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Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Natuurmuseum
Fryslân ontvangt
schenking 
walvisbotten

4 5 9

Makkumer
Visserijdagen 2007

Michiel De Ruyter
verwelkomt
`Frigate Shtandart´

Uw huis op Funda?

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkumer strand beleefde ongekende topdrukte 

Makkum - Het strand aan het IJsselmeer bij
Makkum, was evenals vele andere bad- en
strandplaatsen aan de kust zondag een geweldige
trekpleister. Het was een hele klus om voor de
auto een parkeerplaatsje te vinden. De parkeer-
plaatsen richting recreatiecentrum de Holle Poarte
waren overvol. Langs de Suderseewei stonden de
auto’s links en rechts in de bermen geparkeerd,
ook op de zijtakken van deze weg stonden de
bermen vol met auto’s. Medewerkers van de
Holle Poarte waren op de drukte voorbereid en
leiden het verkeer in goede banen. Volgens de
strandwacht was het nog nooit op een zondag zo

druk geweest met dagjesmensen als vandaag.
Sommigen moesten  een wandeling 3 kilometer
lopen om op het strand te komen. In het water en
op het strand krioelde het van de mensen. Ook was
het druk met watersporters, jachten en kruisers
voeren visa versa door het Makkumerdiep. Wie
een plaatsje op een terras wilde bemachtigen
moest er als de kippen bij zijn, of voor een ijsje
te  kopen was het ook filevorming. 

Het bleef lang warm en de  strandgasten gingen dan
ook later huiswaarts, de afvoer van het verkeer
leverde voor zover bekend geen problemen op. 
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Info Familieberichten
Aan het eind van haar krachten 

is rustig heengegaan

Wilhelmina Rinia-Karsten
* 30 maart 1916 1 augustus 2007

Pingjum Makkum

Sinds 28 oktober 1991 weduwe van Jacob Rinia

Rint Rinia in liefdevolle herinnering

Wietske Rinia-Zeinstra

Mathilda
Sebastiaan

Correspondentieadres: Mathilda Rinia
Keizersgracht 41
8911 KR Leeuwarden

De Gezongen Uitvaart en de begrafenis hebben
maandag 6 augustus j.l. plaatsgevonden te Makkum

Toch nog onverwachts is overleden onze zeer
gewaardeerde buurvrouw

Hannie Laaij
Wij wensen buurman Dick, de kinderen en  
kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

De buren:
Fam. G. Draaijer Dhr. J. Pel
Fam. E. Freitag Fam. J. Horjus
Fam. D. Bakker Fam. R. de Boer
Bas en Boukje Fam. Rumondor 

Makkum, 2 augustus 2007

Vorige week hoorden we het droevige bericht dat

Hannie Laaij
is overleden.

Wij hebben vele jaren fijn met haar samengewerkt. 

Wij wensen Dick, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.

Wim en Ella Jansen

Na een periode van ziekte is overleden ons lid
van de vereniging

Hannie Laaij-van der Nol
Wij wensen haar familie veel kracht en sterkte toe.

Chr. Plattelandsvrouwen Bond
Afdeling Makkum

Makkum, 2 augustus 2007

Tot ons verdriet vernamen wij dat 
onze gewaardeerde altijd enthousiaste 

mede-vrijwilligster 

Hannie Laaij 
op 2 augustus 2007 is overleden. 
Wij wensen haar man en kinderen veel sterkte
toe bij de verwerking van dit verlies.

Vrijwilligsters van De Zonnebloem 
Afdeling Makkum

Zo plotseling, zo onbegrijpelijk......

Stil en verslagen zijn wij door het plotselinge
overlijden van

Hannie Laaij
lieve vrouw van onze fietsmaat Dick.
Wij wensen Dick, de kinderen en verdere familie
heel veel sterkte.

Tamme 
Wieger en Dieneke
Jan en Jannie

Geboren 

Matthew Luuk
op 3 augustus

om 14.47 uur hij weegt
3100 gram en is 50 cm.lang

broertje van Thomas Daan

Carolien en Cameron Powell-Rienstra
40 Squadron Crescent
Rutherford NSW 23120

Australia

De grootouders 
Riemer en Truus Rienstra

Kerkdiensten
zondag 12 augustus

Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen                       

R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal  

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers                                           

Recreatie Holle Poarte in de Piramide 
9.30 uur dhr. H. Fransen, m.m.v. zang: Mevr. A. Wiersma-
Heinsma, orgel: Mevr. A. Wiersma-Heinsma                    

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
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Mijn papa wilde graag mijn gewicht weten,
dat heeft hij nu op 3460 gram gemeten.
Als u van te voren even belt
en aan papa en mama vertelt,
wanneer u mijn luier komt verschonen,
dan zal ik u met een volle belonen.
Houd er wel rekening mee
wij moeten nog rusten alle twee.
Dus van één tot drie gaan we slapen.
Ik hoor mama nu al gapen.

Hoera, voor iedereen die het wil horen,
ik ben op mijn verjaardag geboren!

Kyara

1 augustus 2007
23.18 uur

Lando Lemstra & Elske Vrolijk
De Finne 20

8754 GT Makkum
0515-231226
06-41357582
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 9/8 t.e.m. wo. 15/8

Slagroomvla Vanille, 1 literpak..........................................1.29

Sperciebonen.........................................nu 500 gram 89 cent

Ouwehand Rolmopsen, 200 gram......................................1.89

De Ruyter Vlokken, melk of puur, pak 300 gram........nu 1.49

Chocomel Light, literpak...................................1.35 89 cent

Persil Megaperls, 1.215 kg.......................................7.29 4.49

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 €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 11 AUGUSTUS

VARKENSSCHNITZELS
diverse soorten

4 HALEN / 3 BETALEN

HAMLAPJES
500 gram €€ 4.-

DONDERDAG 9 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 15 AUGUSTUS

PAIN D’ARDENNE
100 gram €€ 1.60

SNIJWORST
100 gram €€ 1.-

KIPSATÉ SALADE
100 gram €€ 1.35

Diverse soorten barbequevlees
voor een mooie afsluiting 

van de dag

Agenda
woensdag  8 augustus
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt 
19.00-21.00 uur in het centrum

vrijdag 10 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van 14.30-
16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

Makkum - Café Romano 21.00 uur Live optreden Just Alex

Cornwerd - Ringrijderij voor aangespannen wagens
19.30 uur

Cornwerd - K.V. Meiinoar Ien  19.00 uur Nachtkaatsen 

zaterdag 11 augustus
Makkum - Keatslân ”De Seize” 11.00 uur  
Klussenbedrijf U. Tuinier ledenpartij ”Keatsen 
voor dames en heren gemengd”

Makkum - Voetbalveld ”De Braak” 14.00 uur 
Meidenvoetbal voor 11 - 16 jarigen ook leuk voor jou,
kom ook en doe mee!

dinsdag 14 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust diavoorstelling over
Friese meren en havensteden, 14.30 uur in restaurant, 
€ 2.- incl. consumpties. Info: zie 10 aug.

woensdag 15 augustus
Makkum - Zomeravond/gezelligheidsmarkt 
19.00-21.00 uur in het centrum

Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 augustus.
Expositie olieverfschilderijen (Landschappen, zee- en dorps-
gezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens kantooruren.
Voor info: Maaike Boonstra- Poog, Turfmarkt 75, tel. 0515-
232439/ www.maaikepoog.nl.

Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum, expositie
”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor Makkum, het ontstaan
van Kornwerderzand en Breezanddijk. Unieke, nooit eerder
getoonde beelden. Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.

Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september expositie
van dhr. L. Sluyter, tekenaar

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en pastels, aquarellen
van Makkum. Open van woensdag tot en met zondag 13.00
tot 16.00 uur, Slotmakersstraat 2

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend t/m 31
oktober, ‘s maandags gesloten

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot en met 31
oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin van het landgoed,
Geert-Jan Luinstra, kunstwerken van metaal. In landgoed,
permanente schilderijen tentoonstelling van diverse kunstenaars

Cornwerd - De Cornwerdermolen bestaat dit 100 jaar. Ter
gelegenheid daarvan is in week 32, vanaf 6 t/m 12 augustus
de molen dagelijks geopend voor publiek van 10.00 - 16.00 uur,
entree gratis

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en met 31
oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek, kunstschilder/
illustrator, wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels

Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen van Bertus
Bijlstra & Jacqueline van er Wei, allebei afkomstig uit Makkum.
Open: tot en met eind augustus zaterdag & zondag vanaf
11.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur,
entree gratis

Wons - zaterdag en zondag 25/26 aug. Expo Atelier Pur Sang.
Open van 13.00-18.00 uur.  Voor vragen en info: Antje van
der Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521
of www.antjevanderwerfpursang.nl

Workum - Nylânnermoledei, Hylperdyk 3, 11 augustus van
9.00- 21.00 uur. Deze dag staat in het teken van het jaar van
de molen. Vandaag zullen: shantykoren voor u zingen, verhalen
vertelt worden door een verhalenverteller, paling gerookt worden,
de accordeonist zijn repertoire ten gehore brengen.



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 8 augustus 2007

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

Babi Pangang
Foe Yong Hai
4 Koe Lo Kai/4 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

Volop barbecuevlees

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Het Natuurmuseum Fryslân heeft een bijzondere
schenking mogen ontvangen van het voormalige
Natuurmuseum Enschede. De schenking betreft
een verzameling walvisbotten en parafernalia
rond de walvisvaart, die een waardevolle aan-
vulling zijn op de eigen walviscollectie.

Het Natuurmuseum Enschede is onlangs opge-
gaan in het museum Twentse Welle, dat zich
richt op de natuur en cultuur van de streek.
Walvisvaart is een onderwerp dat daar niet bij
past en vandaar dat het museum uit Enschede
deze collectie aan het collega-museum in
Leeuwarden heeft geschonken. Tot de nieuwe
aanwinsten behoren wervels en een rib van een
blauwe vinvis, walvismeel, gehoorbeentjes en
harpoenen. Ook zitten er monsters bij van
gezuiverde en ongezuiverde traan. In tegenstelling
tot wat veel mensen denken werd traan niet
verwerkt tot levertraan maar gebruikt als smeer-
middel en als basis voor margarine en cosmetica.
Eigenlijk voor alles waar nu palmolie voor wordt
gebruikt. Levertraan echter wordt gemaakt uit
levers van kabeljauw en schelvis.Het natuur-
museum is vooral erg blij met de verwerving
van twee grote kaken van een blauwe vinvis.
Deze zijn ieder zo’n 400 kilo zwaar en 6,5
meter lang. Het zijn qua formaat en uniciteit
twee topstukken. Ook de baleinen zijn een
belangrijke aanvulling, vooral omdat enkele
tientallen baleinen nog in één stuk aan elkaar

zitten. Daardoor is het goed te zien hoe ze een
zeef vormen waarmee een walvis plankton uit
het zeewater filtert. De walvisbotten dateren
van een expeditie in 1954/55. In die winter
ging het Nederlandse walvisschip de Willem
Barendsz op ontdekkingsreis naar Antarctica
onder leiding van I.J. Klijn. Ze namen de walvis-
botten mee terug die door de Nederlandse
Maatschappij voor de Walvisvaart NV
geschonken werden aan het Natuurmuseum
Enschede. De walvis moet ongeveer 30 meter
lang zijn geweest. De blauwe vinvis leeft met
name in de wateren op het zuidelijk halfrond.
Het is, voor zover bekend, de grootste dier-
soort die op aarde leeft. Met een lengte van 30
meter en een gewicht van 150 ton is dit dier
met recht een gigant te noemen. Des te
opmerkelijker dat dit grootste dier op aarde
zich voedt met de kleinste organismen: plankton,
microscopisch kleine zeediertjes waarvan de
blauwe vinvis zo’n 4000 kilo per dag consu-
meert. De blauwe vinvis werd in de eerste
helft van de vorige eeuw in haar voortbestaan
bedreigd door intensieve walvisvaart.
Gelukkig werden er in de tweede helft van de
twintigste eeuw maatregelen getroffen,
waardoor er tegenwoordig weer zo’n 5000
vinvissen de wateren bevolken. De walviskaken,
wervels en rib hebben inmiddels een vaste
plaats gekregen in de Walviszaal van het
Natuurmuseum Fryslân.

Natuurmuseum Fryslân ontvangt schenking walvisbotten

* Kaken Blauwe vinvis met potvisskelet (uit: Collectie Natuurmuseum Fryslân)

Makkum - Vorige week had de leidster van
de kinderopvang aan de Voorn te Makkum
een jonge hond meegenomen. Ze is er achter
gekomen dat kleine kinderen en jonge honden
geen ideale omstandigheid is. De kleintjes
speelden vanwege het fraaie weer buiten en
lieten daarbij de deur wel eens open staan.
Jonge hondjes zijn heel nieuwsgierig en dus
vond Bibi het tijd eens verder te kijken dan de
Voorn. De eigenaresse was hier niet gelukkig

mee en ging samen met de kinderen en veel
mensen zoeken. Bibi werd niet gevonden.
Later bleek dat een van de bewoners van een
nabij de Voorn gelegen straat het hondje in
huis gehaald had. Het baasje werd de volgende
dag op de hoogte gebracht en Bibi is weer veilig
thuis waar ze hoort en weer eens mee naar de
kinderopvang zit er niet meer in. Het baasje
van Bibi is allen die meegezocht hebben heel
dankbaar voor de spontaan aangeboden hulp.

Hondje  ”Bibi” is weer terecht.......
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie bossen bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere zoete pruimen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . .€ 1.00

10 Grote eieren voor  . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 4.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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 eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Makkumer Visserijdagen 2007

Makkum - Het is weer bijna zover. Het pro-
gramma heeft u allemaal ontvangen met deze
Belboei. Misschien hebt u al tijd gehad om
hem te bekijken, of gaat dat nog komen. Waar
wij nu even extra aandacht op willen vestigen
zijn de ”maak en doe” onderdelen!

Voor de vrijdag zijn er daar twee van
Om 10.00 uur ‘s ochtends start de Kinder
Pieremagondel: kinderen in de leeftijd van 10
tot 14 jaar kunnen zich melden op het veldje
aan de Grote Zijlroede. Hier ligt een frame
klaar voor een vlot, en daar moet natuurlijk
een mooie opbouw op gemaakt worden! Samen
met een aantal begeleiders gaan de kinderen een
prachtig vlot bouwen, en kunnen ze ‘s avonds
meevaren in de Pieremagondeltocht. U kunt
namelijk nu nog aan de slag met het bouwen
van een Pieremagondel. Trommel uw vrienden,
buren, sportclub, of wie dan ook bij elkaar op,
en ga met z’n allen aan de gang om ook een
Pieremagondel te bouwen. Er is dit jaar het thema
‘Muziek’. U kunt zich opgeven bij de familie
Jaspers, Turfmarkt 85, tel: 0515-232037. Hier
zijn natuurlijk ook weer prijzen te winnen. Dit
jaar bepaalt het publiek wie de grote winnaar is!

Voor zaterdag staat de Kinderoptocht 
op het programma
Allereerst natuurlijk de vrolijke Kinderoptocht!
Alle kinderen zijn welkom om, zonder opgave
vooraf, mee te doen aan deze optocht! Het thema
is muziek! Dus doe jullie best en maak er iets
moois van. SpeELSgoed en de Marskramer
hebben leuke prijzen beschikbaar gesteld! Er
zijn twee categorieën nl, rijdend en lopend.
En er is ook een ‘geinprijs’ te winnen, voor de
creatie met de meeste humor! Om 10.00 uur
start de optocht in de Kerkstraat.

en de Zeilklompjes wedstrijd
Ook is er voor de kinderen de bekende
Zeilklompjes wedstrijd op zaterdagmiddag om
12.30 uur in het Vallaat. Alle kinderen die dit
jaar hun klomp hebben gekregen en gebouwd,
doen mee in de groep 6-  en 7 klasse, en alle
andere kinderen/ liefhebbers, kunnen mee-
doen in de vrije klasse. Voor beide wedstrijden
zijn er natuurlijk prijzen te winnen. En er is
ook een prijs voor de mooiste nieuwe klomp!
Heb je geen klomp maar wil je er wel één, kan je
die voor  20.00 euro kopen bij het Friese hart,
(voormalig VVV kantoor) in het Waaggebouw.

Vermaak bij Kelderhuis op de boulevard in Makkum.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

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 

benzine

Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,43dkm  2004 € 15750,-
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 € 12950,-
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc   2003 € 11900,- 
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9900,-
Opel Agila 1.2-16v Elegance,zilver,airco,r-cd,56 dkm 2002  € 7900,-
Citroen Saxo 1.4VTS Furio,3drs,zeer sportief,41 dkm  2002  € 6950,-
Fiat Marea Weekend 1.6-16v.SX,st.bekr,trekh,117dkm    1999 € 2850,-
Mitsubishi Spacestar 1.6 2004

diesel
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Radio-cd+navigatie,sportint ,cpv+afst.bed,124 dkm 10-2003 € 16750,- 
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm 2004 € 14450,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003  € 13850,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   2003  € 11950,-  
Ford Mondeo Wagon 2.0TDCi,zwart,clima,lm velg.mistl  2003 € 11900,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,89dkm  2005 € 11900,-
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd  2003 € 10900,-
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,   10-2000 € 5950,-

Airco service, reparatie, onderhoud, 

U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!     

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto's en info.

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

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

50 jjaar

Hier in de schoolbanken
is ze nog maar een jaar of 10.

Maar 13 augustus gaat onze lieve moeder
Sarah zien!

Van hharte ggefeliciteerd

Sonja & Jeffrey
Roelof

Wilco & Ryanne

Familiebericht

Culinair Festijn
Leeuwarden - Op 25-  en 26 augustus vindt
op het Zaailand in Leeuwarden voor de 2e keer
het Culinair Festijn plaats. De openingstijden
zijn op zaterdag van 11.00 uur tot 21.00 uur
en op zondag van 13.00 uur tot 19.00 uur. Op
deze dagen in augustus wordt het Zaailand
omgetoverd tot een plek waar diverse stand-
houders uit Leeuwarden en omgeving hun
kunsten komen vertonen. Ze staan klaar om
de bezoekers aantal onvergetelijk en bovenal
smaakvolle dagen te bezorgen. De standhouders
presenteren in hun eigen tent op een originele
wijze hun hapjes en drankjes, die uit diverse
keukens afkomstig zijn. De wereldkeukens zijn
allemaal in overvloed vertegenwoordigd! De
2 Culinaire dagen zijn helemaal compleet,
inclusief een bruisend entertainment programma!
Het muziek programma tijdens het festival is
zeer divers en spetterend. De bands zullen er
alles aan doen om de bezoekers van de vloer
te krijgen. Ook zal de Indiase ”Bolleywood’
dansgroepen aanwezig zijn om de bezoekers
in de ”Oosterse” sfeer te brengen. De kinderen
krijgen ballonnen uitgedeeld door een echte
clown. Er zijn twee luchtkussen voor de aller-
kleinsten en de grotere kinderen.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Omrop Fryslan TV
op zondagmiddag Ned.2 voortaan om twee uur

Met ingang van het nieuwe televisieseizoen
zijn de programma’s van Omrop Fryslân op
zondagmiddag op het landelijke net te zien
om twee uur. Na het NPS-programma Matinee
is er elke week een interessante documentaire
te zien van de landelijke televisieafdeling van
Omrop Fryslân. 

In september bijvoorbeeld gaat het in de eerste
twee programma’s over de groei van de Poolse
werknemer in de glastuinbouw in Fryslân (2
en 9 september). Op 16 september is er een
documentaire over de bouw van houten schepen
waaraan momenteel op drie plaatsen in Fryslân
wordt gewerkt. Op 23 en 30 september gaat het
over het Belgische kaatsen en wordt getoond
hoe het Jeu de Pilote nog steeds leeft. Er zijn
sinds jaar en dag veel contacten met Fryslân
en Friese kaatsliefhebbers reizen af naar Aalst
naar het kampioenschap van Vlaanderen. 

De Omrop Fryslân documentaires worden dus
vanaf 2 september uitgezonden op Nederland
2 om 14.00 uur. De herhalingen blijven op
Nederland 2 op zaterdagmiddag 12.25 uur en
bij Omrop Fryslân TV op zondagavond
(18.00-8.30 uur, nogmaals te zien de hele avond
en nacht eenmaal per uur). De uitzendingen
zijn vanaf maandags ook te zien via
www.omropfryslan.nl, www.documentaire.nl,
www.uitzendinggemist.nl en op BVN van de
Wereldomroep.

Omrop Fryslân 
organisearret fotowedstriid

Yn oansluting op de simmer is it ek Simmer
yn Fryslân by Omrop Fryslân. Alle radio- en
televyzjeprogramma’s steane wikenlang yn it
teken fan alle ferdivedaasje dy’t der dizze
simmer wer yn ‘e provinsje is. Fan skûtsjesilen
oant keatsen, fan ballonfeesten oant gondelfearten,
fan fierljeppen oant iepenloftspullen. Dit jier hat
Omrop Fryslân oan it tema Simmer yn Fryslân
in fotowedstriid keppele. Der binne trije kate-
goryen: - de orizjineelste foto; - de moaiste foto;
- de bêste bandanafoto. Dy bandana’s wurde
op tal fan plakken yn de provinsje troch it
Omrop Fryslân-promoasjeteam útdield. Der
binne moaie prizen te winnen, û.o. yn eltse
kategory in I-pod mei in wearde fan € 459,-.

Foto’s kinne stjoerd wurde nei fotowedstriid-
@omropfryslan.nl oant 1 septimber 2007.
Dêrnei sil der in saakkundige sjuery oer gear:
Caspar Bronwasser (Omrop Fryslân), André
Minkema (André Minkema Fotografie/Harns)
en Anja Zwanenburg (AZ Fotografie, Foto-Art
Uitleen/Jirnsum). Op it webstek fan Omrop
Fryslân is mear ynformaasje te finen. De foto-
wedstriid wurdt mei mooglik makke troch
Digi-Totaal Dalsheim yn Ljouwert en op It
Hearrenfean.
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SPECIAAL MMENU VVAN DDE MMAAND AAUGUSTUS

Tomaten of Minestronesoep - Entrecote - Grote Ijscoup naar keuze.
€ 20,-

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl* Fryslân   * Team Iselmarkust

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE

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

TV Ned 2 Documentaire
Pier Pander
Voor de documentaire over het leven van Pier
Pander ging Omrop Fryslân samen met
Pander-biograaf Marcel Broersma na welke
sporen er van de kunstenaar - behalve zijn
beeldhouwwerken -  nog te vinden zijn in zijn
geboorteprovincie en in Italië. 

In het programma ziet men hoe de zoon van
een mattenschipper uit Drachten één van de
bekendste beeldhouwers van zijn tijd werd die
- na opgeleid te zijn in Amsterdam en Parijs -
zijn belangrijkste werk maakte in Rome.
Geregeld kwam hij terug in Friesland, waar zijn
ouders inmiddels een huis hadden gekocht in
De Knipe. In Rome is aan de Via Nomentana
nog steeds het huis waar hij het langst heeft
gewerkt en gewoond, samen met zijn huis-
houdster Clara de Kanter. Waar Pander elke dag
druk aan het werk was, zit nu een kapperszaak.
In dit atelier werkte hij het idee uit voor zijn
beeldengroep die sinds 1924 te bewonderen is
in de tempel in de Leeuwarder Prinsentuin.
Een eind verderop aan de Via Nomentana
staat de Santa Constanza, één van de oudste
kerken van Rome, oorspronkelijk gebouwd als
mausoleum voor de dochters van Constantijn.
Pander zal hier zeker zijn geweest en volgens
Marcel Broersma moet hij hier de inspiratie
hebben opgedaan voor zijn tempeltje. Wie het
vroegchristelijke bouwwerk van buiten en
van binnen bekijkt ziet onmiddellijk de overeen-
komsten tussen de gebouwen in Leeuwarden en
Rome. Net als de tempel is de kerk opgebouwd
uit een ronde trommel met een rondgang en
een koepeltje. Deze steunt op pilaren en door
de ramen boven komt zacht licht door. De
kerk in Rome is weliswaar minstens twee
keer zo groot als de Leeuwarder tempel, maar
binnenin treft men éénzelfde soort sfeer. Bij
de Piramide van Cestius is de begraafplaats
‘acattolico’, het protestantse kerkhof van
Rome. Pier Pander ligt hier begraven met
honderden andere beeldhouwers, schilders,
architecten, schrijvers en dichters (Shelley en
Keats). Gids Alessandro Rubimetti vertelt hoe
Rome in de negentiende eeuw het Mekka was
voor vele, inmiddels vergeten, kunstenaars -
zoals Pier Pander -  die hier hun laatste rust-
plaats vonden. 

Samenstelling documentaire over Pier Pander:
Geart de Vries. Pier Pander is te zien op
zaterdag 18 augustus, Nederland 2 om 12.25 uur.

De uitzending is ook via www.omropfryslan.nl,
www.documentaire.nl en
www.uitzendinggemist.nl te bekijken.

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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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 084-2203718

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

Michiel De Ruyter verwelkomt `Frigate Shtandart´

Makkum - Op donderdag 16 augustus verwel-
komt Michiel de Ruyter als eerste de Russische
Frigate ‘Shtandart’ bij haar aankomst in
Nederland. De replica van tsaar Peter de Grote’s
vlaggenschip uit 1703 is weer in Nederland en
neemt in het kader van het Michiel de Ruyter
jaar deel aan diverse festiviteiten en activiteiten.

Na de lange reis uit thuishaven St. Petersburg
stapt Michiel de Ruyter om 12.00 uur in
Kornwerderzand aan boord om met ‘Shtandart’
de haven van Makkum binnen te varen. Tijdens
de Visserijdagen blijft het schip in Makkum
en vertrekt op zaterdag 18 augustus naar Den
Helder om mee te doen aan de Race2Sail de
Ruyter naar Vlissingen. Via Oostende vaart
‘Shtandart’ temidden van vele andere schepen
op 23 augustus Vlissingen binnen om t/m 26
augustus in de geboortestad van de Nederlandse
zeeheld deel te nemen aan de festiviteiten
van Sail de Ruyter. Alvorens ‘Shtandart’ uit
Nederland de thuisreis aanvangt meert het
schip van 29 augustus t/m 1 september nog af
in Harlingen.

De huidige ‘Shtandart’ is een exacte kopie
van het schip dat tsaar Peter de Grote in 1703
in St. Petersburg bouwde. In 1994 begon de
huidige kapitein, Vladimir Martous, met een
klein team aan de bouw van de nieuwe
‘Shtandart’. Sinds de tewaterlating in 1999 is
het schip actief als trainingsschip voor jongeren
van 15-25 jaar en heeft het al vele landen
bezocht en duizenden zeemijlen afgelegd. De
doelstelling van Peter de Grote was om het
Nieuwe Rusland dichter bij West Europa te
brengen met St. Petersburg als venster naar
het Westen. Met een jonge bemanning aan
boord, die behalve het opdoen van zeilervaring
ook in contact wordt gebracht met nieuwe
culturen, vervult ‘Shtandart’ na 300 jaar alsnog
de wens van Peter de Grote.

De kapitein heeft bij uitzondering toestemming
gegeven geïnteresseerden op zaterdag 18 augustus
in de gelegenheid te stellen met ‘Shtandart’
van Makkum naar Den Helder mee te varen.
Meer gegevens en inschrijvingen voor deze
unieke tocht via www.visserijdagen-makkum.nl

Taxi Van der Bles in Makkum neemt klanten over
van Taxi De Jong te Wommels
Makkum - Per 1 augustus j.l. heeft Taxi de
Jong uit Wommels zijn activiteiten als taxibedrijf
beëindigd. Als gevolg van een nieuwe Europese
aanbesteding zag De Jong het schoolvervoer
overgaan naar een ander bedrijf. Daarnaast werd
het erg moeilijk om de resterende vormen van
vervoer op rendabele wijze voort te zetten, door
o.a. nieuwe regelgeving voor taxibedrijven. Taxi
de Jong was gedurende 40 jaar een vertrouwd
gezicht in Wommels en omgeving en heeft
vele tevreden klanten, die nu genoodzaakt
zijn uit te zien naar een andere vervoerder.
Omdat de belangen van zijn klanten directeur
Johan de Jong zeer ter harte gaan, heeft hij

Taxi Van der Bles te Makkum bereid gevonden
deze klanten van hem over te nemen. Dit bedrijf
is, met eigenaar/directeur René van der Bles,
evenals Taxi de Jong, een kleinschalig taxibedrijf.
Voor zowel directie als personeel staan service
en klantvriendelijkheid voorop. 

Zo is Johan de Jong ervan verzekerd, dat zijn
klanten in goede handen zijn. Overigens zullen
2 chauffeurs van De Jong in dienst treden bij
Taxi Van der Bles, waarmee het aantal werk-
nemers bij dit bedrijf op 33 komt. Het wagenpark
van Van der Bles bestaat uit 3 touringcars, 19
taxi´s cq. taxibusjes en 6 huurauto´s.
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wespenator 
Mobiel 06 2831 9267

ook na 17.00 uur en in het weekend
0515 - 42 22 68

e.v.m. gediplomeerd

Last van wespen?
De  Wespenator verwijdert ze 

vakkundig snel en betaalbaar € 47,-

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Federatiepartij Welpen, Pupillen en Schooljeugd 

v.l.n.r. Klaas Anne Terluin, Exmorra; Lisanne
Burghgraef, Exmorra; Jan Pieter Jaarsma,
Hartwerd; Douwe v/d Zee, Exmorra; Welmoed
Damsma, Bolsward; Stan Waterlander, Bolsward;
Angelique Buma, Schettens; Tjebbe Galema,
Burgwerd

Zurich - De federatiepartij voor welpen, pupillen
en schooljeugd d.e.l. werd afgelopen zaterdag in
Zurich gehouden. Er waren spannende partijen,
er werd fanatiek gekaatst en de partij had een
prettig verloop. De drie catagoriën hebben elk
hun eigen veldafmetingen, waardor het veld net
een dambord leek. Gelukkig had de scheids-
rechter Sies van der Berg, het spel goed onder
controle. Door de vakantie was er vrij weinig
deelname, maar door het mooie weer en de
inzet van de deelnemers was het absoluut de

moeite waard. Aan het eind van de middag
werden de prijzen voor de pupillen uitgereikt
door de voorzitter, Sies van der Berg. Eerder
die middag warende prijzen al uitgereikt voor
de welpen en de schooljeugd.

Uitslag Welpen;
1. Roeland Damsma, Bolsward 

en Willem van Abbema,Schettens
2. Klaas Pier Folkersma, Wons 

en Martein Fennema, Hartwerd

Verliezersronde:
1. Klaas Bosma, Makkum 

en Kees Sandstra, Hartwerd
2. Sander Bruinsma, Bolsward 

en Siep Sandstra, Hartwerd

Pupillen Winnaars:
1. Anne Terluin, Exmorra 

en Lisanne Burghgraef, Exmorra
2. Douwe v.d. Zee, Exmorra 

en Jan Pieter Jaarsma, Hartwerd
3. Hidde Folkertsma, Pingjum 

en Anne Mulder, Waaksens

Verliezers:
1. Welmoed Damsma, Bolsward 

en Stan Waterlander, Bolsward
2. Tjebbe Galema, Burgwerd 

en Angelique Buma, Schettens

Schooljeugd
1. Thomaske Reitsma, Cornwerd 

en Johan van Abbema, Schettens
2. Tjitte Folkertsma, Cornwerd 

en Wytze Venema, Bolsward

Eerste straatkaatspartij te Gaast

v.l.n.r.  de winnaars Klaas Jan van Kalsbeek,
Brenda Draijer en Pieter Westra.

Gaast - Zaterdag 4 augustus j.l. was de eerste
straatkaatspartij in Gaast. Gesponsord door
Peijenburg en Culterra. Met 7 partuur op de lijst,
het zonnetje erbij en publiek op de zeedijk
was de dag al geslaagd. Om vier uur gingen
de eerste partijen los en iedereen moest flink
wennen aan het smalle veld en de hoge stuiten

van de bal. Maar na 2 mooie omlopen konden
omstreeks 18.00 uur de finales beginnen. In
de winnaarsronde ging die tussen het partuur
van Pieter Westra, Klaas Jan van Kalsbeek en
Brenda Draijer tegen het partuur van Melle de
Boer, Klaas Postma en Kay Wester. Het partuur
van Melle dat de hele dag goed had gekaatst,
konden in de finale niks meer doen en gingen
ten onder; 5-1 6-2. Zo ging het partuur van
Pieter Westra met de krans en een doos koeken
van Peijenburg naar huis. En kreeg het partuur
van Melle de Boer een zak organische mest van
Culterra. In de verliezersronde ging de strijd
tussen Erik Westra, Joukje Hoekstra en Sabine
Draijer tegen Theo Stellingwerf, Wiebren
Stellingwerf en Trijntje Hoekstra. Na een snelle
voorsprong van Erik Westra kwam het partuur
van Theo goed terug, maar het mocht niet
baten en het partuur van Erik ging met de 1e
prijs in de verliezersronde naar huis. Er werd
nog lang nagezeten en gepraat over een mooie
dag die zeker nog een keer herhaald zal worden. 

(eigen foto)

(eigen foto)

De Waardruiters
Cornwerd - Het weekend van 28 juli j.l.werd
het Concours Hippique te Sneek gehouden.
De Waardruiters waren goed vertegenwoordigd
en wisten diverse prijzen in de wacht te slepen.
Ine Postma startte donderdagavond met Jokelien
in de B-dressuur. De eerste proef werd beloond
met 188 punten en de 5e prijs, de tweede proef
met 187 punten en de 1e prijs. In dezelfde
klasse startte Sabien Mollema met Jurjen. De
eerste proef won ze met 189 punten de 6e
prijs, de tweede proef won ze met 192 punten
de 7e prijs. Het leverde beide combinaties 2
winstpunten op. Nog twee winstpunten waren
met de score van 181 punten en 186 punten
voor Nynke de Boer - Steigenga. Zij startte
voor het eerst met haar paard Wancy. Emmy
Dijkstra startte met UPS in de klasse L-1
dressuur. De eerste proef won ze met 187
punten de 6e prijs, de tweede proef won ze
met 186 punten de 7e prijs. Dit betekende ook
voor haar 2 winstpunten.

Vrijdagavond startte Pieta Menage met Uniek
in de klasse M-1. De eerste proef behaalde ze
182 punten, de tweede proef 191 punten waar-
mee ze de 6e prijs won. Sabien Mollema startte
met Newman in de klasse M-2. Met beide
proeven won ze de 3e prijs met respectievelijk
193 en 187 punten. Zowel Pieta als Sabien
verdienden hiermee 2 winstpunten. Vrijdag-
avond kwamen ook de ponyruiters aan de
start. Daphne de Vries reed met Speedy in de
klasse L-1. Ze waren in vorm. De eerste proef
werd de 1e prijs gewonnen met 192 punten,
de tweede proef werd de 1e prijs gewonnen
met 189 punten. Ook Esmee Mesken met
Quissie startte in de L-1. Zij behaalde de eerste
proef 185 punten, de tweede proef 195 punten
waarmee ze de 2e prijs won. Ook deze beide
dames verdienden 2 winstpunten. 

Op deze dag kon er gemend worden in Drachten.
Hier was Brenda de Wolff met Fabiolaa fan
Fjildhûzen van de partij. De eerste proef won
ze met met 204 punten de 2e prijs. De tweede
proef won ze de 3e prijs met 180 punten. Het
leverde haar in totaal 3 winstpunten op. In
Drachten was ook Ine Postma met Jokelien.
Ze nam hier deel aan de selectiewedstrijd
voor het Nederlands kampioenschappen fries
ras. De eerste proef behaalden ze 188 punten
en 2de prijs, de tweede proef 186 punten en ook
de 2de prijs. Daarbij opnieuw 2 winstpunten.
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Tzummarum maakt favorieten rol waar op Pier Elgersma
Partij Wommels in spannende finale verslagen (door klaas salverda)

Witmarsum - Sommige favorieten stranden
door de stress of andere onvolkomenheden,
andere in de sport maken hun naam waar. De
jongenskaatsers (14-16 jaar) uit Tzummarum
bleken niet te bezwijken onder de druk en
wonnen afgelopen zaterdag hun kaatspartijen.
Op de Pier Elgersma Partij te Witmarsum
versloegen zij in de finale Wommels met 5-5
en 6-2. Het was grote man Hans Wassenaar
die in het laatste eerst het verschil maakte en
daardoor zijn partuur in de kransen sloeg.
Arnold Zijlstra en Steven de Bruin deelden
mee in de feestvreugde. Wommelsers Cees de
Boer, Jort Strikwerda en Johannes Hazenberg
boden goede tegenstand. 30 parturen prijkten
op de lijst voor de afdelingspartij waar naast
ook nog eens een door elkaar loten partij was.
Voor de individuele kaatsers en natuurlijk
voor de verliezers van de 1e omloop van de
afdelingspartij (19 parturen).

Afdelingswedstrijd
Tzummarum kwam in de finale door Stiens in
de 1e omloop te verslaan (5-1 6-2), Bolsward
in de 2e omloop (peter Nieuwenhuis, Jesper
Sjollema en Thomas van Zuiden verloren met
5-3 en 6-2). In de derde omloop werd Oude
Bildtzijl verslagen (0-5 4-6) en in de halve
finale werd er een lastige tegenstander (Goënga)
verslagen. In een hele aardige en goede kaats-
partij hielden de Goëngeasters stand tot 4-4.
Het laatste spel ging naar Tzummarum en op
5-4 en 6-6 werd de finale gehaald. Wommels
had het in de 1e omloop gemakkelijk tegen
Beetgum (5-16-2) Dronrijp werd in een mooie
partij verslagen met 5-4 en 6-4. In de derde
omloop werd het uitgekaatste Grou verslagen
met 5-1 en 6-0. In de halve finale werd St.Anne-
parochie verslagen met 5-4 en 6-2. Net als de
andere halve finale een goede kaatspartij met
relatief niet veel onnodige fouten maar met
goed kaatswerk. De finale werd een spannende
maar kwalitatief niet zo’n hele beste. De strijd
ging gelijk op doordat Wommels de foutjes
van Tzummarum afstrafte door op 6-6 wel weer
elke keer terug te komen in de wedstrijd. Op
5-4 en 6-6 in het voordeel van Wommels was het
Hans Wassenaar die de 1e van de 4! zitballen
plaatste  op het perk van Wommels. Het werd wel
5-5 en 6-2 maar, op die stand miste de opslager
van wommels  het perk en was de winst voor
Tzummarum. 

Door elkaar Loten
Al jaren zit aan de afdelingswedstrijd de door
elkaar loten partij vast. Een partij voor indivi-
duele kaatsers en voor de verliezers van de 1e
omloop van de afdelingspartij. Na loting bleven
19 parturen over en die maakten er een mooie
kaatsdag van. Arton Postma, Bauke Triemstra
(broertje van Taeke) en Paulus Walda kaatsten
het langst en het best. Zij kaatsten in de derde
omloop (finale of niets) tegen Jelle Harm
Kooistra, Marcel Wassenaar en Titus Witteveen.
In een zeer ”drege” partij werden die verslagen
met 5-5 6-2. Door een staand nummer op de
drie een welverdiende rust partij voor de finale. 
De halve finale werd niet spannend. Anne Wind,
Dennis de Bruin en Peter de Jong versloegen het
uitgekaatste trio Max Alen, Goose Beeksma
en Robert de Bruin met 5-2 en 6-0. De finale
leek in  spannend te worden  tussen Triemstra
c.s. en Wind c.s. Wind en zijn maten kwamen
terug van 3-0 tot 3-2 maar, daarna was het
over Bauke, Aron en Paulus liepen uit naar 5-2.
Op 5-2 en 6-0 was het Anne Wind die de
opslagbal van Triemstra kwaad uitsloeg. 
Het was de 61e maal een afdelingswedstrijd
in Witmarsum voor de freulegangers en de
10e maal de Pier Elgersma partij. Zeer fraaie
horloges, ook in de D.E.L wedstrijd (beschik-
baar gesteld door het legaat van Pier Elgersma,
Juwelier Kramer te Franeker en de PC te
Witmarsum fraaie klokjes gingen naar: 

Pier Elgersma Partij 2007 (30 parturen):
1. Tzummarum: (Arnold Zijlstra, 

Hans Wassenaar en Steven de Bruin)
2. Wommels: Cees de Boer, Jort Strikwerda

en Johannes Hazenberg
3. Goënga: Evert Sijbesma, Sibe Wijbrandi 

en Sietse Kuipers
3. St. Annaparochie: Frank Oosterhaven,

Geert de jong en Jeroen Westra

Door Elkaar Loten partij (19 parturen)
1. Aron Postma, Stiens

Bauke Triemstra, St. Jacobiparochie 
Paulus Yde Walda, Wjelsryp

2. Anne Wind, Pingjum
Dennis de Bruin, Tzummarum
Peter de Jong, Blauwhuis

3. Max Alen, Witmarsum
Gosse Beeksma, Cornjum
Robert de Bruin, Tzummarum

Witmarsummer Merke 2007
is super verlopen
Witmarsum - Op vrijdag 3 augustus ging in
Witmarsummer de Merke van start. ‘s Middags
was er voor de jeugd een grote leden kaatspartij, en
‘s avonds vanaf 20.00 uur was er in de feesttent een
Cabaret avond met spelers uit eigen dorp. Meer
dan 300 mensen kwamen hier op af dus kortom een
geslaagde avond. Zaterdag 4 augustus was er de
grote Pier Elgersma partij voor de categorie jongens
afdeling. Om 10.30 uur was er voor de allerkleinste
kinderen een clown in de tent. Deze wist d.m.v.
goocheltrucs en het maken van ballon figuren de
aandacht goed vast te houden. ‘s Middags was er
voor de jeugd tussen de 6 en 13 jaar de jaarlijkse
survivalbaan race georganiseerd. Dit jaar kwam er
wat minder jeugd op af als voorgaande jaren.

Prijswinnaars kinderspelen:
Jongens 6-7 jaar: 
1e Mark Burger,
2e Sander Burger, 
3e Jorrit Schippers
Meisjes 6-7:
1e Baukje Leijendekker, 
2e Anneke Smid, 
3e Sjoukje Stuiver;
Jongens 8-9-10:
1e Michael Beets, 
2e Wouter van de Witte, 
3e Remco Dooper;
Meisjes 8-9-10:
1e Iska Antsje van der Vlugt, 
2e Thomaske Leijendekker, 
3e Elisa Dooper;
Jongens 11-12-13:
1e Martijn van der Meer, 
2e Patrick Bos, 
3e Pieter Algera;
meisjes  11-12-13: 
1e Sanne El van der Vlugt, 
2e Shirley Beets,
3e :Linda Bebelaar.

Tevens werd er weer de jaarlijkse Zeskamp gehouden
waarbij dit jaar tien teams streden om oranjekoek
en waardebonnen. 
Prijs winnende teams: 
1e The Goonies, 
2e Pirats of the Caribien, 
3e ûs Bierhûs 

Om 19.00 uur werd er weer gestreden bij de ”Stunt”.
Mannen en dames vanaf 14 jaar konden strijden
om de waardebonnen. Prijswinnaars: bij de mannen
Nico Bruinsma met een tijd van 3,72 sec, en bij de
dames was Doetie Bouma de snelste met een tijd
van 7,22 sec. ‘s Avonds speelden er maar liefs 2 bands,
nl. Impact en Monroe. Deze speelden de sterren van
de hemel. Zondag 5 augustus werd de Haije Rypma
Hoofdklasse Partij gekaatst. Vanaf 15.00 uur speelde
het duo Swingmasters in de feesttent. Deze heren
wisten er weer een feestje van te maken. Vanaf
19.00 uur speelde Big Nick op het podium.
Maandag 6 augustus werd er overdag de Ulbe
Hiemstra ledenpartij voor de senioren gekaatst.
Traditioneel is de daaropvolgend een barbecue met
een echt varken aan het spit. Na de barbecue kon er
worden gedanst op de muziek van The Scandels en
om 22.00 uur werd een spetterend optreden verzorgd
door Danny Panadero. Deze wist er een feestje van te
maken zodat daarna de voetjes van de vloer gingen. 

Kortom de Witmarsummer Merke 2007 
is super verlopen.Makkumer strand beleefde ongekende topdrukte - veel vermaak in het water en op het strand.
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JUST
ALEX

In Café Romano
Makkum

aanvang 21:00 uur
vrijdag 10 augustus

Live optreden van 

K.V. Meiinoar Ien 
te Koarnwert

organisearret op
freedtejun 10 augustus o.s. 

NACHTKEATSEN
foar leden en net-leden

oanfang 19.00 

opjefte by ien fan de 
bestjoersleden foar tongersdei 

9 augustus 19.00

foar de winners moaie klokjes!

Meidenvoetbal
VET LEUK!

Ben jij tussen de 11 en 16 jaar 
en lijkt voetbal jou ook leuk?

Kom dan zaterdag 11 augustus 
om 14.00 uur op het voetbalveld 

van vv Makkum.

De meiden van vv Makkum 
\staan daar klaar om een potje 

te voetballen!

Inlichtingen; tel. 0515- 231014

Witmarsum - De revanche PC was jarenlang
een vast onderdeel in het kaatscircuit. De heren
hoofdklassers van de KNKB kaatsen inmiddels
geen revanche PC meer maar, afgelopen week-
einde leek het daar wel op. Rutmer van der
Meer, Jacob en Chris Wassenaar verloren op
de PC in de 2e omloop. Zij haalden hun gram
door het weekeinde 2 maal te winnen.
Zaterdag in Harlingen en afgelopen zondag in
Witmarsum tijdens de Haye Rijpma Partij. In
de finale versloegen zij het partuur van
Jochum Bouma, Jan Willem van Beem en
Douwe Groenendijk. Op 5-3 en 6-0 was het
Jacob Wassenaar die bovensloeg. Chris
Wassenaar werd tot koning uitgeroepen. 

Het begon allemaal een beetje vreemd in
Witmarsum. De KNKB wou starten met een
experiment met gekleurde kaatsballen. De
Kaatsers wouden hier al na het inslaan niets
van weten. Gelukkig was de scheidsrechter
van mening dat er eerst maar eens gekaatst
moest worden voordat er een oordeel geveld
kon worden. Al na een aantal slagen in de 1e
omloop (10 minuten) waren de kaatsers van
mening dat men niet verder kon kaatsen met
de roze ballen. Jammer dat dit al na 10 minuten
moest gebeuren. Van een experiment was dus
geen sprake meer. Wellicht hadden de hoofd-
klassers gelijk maar, het is niet onverstandig
om dit eens weer te bezien wanneer de weers-
omstandigheden wat beter (lees: donkerder)
zijn. Maar om nou elk experiment de grond in
te boren gaat wat te ver. Wellicht kan de kleur van
de bal van roze naar oranje gebracht worden.
Wie weet...

Genoeg gepraat over de kleuren verder met
het kaatsen. Van der Meer c.s. hadden een
moeizame start tegen Robert Rinia, Renze
Hiemstra en Peter de Boer. Tot 3-3 ging de
strijd gelijk op daarna maakte Chris Wassenaar
het verschil op een paar belangrijke slagen.
Op 3-3 en 4-6 was er een zitbal en op 3-5 en 0-6
sloeg Chris de kaats voorbij. In de 2e omloop
tegen Feite de Haan, Tjitte Bonnema en Arie
den Breejen verliep het al zeer soepeltjes.
Men liep snel uit naar een grote voorsprong
en won simpel met 5-0 en 6-2 nadat Den
Breejen de bal uitsloeg. In de halve finale
ging het ook zeer snel doordat het perk van de

Wassenaars geen bal vertrouwd was. Wilco
Rinia, Karel Nijman en Gert Jan Meekma
wilden wel maar konden niets verrichten
tegen het beste partuur van de dag. Op 5-0 en
6-6 tikte Van der Meer de bal retour voorbij de
kaats en was de finale behaald. Weer een
mooie derde prijs (net als de PC) voor Rinia,
Nijman en Meekma De Andere finalisten
(Bouma, Van Beem en Groenendijk) begonnen
hun dag tegen Jan Dirk de Groot, Marten
Hiemstra en Alle Jan Anema. Geen schijn van
kans voor het partuur van De Groot. Bouma
c.s. kaatsten foutloos en wonnen simpel  met
5-1 en 6-6. In de 2e omloop (finale of niets) was
het andere koek. Een redelijk goede spannende
kaatspartij volgde tegen Simon Minnesma,
Auke v.d. Graaf en Folkert v.d Wei. Bouma c.s.
namen een 3-1 voorsprong maar Minnesma
gaf niet op en kwam terug tot 3-3. Na elk een
bordje viel de beslissing in het 9e eerst. Op 6-4
sloeg Simon jammerlijk buiten en werd het 5-4.
Op 5-4 en 6-2 kon Witmarsumer  van der wei
de kaats niet voorbij slaan. Finaleplaats voor
Bouma c.s. door een staand nummer op de drie.

Finale
Het naar omstandigheden goed opgekomen
publiek zag een vrij matte finale waarin Chris
Wassenaar de belangrijke punten pakte, Jacob
Wassenaar (net als in de halve finale) zeer
sterk uitsloeg, en Jochum Bouma teveel risico
nam met zijn opslag. Toch bleef het redelijk
spannend. Tot 3 eersten gelijk wel te verstaan.
Bouma sloeg toen wel heel best op maar maakte
daarna te veel foutjes. Op 6-6 sloeg Jacob boven
en op 4-3 en 6-0 sloeg Jochum voor. Op 5-3
en 6-0 sloeg Jacob Wassenaar prima boven en
was de krans voor hen.

Uitslag:
1. Rutmer v.d. Meer, St. Jacobiparochie

Jacob Wassenaar, St. Annaparochie 
Chris Wassenaar (Koning), Minnertsga

2. Jochum Bouma, Easterlittens
Jan Willem van Beem, Dronrijp
Douwe Groenendijk, Heerenveen

3. Wilco Rinia, Makkum
Karel Nijman, Leeuwarden
Gert Jan Meekma, Witmarsum

Partuur Van der Meer oppermachtig in Witmarsum 
2e winst in één weekend (door Klaas Salverda)

Makkumer strand beleefde ongekende topdrukte - de aan- en afvoer van en naar het strand.
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Nieuw in ons assortiment
Natuurlijke erfafscheidingen

Wilgenteen, riet, bamboe, 
dopheide en boomschorsmatten. 

Verkrijgbaar op rol in diverse maatvoeringen.

De nieuwe tuincatalogussen 2007 zijn gratis bij
ons verkrijgbaar, boordevol tuinideeen!!

Aanbieding van de week: 
Flacon bestratingreiniger (anti-groene aanslag)

van € 8,50 voor € 7,25!!

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.  
Toyota   Rav4 2.0    16V 4x4 Zilver met.

5 deurs          06-2002 78078 19.750.00

Mercedes 180         1.8 Ponton Zwart     06-1960 131613 12.250.00

Landrover Freelander 2.ODI Zwart met.

incl. softop         03-1999  165449   9.950.00

Volkswagen Golf     1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001  145123   9.250.00

Volkswagen Golf       SDI 50kw Grijs met.  10-2002  154156   8.750.00 

Kia    Joice  2.01 16V Zilver met.

div. opties 7 pers    11-2001  117969 8.750.00  

Toyota Carola 1,3 16V HB G6 Zwart met. 07-1997 102047 4.950.00

Porsche 944         2.5  120KW inj.    05-1984 170123 3.950.00

Honda Accord      1.8 Isrs LPG G3 

Zilver met.      08-1996 157926 3.750.00

Peugeot 204         1100 GL 43KW Beige 11-1976 94267 3.250.00

Seat Arosa       1.4 44KW Zilver met. 09-1999 230384 2.750.00

Volkswagen Kever       1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Volkswagen Golf II  1.3 I kat Rood    01-1991 166546 1.250.00

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

WWeeggeennss ssuucccceess hheerrhhaaaalldd......
WWooeennssddaaggaavvoonndd oopp 

ddee bbrraaddeerriiee nnoogg éééénnmmaaaall::

2 sspijkerbroeken 
vvoooorr mmaaaarr € 50.-

Teatsen een mix van
kaatsen en tenissen
Makkum - De Kaatsvereniging Makkum
organiseert op zaterdag 11 augustus  teatsen
op ”Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat
te Makkum. Deze mix van kaatsen en tennissen
wordt gehouden voor alle leden (v.a. 14 jaar)
van de KV Makkum.  De sponsor van deze
partij is ”Klussenbedrijf U. Tuinier” uit Makkum.
Het begint om 11.00 uur.
Opgave is mogelijk t/m vrijdag 10 augustus
19.00 uur, bij het  secretariaat van de kaats-
vereniging, Strânwei 17, Makkum, tel: 0515-
231377, E-mail: alpha@ayc.nl. Nadere informatie
treft u aan op www.kvmakkum.nl

Just Alex vrijdag 
bij Romano
Makkum - Vrijdagavond 10 augustus a.s is het
weer feest in Café Romano. Zanger/entertainer
Just Alex zal weer voor een geweldige sfeer
zorgen. Just Alex was onlangs te zien in het
TV programma Hart voor Muziek met zijn
nieuwe single ”Toen ik jou zag staan”. Het
repertoire van Alex bestaat uit gezellige
Neder-landstalige meezingers aangevuld met
Engelstalige liedjes.

Inbraak woning Strânwei 
Makkum - De politie onderzoekt een inbraak
die vorige week maandagnacht in een woning
aan de Strânwei plaatsvond. Uit de woning
zijn sieraden, een portemonnee met inhoud en
geld weggenomen. Men drong de woning
binnen door een raam te forceren. Een 60-jarige
inwoner van Makkum deed aangifte. 
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B. BOSMA
biedt te huur aan:

Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.

Tuinfrees 80 cm breed

Hogedruk reiniger 160 Bar

Trilplaat

Steenknipper

Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Afgelopen zaterdag werd de eerste
oefenwedstrijd gespeeld in de voorbereiding
op het seizoen tegen het 2e elftal van zaterdag
hoofdklasser ONS-Sneek. De 1e trainingsweek
was ingevuld met drie trainingen en de week
werd afgesloten met een oefenpot. Het veld was
redelijk opgeknapt na het 1e seizoen en kon
ondanks de vele regenbuien van afgelopen weken
droog en hard genoemd worden en het weer was
prima met een zonnetje en een lekker zuchtje.

Makkum begon met een 4-4-2 opstelling waar
de nieuwe trainer Sjouke de Bos het hele seizoen
mee wil gaan spelen. De bedoeling is om in de
opbouw van achteruit veel baltempo te spelen
en zodoende via het middenveld tot aanvallen
te komen. Dit voor de selectie nieuwe systeem
zal wel enige aanpassingsproblemen geven,
maar kan zeer zeker tot mooi en aantrekkelijk
voetbal leiden. Tegenstander ONS 2 was met
een volledige selectie naar Makkum gekomen
en speelde de 1e helft met een ander elftal dan
de 2e helft. De gemiddelde leeftijd van deze
ploeg zal rond de 20 hebben gelegen iets lager
als ‘ons’ vlaggenschip waar ook good-old Rein
Miedema en Jasper van Dijk aanwezig waren.
De 1e helft kenmerkte zich door het nog moeten
wennen aan weer een wedstrijd spelen en ook
de verhoudingen en afspraken binnen het veld
waren nieuw. ONS 2 had dan ook meer balbezit
maar kwam niet tot echt uitgespeelde kansen.
Maar gaande weg de 1e helft kwam Makkum
steeds beter in het spel dat van hun verwacht
wordt en zodoende kwamen er wat meer kansen.
Een aantal momenten dat nog net niet de
beslissende pass gegeven kon worden later
werd na en prima combinatie de bal in het
centrum op Jouke de Jong gespeeld die hem
net niet goed kon controleren. De bal kwam
voor de voeten van Reimo Tjeerdema die zijn
tegenstander te snel af was en de bal keurig in
het hoekje legde 1-0 voor Makkum tevens de
ruststand.

De 2 e helft dus een ander ONS 2 met alleen
nog dezelfde keeper en bij Makkum waren er
4 wissels Folkert voor Bouke, Daniel voor
Jasper, Rein voor Gjalt en Gerben voor Andre.
Na 10 minuten in de 2e helft kreeg Daniel de bal
op links, hij kon opendraaien en met een knappe
actie tussen 3 man zich vrijspelen om vervolgens
de bal af te leggen op de meegelopen Folkert
Boer die de bal netjes in de rechterhoek legde
2-0 voor Makkum. Een minuut of twee na dit
doelpunt een vervelend moment voor het team
en voor Jan Hiemstra, de bal werd net verkeerd
ingespeeld en om hem nog te halen moest Jan
een beweging maken die voor zijn enkel geen
voordelige bleek. Helaas moest Jan gewisseld,
maar de schade bleek achteraf gelukkig nog
mee te vallen. In de 65e minuut een aanval
over links van ONS waarbij er een man in het
midden te vrij werd gelaten, deze speler wist
hier wel raad mee en schoot de bal feilloos
achter keeper Simon Adema 2-1. Een drietal
minuten later kreeg Makkum een hele grote kans
wederom door een actie van Daniel die Jouke
vrij zag staan voor de goal, helaas had Jouke
na eigen zeggen te veel tijd om na te denken
en miste de goal op 5 cm aan de verkeerde
kant van de paal. In de 80e minuut maakte
Makkum echter wel de 3-1, Jasper van Dijk
inmiddels weer ingevallen voor Jouke  kwam op
rechts vrij en kreeg de bal, trekt naar binnen
en geeft de bal op de volledig vrij staande
Jelle Hiemstra die de bal keurig in het netje
legde en zodoende de eindtand op de borden
brengt. 

Een nette overwinning en het spel is zeker om
op verder te bouwen. De finesses moeten nog
komen maar dat zal zeker komen naarmate er
meer wedstrijden gespeeld worden. Zaterdag
speelt Makkum een oefenwedstrijd in
Hippolytushoef in Noord-Holland tegen
inmiddels vaste tegenstander vv Succes. De
wedstrijd begint daar om 18.00 uur.  

voetbal - Makkum begint nieuwe start met 3-1 zege

Witmarsum - Van 13 augustus tot en met 17
augustus wordt in zwembad Mounewetter de
nationale zwem4daagse gehouden. Onder het
motto ‘alle baantjes tellen mee’ kunnen deel-
nemers aan de zwem4daagse meedoen aan het
sponsorzwemmen voor het Ronald Mcdonald
Kinderfonds. 250 of 500 meter.

Dit jaar gaat de opbrengst specifiek naar de
realisatie van het zwembad in het Ronald Mc
Donald Centre ONly Friends, een sport- en
spelcentrum voor kinderen met een handicap.
Het badpersoneel heeft deze week iets extra’s

georganiseerd wat u niet mag missen. Voor de
allerkleinsten zonder diploma is er een
Aqualoop vierdaagse met leuke spelletjes. Op
maandag mag iedereen poffertjes komen eten.
Dinsdag kan iedereen mee bewegen met de
bodytrend club o.l.v sportschool Hartman uit
Bolsward en is er een kindermarkt.  Woensdag
is de Nordic Dive College uit Sneek aanwezig,
iedereen mag gratis een duik met hun maken.
en op donderdag het fiets ‘m der in. 

Deze zwemvierdaagse mag je dan ook niet
missen. Jij doet toch ook weer mee.

In Zwembad Mounewetter zwemmen 
voor Ronald Mc Donald Kinderfonds
Alle baantjes tellen mee tijdens de Nationale Zwem4daagse
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de boby van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

Kerkeburen 8
MAKKUM

Luxe vrijstaande
woning met berging,
fraai aangelegde tuin

en zonneterras.

Vraagprijs:
€€ 269.000,00 k.k.

Koninklijke Tichelaar Makkum

Wilt u zich net zo bijzonder voelen als de
Makkumer Zeemeermin? 

Dat kan!

Tijdens de Visserijdagen op 17 en 18 augustus 2007
zijn de "Parels van Makkum" te koop met 15% korting.
U bent van harte welkom in onze winkel aan de
Turfmarkt 65 te Makkum.

Openingstijden:
Vrijdag van 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Burgerlijke stand  
juli 2007

Geboren 
Eke Jente, dv Sierd H. Stellingwerf 
& Aukje J. de Boer te Gaast;  

Nova Linde, dv Harmannus Huizenga 
& Maaike de Boer te Wons.

Gehuwd 
Sebastiaan S. de Haan & Grietje J. Twijnstra 
te Makkum;

Hilbrand J. van der Veen & Marlies Penraat
te Kimswerd.

Overleden 
Marie Weeland te Makkum, 75 jaar, 
ev Odo Hornstra;

Geertruida H. Kamsma te Makkum, 97 jaar, 
wv Sjoerd S. Doedel;

Uilkje B. Vonk te Kimswerd, 88 jaar, 
wv Doeke de Vries;

Hermanus J.A. van Zelst te Witmarsum, 
74 jaar, wv Maria C. Rozendal. 



Mooie gas moederhaard, 2 gevelkachels, smalle
keukenkachel, alles met afvoer en prima werkend
koopje!, tel. 0517-532136

Wolf-Gerâte, benzine motor gras maaimachine met
aandrijving vr.pr. € 110.-; Betonmolen 140 liter,
220V-380V vr.pr. € 110.-, tel. 0517-641220

Man voor timmer- en schilderwerk, ook wanden en
glasvezel behangen en kozijnen maken, 
tel. 06-49827051

Gepensioneerde schilder heeft wat tijd voor schilder-
werk voor een redelijke prijs, tel. 06-21566841

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298

Vertouwd meisjes Linkte zoekt huishoudelijk werk,
Bleekstraat 12, Makkum

Schilder, tel. 06-23744753

Zwart/witte ex-kater, groene ogen, 1 jr. oud, 
tel. 0515-231643 / 06-38345276

Poes kleur schildpad bont, tel. 0515-232028

Kamer, caravan of boot, bel of sms naar 06-30543285
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
TE KOOP

AANGELOPEN

TE HUUR GEVRAAGD

AANGEBODEN

VERMIST


