deze partij vormde een goede “testcase”
voor de Freule waarin duidelijk was
dat Holwerd weer de beste was maar,
aangezien zij op de Freule” moeten
toekijken kan het een open strijd worden
tussen diverse afdelingen.

Uitslag Pier Elgersma partij 2006:
1e Holwerd 

Mathijs v.d. Velde, Rudolf Soepboer
en Gert Anne v.d. Bos

2e St. Annaparochie 
Geert Jan de Groot, 
Frank Osterhaven en Pieter Jan Plat

3e Franeker 1 
Patrick scheepstra, Cor Boonstra 
en Chris Outhuyse

4e Burgwerd 
Sjoer Hettinga,  Hylke Rijpma 
en Teake Posthumus 
Oude Bildtzijl 
Jan Koelmans, Remco Keizer 
en Jelmer Jan Faber

Door Elkaar Loten partij: 
1e Jesper Sjollema, Bolsward

Jitse Miedema, Goutum 
Eeltje Postma, Wommels

2e Cornelis Cnossen, Reahûs
Jelte P. Dijkstra, Easterein
Klaas de Vries, Witmarsum

3e Kenneth v.d. Bij, Goutum 
Bauke de Boer; Kimswerd
Jort Oving, Raerd

Holwerd verdiende winnaar Pier Elgersma
merke kaatspartij (door Klaas Salverda)

Witmarsum - er zijn van die dagen in
het leven van een topkaatser waarbij
alles lukt en alles wat je aanraakt in goud
verandert. Dat laatste was een opmerking
die afgelopen zondag viel tijdens de
Haye Rypma partij in Witmarsum.
Tijdens de Heren Hoofdklasse Vrije
formatie partij waren Johan v/d Meulen,
Kor Zittema en Taeke Triemstra
oppermachtig. In de finale werden
Rutmer v/d Meer, Jacob Wassenaar en
Chris Wassenaar na een perfecte finale
verslagen met 5-1 en 6-4. Op die
stand retourneerde Kor Zittema de bal
retour in het perk. De Gouden Horloges
waren voor de PC winnaars. Taeke
Triemstra werd unaniem tot koning
uitgeroepen.

V/D Meulen c.s.  waren één van drie
parturen waarbij de samenstelling
gelijk was gebleven. Van der Meer c.s.
en Sibbele Lootsma Hylke Bruinsma
en Marten Feenstra waren de andere
parturen die na de PC op dezelfde
voet verder gingen. Toevallig waren
het deze parturen die zondag ook in de
prijzen vielen. Lootsma c.s. pakte een
derde prijs.

In de eerste omloop versloegen Van
der Meulen c.s. Simon Minnesma,
Jan Willem van Beem en Douwe
Groenendijk. Op 2-1 voorsprong van
Minnesma kon Minnesma c.s. uitlopen
naar 3-1 . De kaats werd echter niet
voorbij geslagen en mede hierdoor
konden Van der Meulen c.s. uitlopen
naar een 2-5 voorsprong. Minnesma
c.s. pakten nog wel een eerst maar op
3-5 en 0-6 was het Van Beem die
kwaad uitsloeg. In de 2e omloop lootte
men Dirk Yde Sjaarda, Erik Haitsma
en Pier Piersma. Hierin bleek het
perk Zittema en Triemstra geen bal
vertrouwd te zijn en konden Sjaarda
c.s. het hen niet moeilijk maken. Op
5-1 en 6-4 viel de laatste slag in het
voordeel van Van der Meulen.

Bij de laatste drie aangekomen moest
men aantreden tegen Sibbele Lootsma,
Hylke R. Bruinsma en Marten Feenstra.
Het zou een aardige partij worden
waarin  het partuur van Lootsma over
enorme vechtlust en slagvermogen
beschikte. Nadat Lootsma op 3-1
achterstand een zitbal plaatste op de 6
werd het pas een wedstrijd. Triemstra
sloeg op 2-3 en 6-6 boven wat 2-4
betekende. Daarna maakten Bruinsma
en Feenstra veel punten in het perk en
kon men terug komen tot 2 spellen
gelijk. Zoals zo vaker in het kaatsen
(of bij menig balslagsport) was het 9e
eerst het belangrijkste. Van der Meulen
sloeg op 4-4 en 6-6 een meesterlijke
zitbal achterin en daardoor werd het 4-5.
op 4-5 en 6-6 flikte hij dat opnieuw
(nu voorin) en zorgde zodoende een
finaleplaats. Een mooie kleine premie
voor Lootsma, Bruinsma en Feenstra.

Rutmer van der Meer c.s. begonnen in
de 1e omloop tegen Jochum Bouma,
Herman Sprik en Cornelis Terpstra.

Twee oude maten met een nieuwe
opslager (koning van 2005 in
witmarsum, red.). Bouma c.s. kaatsten
niet slecht tegen Van der Meer c.s.
maar, konden de eersten niet  binnen-
halen. En dan verlies je met het kaatsen.
Op 5-2 en 6-2 sloeg Bouma de opslag-
bal kwaad op.

Om de finale of niet kaatsten Van der
Meer c.s. tegen Johan Abma, Karel
Nijman en Gert Jan Meekma. Nijman
(oud Witmarsumer) en Meekma
(Witmarsumer) wilden wel wat laten
zien voor het thuispubliek maar, dit
lukte in  het laatst nog een beetje. De
eersten gingen snel  naar Van der
Meer (4-1 voorsprong) maar stagneerde
daarna. Het werd 4 om’e 3 door
kwaad op van Chris. Op 4-3 en 6-4
sloeg de jongste wassenaar de kaats
voorbij en knapte daarmee het laatste
touwtje voor Abma c.s. om aansluiting
te houden. Op 5-3 en 6-0 plaatste
Rutmer een zitbal en sloeg zo zijn
partuur (na een staand nummer op de
drie) in de finale.

Finale:
Het werd een finale net als bij de PC
tussen de sterkste parturen op dit
moment. Een revanche wellicht voor
Van der Meer. Het pakte geheel
anders uit. Op 6-2 in het eerste eerst
sloeg Van der Meulen een zit bal. Een
voorslag in het volgend eerst zorgde
voor een spel en buiten van Chris
Wassenaar op 0-2 en 2-6 betekende 0-3.
Daarna zorgde Chris na zijn 6e!
opslagbal voor enige spanning in de
partij door op 0-3 en 6-4 een zitbal te
produceren. Dat was het enigste bordje
wat men zou krijgen. Op 1-3 en 2-6
sloeg Zittema de kleine kaats eenvoudig
voorbij en op 1-4 en 6-6 was het
Van der Meulen die keerde voor de
kaats doordat Chris de bal slecht
retourneerde. Als er één moment in de
partij was geweest om er een omme-
keer van te maken was dit deze slag
wel maar, het gebeurde niet en
Van der Meulen c.s. roken de over-
winning. Op 1-5 en 2-6 zag het goed
opgekomen publiek de laatste bal van
de wedstrijd. Kor Zittema retourneerde
de bal terug in het perk, en was de
overwinning een feit.

Een terechte overwinning van het
koningspartuur op de Haye Rypma
partij.

De uitslag:
1e Johan v/d Meulen, Broeksterwoude; 

Kor Zittema, Beetgum
Taeke Triemstra, St. Jacobparochie
(Koning)

2e Rutmer v/d Meer, St. Jacobparochie; 
Jacob Wassenaar, Minnertsga
Chris Wassenaar, Minnertsga

3e Sibbele Lootsma, Sneek
Hylke R. Bruinsma, Ried
Marten Feenstra, Berlikum

Trio Van der Meulen triomfeert op Haye
Rypma partij in Witmarsum (door Klaas Salverda)



Maarssen/Exmorra - Een ontwerp voor een
studiocomplex voor de Ierse band U2 en een
oplossing voor waterkering op Heijplaat zijn
goed voor respectievelijk de Bouw en Civiel
Award 2006. De prijzen zijn voor de elfde
keer uitgereikt door wervingen selectiebureau
Vitae. In De Fabrique in Maarssen presenteerde
de crème de la crème van de Nederlandse hts-
opleidlingen Bouwkunde en Civiele Techniek
afgelopen vrijdag haar afstudeerproject en
beantwoordde vragen van de vakjury. Voor
het winnende bouwkundeproject kregen Jan-
Jochem Puite, Hans Veen, Sytske Ypma
(woonachtig te Exmorra en werkend bij
Badhûs De Flevo te Makkum) en Petra Hofstra
van hun eigen Hogeschool Leeuwarden al het
eindcijfer tien. Van de jury kwanten daar nog
eens complimenten bovenop. “Uilblinkers heb je
altijd”, sprak de juryvoorzitter vol bewondering.
“Met het oog op recente mankementen aan
bouwwerken, heb ik de constructeur in de jury
wel tien keer gevraagd of de constructie van
de U2-tower deugt. Ze hebben me verzekerd
dat dit ontwerp precies volgens het ontwerp
van de studenten kan worden gebouwd.” 

Een onlangs uitgeschreven prijsvraag voor het
ontwerp van een U2 studiocomplex in Dublin
inspireerde de vier winnaars bij de keuze voor
een afstudeerproject. “De oude opnamestudio
van U2 wordt vervangen door een nieuw
complex in het havengebied”, licht Jan-
Jochem Puite toe. “Het winnende ontwerp is
inmiddels bekend, maar behalve (ie vorm was
er nog niets uitgewerkt. Wij vonden de vorm

van het. gebouw zo bijzonder, dat we besloten
het schetsontwerp helemaal uit te werken.’
Behalve uit een opnamestudio beslaat het
complex uit een nachtclub, restaurants, kantoren
en appartementen. Bijzonder aan de constructie
van de studenten is dat de studio en de kantoren
als een doos aan het gebouw worden ‘opge-
hangen’ door middel van trekstangen. Het
complex is bovendien trillingsvrij gebouwd. De
vierde plaats was voor Hogeschool InHolland
Haarlem (ontspanningseiland bij Durgerdam),
derde werd Hogeschool Amsterdam (steden-
bouwkundig plan voor het Zeeburgereiland),
en de tweede prijs ging naar Hogeschool Utrecht
(woningbouwplan voor een bouwkavel in de
Utrechtse binnenstad). “Innovatief, degelijk

en zonder fouten.” Dat was het oordeel van de
jury over het afstudeerproject van Hugo
Ekkelenkamp en Eldert Besseling van
Hogeschool Rotterdam, die de Civiel Award in
de wacht sleepten. In opdracht van ingenieurs-
bureau Gemeentewerken Rotterdam bedachten
de studenten een manier om Heijplaat te
beschermen tegen water en tegelijkertijd het
begrotingstekort te verkleinen. De oplossing:
geotubes als kunstwerk. “Eigenlijk is het heel
simpel”, vindt Ekkelenkamp. “Het Havenbedrijf
moet nu vaak heel veel geld neertellen om
vervuild bag-gerslib te storten. De bouwer
van de geotubes maakt afspraken met het
Havenbedrijf om voor een heel laag bedrag
het slib af te nemen, waar ze vervolgens door
middel van worteldoek een soort worsten van
maken. Als je die op de juiste manier stapelt, heb
je een prachtige kering.” Volgens berekeningen
van de jonge ingenieurs zijn de geotubes als
kering per strekkende meter meer dan de helft
goedkoper dan de oude methode. 

Derde plaats was voor Hogeschool Utrecht
(visie op bescherming van New Orleans),
de tweede prijs voor Hogeschool Larenstein
(herontdekking van het Romeinse en Bataafse
land).
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Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

Jury vol lof over projecten jonge ingenieurs
Hogescholen Leeuwarden en Rotterdam winnen Bouw en Cieviel Award
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Jongens net sa seure,
miskyn witte 

die minsken ‘t wol?

Hé mem, 
wat hat se 
nou wûn? Kinst do sjên wat

se dêr hewwe?

Wot is in Civiel
Award?

Jonge, dat sit
net in 

myn krús !!

Kiekeboe, ik gjin
nei it Badhûs U2

komt ek

Sil wy ek nei 
it Badhûs

foar de Bouw- en
Civiel Award Menu’s

Ja dot is bêst, 
hawwe se ut

verbouwd ofsa?

Mem, un moaie
priis ha se wund.
De Bouw en Civiel

Award 2006

Zie ginds komt U2
fan us Sytske

Dit stoen jir krek net

Der geane 
dy jongens 

ek wer
Nee ju sûch,

dot binne 
Sint en Piet!

Nee juh. Dat is dat
gebouw wat se

makke ha

Ja, ik sjoch
un U2 Toren.

Der krei ik honger fan.Mem, 
U2 is toch in

band?

Wie binne dot?

Gefeliciteerd
Theo, Rennie, Bastiaan, Remco, 

Henk, Marije, Karin, Marlies en Antje

feliciteren Sytske 
met de Bouw- en Civiel Award 2006

Skilbank 5 en 6, 8754 HP  Makkum, Boulevard De Holle Poarte, Telefoon 0515-233454. Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur       

Rare jongens 
die archietecten
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

“De Schrans” nachtkaatspartij Gaast/Ferwoude

* Het winnende trio                                                                              Foto: kv-trye yn ien

Gaast - Eens in de 2 jaar wordt er door kaats-
vereniging Trije yn Ien Gaast/Ferwoude het
nachtkaatsen georganiseerd. Zaterdag 5 augustus
was het dan weer zo ver. Er stonden 10 parturen
op de lijst. Om 20.00 uur werd er gestart met
de eerste omloop. Daarin werd er gelijk een
spannende partij gekaatst tussen de parturen
van Theo Stellingwerf en Sjoerd Hiemstra.
Het partuur van Sjoerd nam een forse voor-
sprong, maar Theo, Tiny Hiemsta en Edzer
Hiemstra lieten zich dit niet zomaar gebeuren
en kwamen terug. Uiteindelijk werd de partij
beslist op 5-4 6-2 in het voordeel van het
partuur van Theo Stellingwerf. Dit partuur
beloofde ver te komen deze nacht.

Aan het begin van de tweede omloop begon
de duisternis in te vallen, en dus werden blauwe
ballen ingeruild tegen oranje of gele ballen.
Dat niet iedereen goede ogen heeft in het donker
werd wel duidelijk, dit zorgde dan ook voor
mooie taferelen.

In de derde omloop van de winnaarsronde had
het partuur van Melle de Boer, Sytze Stellingwerf
en Anny Koning een staand nummer, en kwamen
dus zo in de finale te staan. Het partuur van
Theo Stellingwerf moest nog voor een finale
plaats strijden, en wel tegen het partuur van
Klaas Jan van Kalsbeek, Klaas Postma en
Brenda Drayer. Ook deze spannende en
“dreeche” partij werd gewonnen door het
partuur van Theo Stellingwerf.

In de verliezersronde ging de finale tussen het
partuur van Abe Ringnalda, Trijntje Hoekstra
en Margreet v.d. Bos en het partuur van
Sjoerd Hiemstra, Gerke de Boer en Joke
Bakker. Deze toch wel eenzijdige finale werd

gewonnen door het partuur van Abe
Ringnalda.

De finale in de winnaarsronde ging tussen de
parturen van Melle de Boer en Theo Stellingwerf.
Ondanks het late tijdstip was er toch veel
publiek aanwezig, die mooi en zeer spannend
kaatsspel kregen voorgeschoteld. De partij
ging gelijk op en om en om pakten de parturen
een bordje. Op een stand van 5-5 6-6 en een
kaats sloeg Tiny Hiemstra op, en ook zij
maakte de partij uit door uitgeslagen bal van
de perkpartij te retourneren in het perk. Zo
pakten Theo, Edzer en Tiny de overwinning
van deze nachtkaatspartij.

Tegen 2 uur konden de prijswinnaars hun prijzen
in ontvangst nemen. De prijzen bestonden uit
overheerlijke vleesschalen, en voor de 1e
prijswinnaars een barbecue, aangeboden door
Kwaliteitsslagerij “de Schrans”. 

Winnaarsronde: 
1. Theo Stellingwerf

Edzer Hiemstra
Tiny Hiemstra

2. Melle de Boer
Sytze Stellingwerf
Anny Koning

Verliezersronde:
1. Abe Ringnalda 

Trijntje Hoekstra
Margreet v.d. Bos

2. Sjoerd Hiemstra 
Gerke de Boer
Joke Bakker
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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!

Kleine veewagen voor vele doeleinden geschikt
€ 350.-, tel. 0515-231383

Tomos motorisch niet 100%, t.e.a.b., 
tel. 06-30298294

Splinter nieuwe thermopane ramen 95 x 101
(3x), 87.5 x 97 (2x), 113.5 x 87.5 (2x), 101 x
95 (1x), halve prijs, tel. 0515-231383

Grenen eettafel 0.80 x 1.50 met lade € 45.-; 
Eiken driedelige miniset, bijzettafels € 25.-; 
Eiken porselein (hang)kastje € 35.-, 
tel. 0517-579213

TE KOOP

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

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

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

-Vergeer-
KAAS JONG

500 gram slechts

2.9999
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

TE KOOP

Fiets met lage instap, weinig gebruikt, 
tel. 0515-232091

Aanhanger 1.24 x 2.45 opknapper € 75.-, 
tel. 0515-579346 

Dames motor laarzen echt leer, maat 39-40,
tel. 0515-231383

Voor de deur van It String 8, stonden 2 schattige
“mollen”.

Boottrailer, liefst kantelbaar voor bootje van
± 3 tot 4 m., tel. 0515-232725

Damesbrommer € 100.-, tel. 06-30298294

Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632

Zwart met blauwe trainingsjas, maat 40, merk
Ball Game. Bij wie is dit jasje na de federatie-
partij te Cornwerd terechtgekomen. Sytse de
Witte, tel. 05150579000

WIE KAN IK BEDANKEN

GEVRAAGD

AANGEBODEN

VERLOREN


