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Fanfare Nij libben
van trekker naar
container

5 7 9

Sport en evenementen
S.E.S. weekend 
al 22 jaar een succes

Gedeputeerde 
Anita Andriesen
slaat eerste paal 

Circa 200 woningen 
op kingmawalinga.nlUurwerk Waag van slag

Makkum - Het uit begin 1600 stammende uur-
werk in de waagtoren staat sinds een week stil.
Om onverklaarbare redenen. In de aanloop naar
Koninginnedag is het mechaniek nog geheel na-
gezien en ook de zuidelijke wijzerplaat werd toen
hersteld. Het koninklijk bezoek was nauwelijks
vertrokken of het mechaniek begon steeds lang-
zamer te lopen, om tenslotte geheel tot stilstand te
komen. Torenuurwerkspecialist Brunia uit Exmorra
is ter hulp ingeroepen.

Hoever is de realisatie MFC in combinatie met
sporthal Maggenheim

Witmarsum - In de commissievergadering van
maandag 9 juni moesten de commissieleden een
uitspraak doen over verschillende punten die
nodig zijn voor de samenvoeging en realisatie
van het MFC met de huidige sporthal. 
1. Er zal € 400.000,- subsidie ter beschikking

gesteld worden voor de realisatie van het MFC. 
2. De grond blijft in eigendom bij de gemeente.
3a. De opstallen en inventaris worden “om niet” 

overgedragen aan de stichting en daartoe wordt 
een recht van opstal verleend, onder het recht
van eerste koop door de gemeente.

3b. De boekwaarde, ad. € 139.916,- komt ten laste
van de algemene reserve.

4. Ten behoeve van de exploitatie van het 
sporthal gedeelte verstrekt de gemeente de 
stichting een jaarlijkse vaste bijdrage van 
maximaal € 81.000,- bij gelijk blijvende 
omstandigheden.

5. De stichting wordt geacht in overleg te treden
met de woningcorporatie “Welkom” om vast 
te stellen of de woningcorporatie een rol kan 
spelen, in het uitvoeren van het jaarlijks 
onderhoud van het complex.

6. Voorafgaande aan de ondertekening van de 
akte zullen subsidieverlening, en de jaarlijkse

bijdrage voorwaarden opgesteld worden, 
zoals bijv. inzicht in de reële en sluitende 
exploitatie. Dit zal vooraf de instemming 
van het college moeten hebben, op grond 
waarvan dan ook voorgesteld wordt het college
daartoe te machtigen. Op een later tijdstip zal
dan de commissie M/W worden geïnformeerd.

7. Het college dient instemming te verlenen aan 
de vaststelling van de tarieven voor sport-
beoefening.

Deze punten werden door de commissieleden
besproken en de VVD is van mening dat er erg
veel geld naar de stichting Nieuw Maggenheim
gaat. Wel bleek later uit de stukken dat van het
subsidie bedrag al weer een bedrag af gaat van
€ 95.000,- Dit zijn structurele reguliere onder-
houdskosten. De PvdA is van mening dat de
sporthal, die behoorlijk verouderd is, eigenlijk
geen boekwaarde meer heeft maar binnen tien
jaar een degelijke renovatie moet ondergaan.
Volgens het College is de korting logisch omdat
de sporthal nu een geheel met het MFC wordt.
In het MFC zijn vele functies verzameld. Het wordt
nu voor de sport, peuterspeelzaal, buitenschoolse
opvang, multifunctionele ruimte. Gezondheids-
boulevard, jeugdsoos, Hallelujah en het uitvaar-
centrum. Daarnaast komen er ruimten met een
podium en zal het geheel verpacht worden. Het
personeel van de sporthal wordt niet overgenomen
door de nieuwe stichting en de gemeente zal hier-
voor passende arbeid moeten zoeken. Op 23 juni
komt dit voorstel nog in de raad en dan zal het
als Astuk behandeld worden. Dit kan betekenen dat
er nog eens heftige discussies over verschillende
punten uit het voorstel gevoerd kunnen worden.



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 11 juni 2008

Info Familieberichten Agenda

Kampen, 4 juni 2008

De Here heeft in haar slaap 
thuisgehaald mijn zuster

Anna Ferweda-Holwerda
sinds 9 september 2003 

weduwe van Sjoerd Ferweda.

K. Holwerda
Avondrust, K 102
8754 EB Makkum

Langs deze weg willen wij de mensen die hun
deelneming hebben betuigd na het overlijden
van mijn moeder en mijn dierbare vriendin

Wilhelmina Alida Sophia
Grifhorst-Steenbergen

hartelijk bedanken.

George Grifhorst
Ruth Schols

Allingawier, juni 2008

9-6-2003      Tonnie      9-6-2008

de rivier is drooggevallen
zij stroomt niet meer

en toch......
is het of je verder gaat

opdat niemand jou vergeet
simpel naast ons voort bestaat

in hem die Tonnie heet.

Voor altijd in ons hart.

Mem
Richt en Bob

Maartje en Jelmer
Hennie en Jolanda
Angela en Sharona

Dankbetuiging

Familie, vrienden en kennissen wil ik
langs deze weg hartelijk bedanken, voor
de belangstelling en attenties in welke
vorm dan ook, die ik mocht ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.
Ik ben nu weer thuis, bedankt!

Age Tolsma   

Makkum, juni 2008

Vanaf ‘t moment dat ik je zag

dacht ik: jij hoort bij mij

toen kwam er steeds

van dag tot dag

een beetje liefde bij!

Wij zijn getrouwd,

op 04-06-2008

te Witmarsum.

Daisij & Marjan

Bijlsma - Olierook

Kerkdiensten   
zondag 15 juni  
Van Doniakerk 9.30 uur
ds. J. van Olffen                                 

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

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. A.v.d.Haagen, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum 

Holle Poarte 9.30 uur
voorganger dhr. J. Roode, m.m.v. A.v.d.Meer-Kamstra, zang  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsen 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: O. Hoekstra, 
Ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380

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

Het Anker
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 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

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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 telfonische hulpdienst

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

vrijdag 13 juni                   
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur soos in het restaurant

zaterdag 14 juni
Makkum - Keatslân ”De Seize” 10.00 uur
”Koornstra Netten Federatie kaatsen”, Federatie
partij voor Jeugd d.e.l. + Federatie competitie

Makkum - Keatslân ”De Seize” 10.00 uur
”Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijfpartij”,
Off. K.N.K.B. 30+ en 50+ heren met verliezers-
ronde

Makkum - Holle Poarte 20.00 uur Blomkesbingo

Openingtijden toeristen
informatiebureau 
het Friese Hart Makkum

Makkum - Maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur
en 13.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur. Neem
eens een kijkje op onze website www.hetfriesehart.nl
voor o.a. evenementen, arrangementen in de om-
geving en de website is uitgebreid met een zoek- en
boeksysteem voor verhuur van accommodaties.

Pruikmakershoek 2, 8754 ET Makkum, 
tel. 0515-233940 / fax. 0515-233805 
info@hetfriesehart.nl http://www.hetfriesehart.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 12/6 t.e.m. wo. 18/6

Campina Botergoud Roomboter, 250 gram..................nu 1.29
Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................4.49
Sperziebonen, 500 gram.....................................................1.50
Vanille Vla pc fles, 1 liter...................................................1.19

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

uit Blom’s Slagerij
100 gram Leverworst..................................................65 cent

Aktie:
2 Kippenbouten (gemarineerd).....................................nu 2.49

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 12 JUNI
T/M ZATERDAG 14 JUNI

RIB-HAASKARBONADE
4 HALEN / 3 BETALEN

PEPERSTEAK
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 12 JUNI
T/M WOENSDAG 18 JUNI

LEVERWORST
100 gram €€ 0.60

RAUWE HAM
100 gram €€ 2.-

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

4 VERSE KIPSCHNITSELS
+ gratis oranje voetbal

GEGRILDE 1/2 KIP €€ 3.50
vanaf 12.00 uur afhalen

Expositiekerk museumdorp: tot 25 juni expositie
van schilderijen van Cor van Loenen

Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik
Manoukian

Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend t/m september ma. 13.00 - 17.00 uur,
di. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur

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

Piaam ‘t Fûgelhûs: Schilderijen van Gretha v/d
Velde. Openingstijden di. t/m vr. van 10.00 tot
17.00 uur

Piaam de Nynke Pleats: Nieuwe expositie van
schilderijen van cursisten van de kunstacademie
Sneek. Geopend t/m 1 augustus zaterdag & zondag
vanaf 11.00 toegang gratis

Allingawier - Museumdorp: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool:
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags
en donderdags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave
verplicht. Stichting it Preamke Makkum, tel.
0515-232222

Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops
en cursussen: In de schoolvakanties zijn er nu
ook Viltworkshops voor kinderen van 7-12 jaar.
Ook voor volwassenen zijn er leuke creatieve
activiteiten. De website is online dus kijk snel
op www.detunkeamer.nl voor de mogelijkheden
of bel: 0515-232269 / 06-51151716

Piaam - Natuurhistorisch Museum: openings-
tijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Wons - Expo Atelier Pur-Sang: Open weekenden:
zaterdag en zondag van 13.00-18.00 uur op
14/15, 28/29 juni, 26/27 juli, 9/10, 23/24 aug.
www.antjevanderwerfpursang.nl  A. van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521

Exposities

Uit in eigen regio
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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  J U N I

Tjap Tjoy
Babi Pangang / Daging Roedjak
6 st. Mini Loempia
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  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Medewerkers Jumbo Kooistra Makkum in nieuw jasje

Makkum - Eind mei zijn de medewerkers van Jumbo Kooistra in Makkum een nieuwe jas gestoken.
Met de frisse en heldere kleuren van het jasje kunnen ze het winkelend publiek weer van dienst zijn
zegt Chris Kooistra.

Geslaagde Koninginnedag aktie bij Jumbo Kooistra

Makkum - Ter gelegenheid van Koninginnedag-
viering in Makkum maakten de inwoners van
Makkum en omgeving kans op geweldige prijzen.
Door de advertentie uit de Makkumer Belboei
op een opvallende plaats voor het raam te hangen
kon iedereen meedoen. Tijdens koninginnedag
en hemelvaartsdag diende deze poster voor het
raam te hangen. 

De verschillende prijzen zijn gewonnen door:

Ballonvaart: 
R. en G. Koornstra, Leerlooierstraat 42 Makkum
Flatscreen: 
W. de Zee, Houtmolen 28 Makkum
Mountainbike: 
Remko de Jong, Estrikwerk 18 Makkum
Electrische step: 
Fam. Bosma, De Mieden 12 Makkum
1 minuut gratis winkelen: 
Fam Hiemstra, Dorpsweg 14 Skuzum. 

* De familie Hiemstra uit Skuzum is één minuut aan het gratis winkelen!

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl* Fryslân   * Team Iselmarkust
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BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hollandse Broccoli
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Mooie Rode Trostomaten    
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

Mooie Grenny Smit appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00    
maar 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Wij hebben nu ook heerlijke 
nieuwe oogst mandarijnen mee.

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Bildstar           
5 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Fanfare Nij libben van trekker naar container

* De laatste rit met wagen en tractor voor oud-papierophalers

(eigen foto)

Witmarsum - Om fanfare Nij Libben uit
Witmarsum in financiële topconditie te houden
wordt al meer dan veertig jaar het oud-papier
opgehaald. In het begin werd voor het ophalen de
handkar gebruikt en was 500 kg in twee maanden,
een topper. Afgelopen zaterdag 7 juni werd bijna
15000 kg in één maand opgehaald. Voor het ver-
voer maken de leden gebruik van vier tractoren
met aanhangers die al vele jaren gratis beschikbaar
worden gesteld door Fa. Haitsma, Fa. Hoogenhuis,
Fa. S. de Jong, Age Brandsma en Lieuwe Meekma.
Oud-papier is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid
tot een niet te verwaarlozen bedrijfstak. Er zit
nog steeds groei in de hoeveelheid en dat is voor
de muziekvereniging een goede zaak. Maar om
nog meer menskracht en materieel in te zetten

bij het ophalen is bijna onmogelijk. Daarom start
volgende maand is in samenwerking met de
gemeente Wûnseradiel, de  muziekvereniging en
afvalverwerker Omrin een proef van één jaar met
minicontainers. Alle inwoners van Witmarsum
zijn hierover uitvoerig geïnformeerd. Om die
reden is het vervoer met tractoren en aanhangers
zaterdag j.l. feestelijk afgesloten. De papierophalers
werden door het bestuur van de vereniging na de
ophaalklus getrakteerd op een broodje hamburger.
Aan de sponsors van het rijdend materieel werd
een waardebon en bloemen uitgereikt. De ver-
wachting is dat de hoeveelheid papier groter
wordt en dat is gunstig voor de financiën van
Nij Libben en levert tevens een positieve bijdrage
aan het milieu.

Pingjum - Het was een mooie avond in juni toen
Willem vanuit Pingjum op de eerste woensdag
van die maand maar liefst 37 deelnemers aan
zijn steeds populairder wordende Simmerjûn-
kuierkes kon verwelkomen. Van heinde en verre
kwam men om eens een ontspannen wandelingetje
met wat uitleg over de omgeving en de natuur
mee te maken. Er waren natuurlijk velen die al
eens eerder vanuit Kimswerd hadden meegedaan,
maar Willem kon ook veel nieuwe gezichten ver-
welkomen. Voor de eerste keer had de wandeling
een motto en dat was: ”op zoek naar de monniken”.
Met de deelnemers ging Willem zuidelijk van
Pingjum langs (met zicht op de majestueuze
kerktoren) via een schelpenpad naar de Molenlaan
en langs de pronkkamerboerderij van de familie
Duindam richting strand. Onderweg vertelde W.
over de natuur, de erg fraaie bermen en de LAW’s,
waarvan het Friese Kustpad er een is, waarover
een flink deel van de route liep. Al wandelend en
vertellend kwam men op ”het Strand” waar geen
strand is. Hier was in vroegere eeuwen het klooster

Vinea Domini gesitueerd. Wat rest zijn twee
boerderijen, Fiskherne en Vinea State, en een
glooiend terrein waarover een deelnemer  wist te
vertellen dat er een kerkhof was geweest. Bij
landarbeid wordt er nog wel eens een botje
gevonden en een tiental jaren geleden is er eens een
zegelring gevonden welke naar het Fries museum
is gegaan. Via een heel erg fraai kerkenpad ging
de wandeling weer op Pingjum aan en nadat W.
de deelnemers nog had verteld over het ontstaan
van de zuidelijke  kwelwal van de Marneslenk
en de terpen welke daarop werden opgeworpen,
werd Pingjum via de Rommerdalaan weer bereikt.
Een geslaagde en boeiende zomeravondwandeling
met na afloop allemaal blije en voldane mensen;
hoe mooi wil je het hebben.
Op woensdag 2 juli zal vanuit Kimswerd (op de
brug) om 19 uur het volgende Simmerjûnkuierke
worden gehouden en als extra zal er op zaterdag-
avond 21 juni om 21 uur vanuit Pingjum een
midsimmerjûnkuier worden gehouden. Start bij
het kaatsveld en alleen bij droog weer!

Simmerjûnkuierkes

Parrega - In de week van 9 juni a.s. brengt een
groep boeren en mensen vanuit zorg- en welzijns-
organisaties uit  het Engelse gebied East Anglica
een 4 daags bezoek aan Friese zorgboerderijen.
De groep, 13 man en vrouw sterk, gaat informatie
verzamelen over het reilen en zeilen van zorg-
boerderijen in de praktijk. Doeke Dobma die in
East Anglica woont en initiatiefnemer is van deze

excursie verteld: ‘de verwachting is dat we na het
bezoek aan de Friese zorgboeren met veel infor-
matie en inspiratie aan de slag gaan om in East
Anglica een aantal zorgboerderijen te realiseren’.
De excursie kon gerealiseerd worden door mede-
werking van Friese zorgboeren en de Vereniging
Zorgboeren Fryslân. De groep verblijft op zorg-
boerderij It Surein van de familie Jansen in Parrega. 

Engelse delegatie op bezoek bij zorgboeren in Friesland



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 11 juni 2008

In verband met vakantie staan
wij tussen 16 juni en 21 juni

met beperkte bezetting.
In die periode kunnen wij
geen bezorgingen doen.

Vanaf 23 juni staan wij weer
voor u klaar.

Van der Weerd Makkum

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

TE HUUR

2 kamers all-in compleet gemeubileerd,

tel. 06- 1406 4482

Nieuwe supermarkt in Makkum!

(eigen foto)

* Jasper wordt door Amber geholpen bij de groenten afdeling, Jessica rekent de boodschappen van Sebas af.

Makkum - Groente, brood, zuivel en kruideniers-
waren vormen het zeer uitgebreide assortiment
van de onlangs geopende winkel. Deze supermarkt
heeft aan de klantenkring aangepaste openings-
tijden en ook het winkelpersoneel werkt alleen

tijdens schooltijd. Op deze manier bekwamen de
leerlingen van de St. Martinusschool zich in het
doen van de dagelijkse boodschappen. Afrekenen
gaat met een echte kassa, er kan helaas niet
worden gepind.

Pingjum - Met perfect weer begon afgelopen
zaterdag om 12.00 uur het concours hippique in
Pingjum. Het programma bestond uit 19 rubrieken
met o.a. tuigpaarden, friezen, hackney’s en een
speciale rubriek ”youngriders” friezen. Er werd
in verschillende klassen om de hoogste eer gereden
en tegen 18.00 uur kon de organisatie onder
grote belangstelling deze middag afsluiten.
Om ± 20.00 uur begon de ringrijderij door het
dorp en de weergoden hadden het goed met de
Pingjumers voor, want het bleef droog. De
Ringrijderijcommissie organiseert elk jaar dit
terugkomende evenement en met 10 verschillende
aanspanningen en voor het eerst dit jaar een
rubriek met ringsteken ”onder het zadel” met
zelfs 16 deelnemers werd het ringsteken in Pingjum
wederom een  feestelijke gebeuren. De muzikale
begeleiding werd verzorgd door de ”Harmonie”
van Pingjum. De hoofdprijs bij de aanspanningen
werd toegekend aan de heer Sjerp de Jong uit
Witmarsum met Ilse Koster als ringsteekster. De
hoofdprijs bij de rubriek ”onder het zadel” ging
naar Anja Oudendag uit Arum. 

De prijsuitreiking vond plaats in de feesttent achter
de boerderij van N.Osinga. Na een gezellige na-zit
met muziek in deze feesttent werd geconstateerd
dat we terug konden zien op een zeer geslaagd
evenement.

De volledige uitslag Ringrijderij 
Aanspanningen:
1. S. de Jong, Witmarsum
2. W. Bootsma, Franeker 

en tevens winnaar van het schoonste geheel.
3. A. op de Hoek, Wons
4. D. Wind, Pingjum
5. A. Brandsma, Witmarsum
6. N. Osinga, Pingjum
7. A. de Boer, Franeker
8. Martin Gaastra, Witmarsum

”Onder het zadel”
1. Anja Oudendag, Arum
2. Hilda Brouwer, Harlingen 
3. Ninke van der Hulst, Makkum?
4. José Oegema, Harlingen.
5. Jan Snijders, Arum
6. Linda Lageveen, Achlum
7. Lotte Karsten, Harlingen, 
8. Shirley de Groot, Harlingen

tevens winnares van het schoonste geheel.

Een woord van dank aan de ”Harmonie, deel-
nemers, sponsoren en alle belangstellenden/
toeschouwers. 

Namens het bestuur van 
de ringrijderijcommissie Pingjum, Rein Brandsma.

Zeer geslaagde Concours Hippique in Pingjum
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Volleybal
Met 12 volleybalteams ging vrijdag 30 mei het
SES-weekend weer sportief van start. Dit jaar
was het volleybalteam De Nije Plakkers heer en
meester. Ze lieten fantastisch volleybal zien. Een
welverdiende eerste prijs plaats voor De Nije
Plakkers.

Uitslag:
1. De Nije Plakkers
2. De Houtmolen
3. Rinze’s Trots
4. Zonnenota’s
5. Keet Nico
6. De Sterren
7. Bergsma
8. Us Stek
9. De Rollers
10. De Kwasten
11. Brekker Hooligans
12. De Saloon

‘s Avonds werd de droom van Jan Scheepvaart
werkelijkheid; Een muzikaal optreden samen
met zijn zoons. De plaatselijke band Synergie,
waar de jongens van Scheepvaart in spelen,
zorgden samen met Jan voor een spetterend
optreden. Iets wat wij niet hadden durven dromen.

Horeca veldvoetbaltoernooi
Twee jaar lang was de voetbalploeg Keet Nico
oppermachtig. Ook dit jaar werden er kansen
gecreëerd, maar de scherpte ontbrak. Ze behaalden
zaterdag 31 mei een teleurstellende zesde plaats.
Daarin tegen waren de spelers van De Voetbal-
kantine fysiek en voetbaltechnisch superieur. Zij
schreven dit jaar de titel op hun naam. De minst
gepasseerde doelman was dit jaar de keeper van
Dorpshuis Bynt Wons.

Uitslag:
1. De Voetbalkantine
2. La Piccola Pizzeria
3. Cafe Discotheek Alcatraz Sneek
4. Dorpshuis Bynt Wons
5. ‘t Dophok
6. Keet Nico
7. Cafe Restaurant ”De Prins”
8. Caravan ”Us Stek”
9. De Zwaan Makkum
10. Beaufort/Oase
11. Café Romano

DJ Kees had vorig jaar een huis, tuin en keuken
ongelukje. Dit jaar kreeg hij een herkansing.
Zijn repertoire was voor jong en oud. Kortom een
optreden, in de derde helft, vol energie en ritme.
‘s Avonds was het tijd voor Maxima’s Afterparty!!!
De gehele avond speelde het Crazy DJ Team de
allerbeste knalplaten. Een optreden van Ed Nieman
en Het Feestteam maakte het feest compleet en
natuurlijk de douche en  uitdagende en sensationele
leuke dames al met al een overweldigende avond.

Kaatsen
Zowel voor de heren als de dames was zondag 1
juni er weer een mooie lijst opgemaakt. De
strijdlust overheerste op het veld. Dit zorgde
voor mooie kaatspartijen.

Uitslag
Dames:
1. Helena Kleiterp

Denise Koornstra (koningin)
Janet Nota

2. Rianne Stellingwerf
Vollie Oostenveld
Alinda Kok

3. Willy v/d Velde
Sjoukje Hoekstra
Otje Tilstra

Heren
1. Jaap Reitsma

Jan Hiemstra (koning)
Herman Nota

2. Uilke Tuinier
Ruurd Tilstra
Heino Hoekstra

3. Pier Hibma
Jouke Abe Tilstra
Patric Ruivenkamp

3. Siepie Attema
Jan Wieger Postma
Koert Jansen

En een feest is geen feest als Clown Noni niet is
geweest. Met zijn snelle grappen, flitsende trucs
en mooie ballonnen zorgde Clown Noni voor
een uitzonderlijk kinderfeest. Het weekend werd
afgesloten met de band Dakkeraf.

Het begint een cliché te worden, maar we kunnen
wederom spreken over een zonnig, sportief en
gezellig weekend. Dank aan al die mensen die
ook dit jaar voor ons klaar hebben gestaan. Het
was wederom geweldig! Dank aan jullie, sporters,
toeschouwer en feestvierders en niet te vergeten
alle vrijwilligers. Tot volgend jaar! Kijk voor leuke
foto’s op onze website; www.ses-makkum.nl

Het SES-bestuur: 
Rinze, Anjo, Geert, Kees, Sibo, Christine en Nelleke

Sport en evenementen S.E.S. weekend al 22 jaar een succes
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

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

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

Het adres voor een deskundig advies!!

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner 

en partijen

EK drie gangen keuzemenu
Voorgerechten

Minestrone met ballen

of

Carpaccio 
van zalm en heilbot

of

Vitello Tonnato

Hoofdgerechten

’Drie van Madrid’
kipsaté met gebakken ui

of

’San Marco’
runderpoulet met Berner Rosti

of

’Hengelaar’
Dorade filet met kervelsaus

Nagerechten

Coupe Hielke

of

Vruchtencocktail

of

Oranje bavarois

€ 19,50

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

It sille jo freonen mar wêze ...

Wytmarsum - Richard van der Schaaf en Froukje
Jellema út Wytmarsum binne op freed 6 juny yn
it houliksboatsje stapt. As kado fan’e freonen
hiene sy om jild freege en dat moatte hja net te
lûd tsjin de freonen sizze. Sy hiene dan ek 135
kratten bier oan staazjejild opsparre en dit yn en
om it hûs fan Richard en Froukje del setten. Dit
levere in aardich taffereeltsje op foar eltsenien
dy it hûs foarby kaam, mar dat wie noch net
alles: As klap op’e fjoerpylk hiene se de auto fan
Richard op it dak fan harren garaazje setten.

(eigen foto)

Open avond 
jeugdkorps Hallelujah
Makkum - Op dinsdag 17 juni houdt muziek-
vereniging Hallelujah Makkum een open avond.
Dit doen ze gezamenlijk met de kinderen die het
afgelopen halfjaar de AMV-lessen in Makkum
hebben gevolgd. Zowel de jeugdorkestleden als de
AMV-leerlingen op blokfluit zijn van de partij.
Deze leerlingen staan onder leiding van Jannie
de Groot. Het doel van deze avond is om een
ieder in aanraking te laten komen met muziek en
om het ledenaantal van de vereniging uit te breiden.
De avond is bedoeld voor de jeugd, maar ook
ouderen die wat meer te weten willen komen
over het spelen op een muziekinstrument zijn
uiteraard van harte welkom. De jeugdkorpsleden
zullen laten horen hoe mooi hun instrument klinkt.
Ook zullen ze wat over hun instrument vertellen.
Na afloop kan een ieder de instrumenten zelf
uitproberen onder deskundige leiding van de
muziekdocenten of de muzikanten zelf. De open
avond op dinsdag 17 juni wordt gehouden in het
repetitielokaal ‘De Stopera’ aan de Schoolbuurt
(ingang pleintje achter de bibliotheek) en staat
onder leiding van dirigent Nynke Jaarsma. De
aanvang is om 19.00 uur en duurt tot ongeveer
20.00 uur. Neem vooral je ouders, broers, zussen,
pakes en beppes mee om ook te luisteren. En heb
je een vriendje of vriendinnetje die misschien
ook wel op muziekles wil, dan is die natuurlijk
ook van harte welkom met hun ouders. En uh ...
ook je vader kan gerust meekomen hoor! Het
voetballen begint toch pas om 20.45 uur!

Dus ...! Heb je belangstelling voor muziek en
ben je benieuwd of het ook wat voor jou is, kom
dan naar de Stopera. Er staat drinken voor jullie
klaar en voor je ouders is er koffie. We kunnen
zeker nieuwe leden gebruiken! Tenslotte nog even
dit op zaterdag 21 juni houdt het harmonieorkest
(ijs en wederdienende) een zomerconcert op het
water. Locatie: ponton tussen de Sluis en de
Vallaatsbrug. De aanvang is om 19.00 uur.
Noteert u allen alvast even datum en tijd!
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LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

is ook de schoonheidssalon 
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu 

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Gedeputeerde Anita Andriesen slaat eerste paal 

Witmarsum - De bouw van de luxe huizen op
de buitenplaats It Fliet is gestart. De eerste paal
voor de woningen is door Gedeputeerde Anita
Andriesen de grond in geheid. Hij schoot als een
raket door de eerste zachte grondlagen. De con-
touren van het park zijn al duidelijk zichtbaar.
De golfbaan is in zijn geheel herkenbaar en de
sloten zijn gegraven. Als de doorsteek met de
Bolswardervaart er is, zal het water het park
binnen stromen. Er worden in plaats van 80 nu
70 woningen gebouwd. Voor dit aantal is gekozen
om een ruimere opzet van het park te hebben.
Het park zal zeker voor bezoekers van het Menno
monument een mooie plaats zijn om te over-
nachten. Er komt een centrum met een zwembad
en het wordt duurzaam gebouwd. De eerste drie
modelwoningen zullen aan het eind van de zomer
klaar zijn en nu reeds zijn er veel brochures door

belangstellenden opgevraagd. De officiële verkoop
start in september. De woningen krijgen allen
een eigen steiger en er komt verder geen wal-
beschoeiing om de natuurwaarden optimaal te
krijgen. Het gebied zal in de toekomst hogere
natuurwaarden hebben dan er nu zijn. De stijl
waarin de woningen en alles erom heen wordt
gebouwd in de stijl van het dorp Witmarsum. De
start van het project heeft een traject van twee jaar
gekost en dat is heel snel. Volgens de aannemers
vinden alle vergaderingen en onderhandelingen
aan de keukentafel bij Hilda en Gerke Boersma
plaats. Dit verloopt altijd heel ontspannen. Uit
allerlei onderzoeken blijkt dat Friesland buiten
gewoon populair is bij de Nederlanders, om
hun vakantie en vrije tijd door te brengen.
Buitenplaats It Fliet zal dan ook zeker een succes
kunnen worden.

Meer dan 200 bromfietsen Willem Roggen groep Harlingen

Makkum - Het was zondagmiddag even een
geweldige happening in het centrum van Makkum.
Het hoorde wel of een enorme groep zwerm bijen
op Makkum afkwam. Het waren echter 214
bromfietsen van allerlei merken die een toertocht
maakten van 85 kilometer. In Makkum haakten

2 brommers af vanwege een technisch mankement,
deze werden met de bezemwagen meegenomen,
een voormalige brandweer auto die hiervoor was
aangepast. Bij het vertrek uit Makkum stegen
enorme rookwolken op.........
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 25 JAAR 
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging 
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Bovag Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en                      

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl   

Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur ; zat. 8.00 -20.00 uur)

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 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

Pedicuresalon
Monique
De Geep 7  Makkum

Bel voor een afspraak
0515 - 23289

Burgerlijke stand 
mei 2008

Geboren
Marisa, dv Rients A. Feenstra 
& Maria E.J. Vreeling te Arum;

Auke Sible, zv Jacob Lootsma 
& Henders E. de Haan te Gaast;

Kyano, zv Jean H. van Swinden Koopmans 
& Anna S. Hannema te Exmorra;

Doutzen Anna, dv Gerben E.H. Walstra 
& Gerda Meekma te Arum;

Femke, dv Tjitte R. van Slageren 
& Ellen Bijzeit te Lollum;

Jeldau Janneke, dv Kornelis J. Koopmans 
& Geertje Algra te Lollum.

Gehuwd
Jan P. Zwier & Aleid C. Arnold te Witmarsum.

Overleden
Wilhelmina A.S. Steenbergen te Allingawier,
91 jaar, wv Dirk F. Grifhorst;

Gerrit S.H. Timmer te Parrega, 80 jaar;

Tjitze D. Rijpkema te Workum, 67 jaar;

Folkert Grasman te Makkum, 79 jaar, 
wv  Atje Kooij;

Harmen Wiersma te Haren, 30 jaar;

Aaltje van der Meer te Makkum, 
90 jaar, wv Pieter Dijkstra.

Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek
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Het is alweer een tijdje terug dat jullie wat van
de Escape hoorden. Dit komt omdat we rustig
aan doen en nog steeds in Maleisie zijn nu sinds
een jaar dus. We vinden het hier prima, lekker
goedkoop, mooi weer, prachtige natuur wat wil
een mens nog meer. Wel de nodige avonturen
weer beleefd natuurlijk en vandaar toch weer even
een verhaaltje voor alle mensen die steeds met ons
mee leven. Zoals gezegd Maleisie is een heerlijk
land we liggen op het eiland Langkawi een rustig
eiland ongeveer 35 km lang en 25 km breed. We
liggen in een super moderne Marina waar het
heel rustig is dit komt doordat veel mensen airco
aan boord hebben, wij doen hier ook aan mee want
zonder airco is het hier echt te warm. Eeltje heeft
de hele boot onderhanden genomen, het interieur
geschilderd,alle mogelijke en onmogelijke onder-
delen uit elkaar gehaald, want alles gaat corroderen
door het zoute water. Dus veel werk aan de boot.
Tot op een morgen Eeltje op de fiets even een
stuk hout zou ophalen bij een houtboer buiten de
stad. Niet goed uitgekeken bij het oversteken en
geschept door een auto. Hij kwam weer bij in het
ziekenhuis en was even behoorlijk de kluts kwijt.
Gelukkig kwamen er al gauw wat herkenning fasen
terug zodat ik in de haven werd gealarmeerd en
snel naar het ziekenhuis werd gebracht. Gelukkig
viel het allemaal mee, gekneusde ribben en veel
schaafwonden en bont en blauw. Na 2 nachtjes
ziekenhuis mocht hij weer terug aan boord,
gebracht door 3 zustertjes van het ziekenhuis die
het doodeng vonden op de steiger en dicht bij
elkaar bleven en zeker niet aan boord durfden..

We zijn toen Eeltje weer wat opknapte wat gaan
rondreizen in Maleisie, weekje Kuala Lumpur
prachtige stad waar veel te zien is zoals de twin
towers (petronas toren) helemaal gebouwd van
rvs en waar je een prachtig uitzicht hebt over de
stad KL. De toren is 421 meterhoog en je wordt
in een lift als het ware gelanceerd. Nog naar een
grot geweest waar hindu’s zich laten kastijden
met grote ringen en speren door de neus. Je komt
in deze grot door 272 treden op te lopen en dit in
de gloeiend hete zon behoorlijk zweten dus.
Naar de Lake Gardens geweest dit is een enorm
groot park met een schitterende bloemsoorten in
alle kleuren en maten. Nog een regenwoud
bezocht vlakbij Kuala Lumpur prachtige natuur.

Nachtjes Penang een schiereiland van Maleisie
waar het een drukte van belang is met een
Indische buurt, Chinese buurt en vele tempels 

van Hindu’s, Boedhisten, en Chinezen niet te
geloven zoveel geloven bij elkaar op één eiland.
Ook enorm vele kleine winkeltjes en bedrijfjes.
Nog naar Penang Hill geweest hier ga je met een
treintje 580 meter omhoog geweldig uitzicht
natuurlijk.

In januari ben ik (Marijke) voor 4 weken in
Nederland geweest omdat Jannie onze dochter een
zware operatie moest ondergaan. Bij terugkomst
aan boord had Eeltje al een afspraak gemaakt
om de Escape in Penang (een schiereiland 70 mijl
verder op) op de wal te zetten voor groot onder-
houd. Op 24 februari voeren we naar George Town
(Penang) en de dag daarna na Batu Maung waar
de Escape op het droge werd gezet. De werf was
prima met een goede kraan en idem kraan-
machinist, alleen plannen en werken gaat hier in
een traag tempo. We wilden de Escape graag laten
stralen en schilderen maar voordat we hiervoor
prijsopgave hadden waren we 14 dagen verder.
Ondertussen kregen we bezoek uit Cornwerd.
Kees Brooshoofd was voor zaken in Bangkok en
is ons een paar dagjes komen opzoeken, reuze
gezellig natuurlijk en vele tempels en mooie
dingen bekeken.

De Escape werd gezandstraald (het onderwater-
schip) dit ging allemaal keurig en er werden
lagen verf opgespoten. Het anti foullingen deden
we zelf want het tempo hier ligt niet bepaald
hoog en voor we het in de gaten hadden waren
er zes weken voorbij. We maakten hier mee dat er
minstens één keer per week een boot vluchtelingen
uit Indonesië onderschept werd door de politieboten
en aan wal werden gebracht een triest gezicht,
mensen die soms in een klein bootje weken op
zee hadden gezeten en behoorlijk uitgedroogd
en uitgehongerd waren. De werf zelf wordt goed
bewaakt er lopen vele honden rond en ‘s nachts
staat alles in de schijnwerpers en lopen er ver-
schillende nachtwakers rond.

Begin april voeren we terug naar Langkawi dit
werd een pittig tochtje. Het is hier een wirwar
van kleine visbootjes die luk raak hun netten uit-
zetten eerst raakten we al verward in dit netten
gebeuren, gelukkig kwam er al gauw een visbootje
ons de weg wijzen om weer uit deze  warboel te
varen. Toen kwam er een pik zwarte lucht opzetten,
dikke onweersbui met heel veel regen en wind.
(hier een Sumatra genoemd) We hebben afgelopen
winter een nieuw grootzeil laten maken in

Hongkong en we konden nog geen reven steken
(zeil verkleinen) dus zeil naar benenden, de rolfok
vertoonde nogal wat problemen zodat deze niet
uitgerold kon worden, de motor haperde steeds
en dreigde constant af te slaan al rollend en gierend
gingen we door de hoge golven met alleen het
achterzeil op. We waren blij toen Langkawi in zicht
kwam en we veilig in de haven konden afmeren.

Op 24 april kwam onze dochter Sylvia met
vriend Gerard op Langkawi aan. We hadden een
auto gehuurd en haalden hun op van het vliegveld.
De volgende dagen Langkawi eiland verkend met
de auto. Veel gezien zoals de kabelbaan je gaat
dan meer dan 850 m omhoog en kunt genieten van
een prachtig uitzicht. Watervallen gezien met heel
veel apen in de omgeving. Lekker gezwommen
op prachtige stranden. Lekker geshopt want
Langkawi is een belasting vrij eiland en redelijk
modern. Sylvia twijfelde wel aan heit zijn autorij-
kunsten ze riep zelfs je lijkt op een meleier en je
rijdt als een meleier, maar ja het verkeer is hier
even anders dan in Nederland en je rijd ook nog
eens links. Ook nog met de ferry een paar dagjes
naar het eiland Penang geweest en hier in een
hotel geslapen. Met een fietstaxi de hele stad
Georgetown bekeken, een van vroeger zeer
Engelse stad maar jammer genoeg erg verpauperd.
Een liggende Boedha van 35 meter gezien en
vele tempels, een levendige stad met z’n Indische
buurt en Chinese wijk en honderden kleine
bedrijfjes. We zijn met de Escape nog naar de
Butang eilanden gevaren onderweg dolfijnen
gezien, prachtig gesnorkeld en genoten van de
rustige eiland waar soms alleen maar lokale vissers
wonen en die je vis verkopen tegen een flesje
goedkope Indiase rum.

Nog naar Tarutarao eiland geweest op dit eiland
werden duizenden politieke gevangen vastge-
houden, ontsnappen was onmogelijk want het ligt
midden in zee en werd omringd door krokodillen.
Ook Hole in the Wall bezocht dit is een unieke
plek waar je kunt ankeren door tussen twee grote
bergen door te varen een schitterend gebied met
vele mangroves en grotten. Ook nog op een
eiland geweest wat the pregnant maid wordt
genoemd hier is een enorm groot zoetwatermeer
en de legende zegt dat als je hier in hebt
gezwommen je erg vruchtbaar wordt.

Het werd weer erg stil op de Escape toen Sylvia
en Gerard weer naar Makkum waren vertrokken.
Maar de motor die we in India hebben laten revi-
seren geeft nog steeds veel problemen, dus weer
werk aan de motor, we hadden onderdelen uit
Amerika laten komen en Eeltje heeft dit er in
kunnen knutselen maar toen de motor na een
week weer liep rookte deze als een oude stoom-
machine en het geluid is ook niet goed, dus hebben
we nu eindelijk besloten een nieuwe motor te
bestellen, want ja je motor is toch een zeer
belangrijk onderdeel van je boot. Maar we komen
eerst voor 10 weken naar Makkum toe . Dan in
september een nieuwe motor inbouwen en we
willen in december naar Borneo varen.

Onze website is www.escape.waarbenjij.nu 
en emailadres: famkuperus@hotmail.com

Hartelijke groeten Eeltje en Marijke

Prachtige natuur wel met de nodige avonturen door Eeltje en Marijke Kuperus
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Romans
Een roze wolk- De mooiste verhalen over Zwangerschap; Eschbach, A.- De rijkdom van Saoed
(het politiek machtsevenwicht wordt verstoord door een nieuwe manier om olie op te sporen);
Ewing, B.-  Donkere Rosetta (een eigenzinnige vrouw moet kiezen); Gregory, P.- De zusjes
Boleyn (twee zusjes vechten om de hand van de koning); Hamilton, M.- De boekenkaravaan
(een fabelachtige roman over een dorp, een boek en een talent); Kellerman, J.- Misdadigers;
King,S.-  Duma (na een ernstig ongeluk maakt een man sinistere schilderijen die een voorspel-
lende waarde hebben); Mankell, H.- Italiaaanse schoenen (als chirurg maakte hij een fatale fout);
Peinkofer, M.- De schaduw van Thot ( Is er een oeroude vloek die zich op het Britse koningshuis
richt?); Shaffer, M.A.- Eilandpost (roman over een bijzondere leeskring op Guernsey); Steel, D.-
De kroonprinses (tijdens haar werk in een vluchtelingenkamp ontmoet ze een jonge arts); Vlugt,
S.v.d.- Blauw water (zij wordt gegijzeld door een ontsnapte tbs’er); Wildgen, M.- Jij bent mij (zij
delen hun intiemste geheimen);

Informatief
Arem, E.v.- 70 jaar Beatrix (de mooiste foto’s); Bersee, L.- Vergezichten (gedichten en foto’s over
het zeemansleven); Clifton, C.- Opbergen! (creatieve oplossingen voor een opgeruimd huis);
Hardlopen Basics (alles wat je moet weten over hardlopen); Handboek podiumpresentatie- Voor
musici, koren, verhalenvertellers en mensen die een lezing of toespraak houden; Hulzebos, B.-
Handboek voor de dood (informatie rond de dood en uitvaartmogelijkheden); Losey, M.G.-
Kinderen van nu (over indigo, kristal, sterrekinderen en engelen op aarde); Lucassen, H.- Om
nooit te vergeten (een herinneringsboek maken met dementerende mensen); Mulder, R.- Mijn
Friesland (verhalen over Friesland en haar bewoners); Rachlin, N.- Twee meisjes uit Perzie;
Rossum, M.v.- Drie oorlogen (een kleine geschiedenis van de 20e eeuw); Spek, K.v.d.- Achter de
schermen bij Peter R. de Vries; Zomersprookjes.- (reuzenschelpen vertellen verhalen uit zee); 

Bibliotheek Makkum
Aanwinsten

Horecamedewerkers
Voor verschillende horecabedrijven in Makkum
zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten!

Ben jij:
18 jaar of ouder,
Sociaal en gemotiveerd,
Communicatief vaardig.

Heb je interesse?
Neem dan z.s.m. contact met ons op.

Randstad
Snekerpoort 9
8701 HK Bolsward
Tel.nr: 0515-57 57 75 of
marije.boschma@nl.ranstad.com

Aanbouw materialenhok
kaatskantine Makkum
gereed voor gebruik
Makkum - Gedurende de afgelopen winter- en
voorjaarsperiode is er met man en macht
gewerkt op ”Keatslân De Seize” aan de bouw
van een nieuw materiaalhok als verlengstuk van
de bestaande kantine. De oude containers achter
de kantine zijn verwijderd, zo ook het oude
materiaalhok aan het begin van het terrein. Deze
waren niet meer geschikt om nog langer dienst
te doen als opslagruimten. Vele vrijwilligers
hebben dit mogelijk gemaakt en menige zaterdag
en ook avonden door de week waren zij op het
kaatsveld te vinden om dit project te realiseren.
Ofschoon de buitenkant nu klaar is, wil dit nog niet
zeggen dat binnen in het pand ook alles al af is.
De KV Makkum zal het vervolg van het project,
zoals de upgrading van de keuken en de sanitair
voorzieningen, stapsgewijs uitvoeren. Alle mate-
rialen en de voorraden voor de kantine hebben
dus al wel een nieuw onderkomen gevonden. 

Naast onze vrijwilligers heeft de KV Makkum
ook de nodige steun mogen ontvangen van het
bedrijfsleven uit Makkum en omgeving. Het
bestuur van de KVM wil o.a. Timmerfabriek de
Houtmolen, Bouwbedrijf de Wadden (Harlingen),
Fa. Gebr. Hogeboom, v.d. Meer Loon- en Grond-
verzetbedrijf, Visser Afvalverwerking (Harlingen),
Van Kalsbeek Beton (Gaast), Bosma Hoveniers-
bedrijf en alle vrijwilligers heel hartelijk danken
voor hun bijdrage en inzet aan het project. Meer
info op www.kv-makkum.nl

De Waardruiters
Pingjum - In Franeker werd het laatste weekend
in mei een kringwedstrijd georganiseerd. Op de
vrijdagavond kwamen de paarden in actie:
Linda Hovius behaalde met Samar B. in haar
eerste proef 189 punten en een 2e prijs en in de
tweede proef 184 punten, waarmee ze met beide
proeven een winstpunt in de wacht sleepte.
Maaike Tolsma reed met Toscar in haar tweede
proef in de klasse L2-dressuur 182 punten en
een winstpunt bij elkaar. Zaterdagochtend was
het de beurt aan de ponyruiters en -amazones.
Menthe Talsma won heel knap met Chafira een
1e prijs in de B-dressuur met 194 punten (1 winst-
punt). In de tweede proef scoorde de combinatie
met 183 punten een winstpunt. Anna Strikwerda
nam met haar pony Whitney Brown ook twee
winstpunten mee naar huis. In haar dressuur-
proeven in de klasse B behaalde ze scores van
182 en 180 punten. Iris Hoekstra kwam ook in
actie in de klasse B-dressuur met haar pony
Nacara. In de eerste proef scoorde ze 185 punten
(1 winstpunt) en in de tweede proef won ze een
2e prijs met maarliefst 190 punten en een winst-
punt. Daphne de Vries reed met Lady in de klasse
L1-dressuur 2 winstpunten bij elkaar met scores
van 184 en 183 punten. Met haar andere pony
Speedy behaalde ze in haar eerste proef in de
klasse M1-dressuur een 1e prijs met 187 punten.
Hinke Politiek reed met pony Sytse haar laatste
wedstrijd in de klasse M2-dressuur; ze scoorde
in haar eerste proef 182 punten en een winstpunt
en in de tweede proef won ze de 1e prijs met
maarliefst 200 punten. Haar volgende wedstrijd
zal ze starten in de klasse Z1.
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Huis & Hypotheek Wietse Nijboer sponsort jeugdteam tennis

eigen foto

Makkum - Op de woensdagmiddag kwam in de
categorie jongens tot en met 12 jaar één team uit
voor de Tennisvereniging Makkum. Op de foto
Michel Zondervan, Jasper Nijboer, Hidde de Zee
en Remko Slootweg. Als invallers gingen mee
Daniël Buxton en Sem Molendijk (zij ontbreken
op de foto). Inmiddels is de competitie afgelopen,

de jongens hadden vaak pittige tegenstanders en
kon men van leuke wedstrijden genieten. 
Dankzij Wietse Nijboer, Huis & Hypotheek,
vestiging Bolsward, kon het team tenue optreden.
Het jongensteam ontving van Wietse mooie polo-
shirts met het logo van Huis & Hypotheek en
TV Makkum, Wietse, heel erg bedankt!

Twee kampioenteams 
tennisvereniging Makkum

* v.l.n.r. Pim Bergsma, Jan Koornstra, Henk Nauta,
Wim Brandsma, voorzitter Jan Lieverdink over-
handigd de kampioenen een boeket bloemen.

Makkum - Twee van de dertien teams, uitkomende
in de Voorjaarscompetitie van de Regio Noord-
oost KNLTB, waren dit jaar uiterst succesvol.
Het eerste herenteam 50 +, werd kampioen in de
eerste klasse, zonder ook maar één wedstrijd te
verliezen. Over de hele competitie (7 wedstrijden
met 14 partijen) werd slechts één partij verloren.
Promotie zit er niet in, want hoger kunnen ze niet.
De promotie van het damesteam publiceerden
wij vorige week al.

Gratis zwemmen 
in Waterpark Mounewetter
Witmarsum - Ook dit seizoen kun je weer gratis
naar het zwembad met Peijnenburg. Knip 3 zegels
uit de Peijnenburg actieverpakkingen van de
ontbijtkoeken en de repen van Kapitein Koek.
Plak ze op een spaarkaart, die je kunt halen bij
het zwembad. Ga met de volle spaarkaart, in
gezelschap van een betalende metgezel, naar het
zwembad en ontvang daar je gratis zwemkaartje!
De actie duurt tot en met 31 augustus en je mag
zo vaak meedoen als je wilt, zolang de actie
loopt. Verder kan er nog in Mounewetter gratis
gezwommen worden op vaderdag 15 juni. Alle
vaders hebben gratis toegang. Kom allemaal
naar het gezellige Mounewetter!

Voor meer informatie:
kijk op www.zwembadmounewetter.com 
of bel met 0517-531704.

De beklimming 
van de Kilimanjaro
Makkum - In het kader van de wandelweken in
de bibliotheek komt Peter Schoorstra donderdag
12 juni om 18.30 uur naar de bibliotheek van
Makkum. Als reisleider beklimt Peter Schoorstra
drie tot vier keer per jaar de Kilimanjaro in
Tanzanie. Tijdens deze lezing vertelt hij over de
ins en outs van de avontuurlijke wandeltocht
naar de top van de hoogste berg van Afrika,
maar ook over het ontstaan en de geschiedenis
van de berg.

eigen foto

Makkumer roeiteams op dreef in Zaandam

Makkum - Twee teams van de Zeesteeg en de
heren van de Twirre stonden afgelopen zaterdag
aan de start van de jubilerende Slag om de Zaan.
In totaal namen 89 teams deel aan de vijfde editie
van de roeiwedstrijd over ruim 16 kilometer.
Gunstige weersomstandigheden alsmede ruim en
diep vaarwater leidden tot hoge verwachtingen.

De heren van de Zeesteeg startten om 11.24 uur
en werden 6 sloepen en 4 minuten later op de
hielen gezeten door de Twirre. Deze had zich ten
doel gesteld dit gat te overbruggen maar sinds de
Zeesteeg met nieuwe riemen roeit zijn die mannen
niet meer te houden. Roeier Roland van Malsen
heeft een set geweldige riemen vervaardigd met
een perfecte balans en dat was na de goede
prestaties in Urk ook nu weer merkbaar. De 8
roeiers van beide teams leverden een felle strijd

om zoveel mogelijk sloepen in te halen en dat
lukte behoorlijk. Uiteindelijk klokte de Zeesteeg
1’33”07, slechts 10 seconden meer dan de Twirre.
Deze resultaten leidde bij beide teams tot tevreden
gezichten, maar de handicap moest nog berekend
worden. Voordat de organisatie daaraan begon werd
‘s middags nogmaals dezelfde route geroeid door
de dames. 

Ook de 6 dames van de Zeesteeg hadden de sokken
er goed in en roeiden alsof hun leven ervan hing.
Ze finishten in 1’57”50. Terwijl de roeiersmaaltijd
werd geserveerd werd in een redelijk zonnig
Zaandam met live muziek de stemming erin
gebracht. Om 18.00 uur vond de prijsuitreiking
plaats. Bij de heren ging de hoogste eer naar de
Tréwes 1 uit Aldeboarn (127 watt), de Arad van
Terschelling werd tweede (120 watt) en de
Twirre had de derde plek veroverd in het
Algemeen klassement (110 watt). De Brijbek uit
Workum werd nipt achter de Twirre 4e. De
Zeesteeg werd 24e van in totaal 62 herenteams
met een voor hun recordvermogen van 87,29
watt. Prima prestatie mannen! De Zeesteeg
dames legden beslag op de 18e plaats. In het
deelklassement voor de Kromhoutwhalers werden
beide teams van de Zeesteeg vierde en de Twirre
pakte een mooie tweede stek bij de heren
Hoofdklassers. Al met al een prima roeiweeken
voor de Makkumer teams.

eigen foto
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KAATSVERENIGING MAKKUM ORGANISEERT

DE ”KOORNSTRA NETTEN”
FEDERATIE JEUGD PARTIJ D.E.L.

+ FEDERATIE COMPETITIE

Zaterdag 14 juni a.s. worden deze Federatiewedstrijden
voor de Jeugd gehouden. Er is een door elkaar loten
wedstrijd voor welpen, pupillen en schooljeugd en er
wordt ook een verliezersronde gespeeld. Daarnaast wordt
er een Federatiecompetitie gekaatst voor schooljongens,
welpenjongens en welpenmeisjes. 
De aanvang van beide wedstrijden is om 10.00 uur 

De prijzen bestaan uit eretekens en medailles en worden
aangeboden door Koornstra Netten. De kransen worden
aangeboden door Stefan Bakker. 
Opgeven voor deze partij kan bij het jeugdbestuur:
Jeltsje Folkertsma 0517-531451 of bij Mieke Tilburgs
0515-231377. De inschrijving sluit donderdag 12 juni
om 19.00 uur.

Zie ook www.kv-makkum.nl

KAATSVERENIGING MAKKUM ORGANISEERT

DE 10e (!) FA. GEBR. MIEDEMA
freelance timmerbedrijf partij

Zondag 15 juni a.s. wordt deze Off. K.N.K.B. Partij
Heren 30+ en 50+ Del. met verl. ronde gehouden.

Let op er zijn gewijzigde aanvangstijden:
Heren 50+ partij begint om 10.00 uur 
Heren 30+ partij begint om 11.00 uur.

De prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten 
en medailles aangeboden door de Gebr. Miedema.

De loting vindt plaats op woensdag 11 juni 
om ca. 20.00 uur in de kantine 

van de Kaatsvereniging Makkum

Meer info op www.kv-makkum.nl

K.V. Meiinoar Ien
te Cornwerd 

zaterdag 21 juni, aanvang 10.00 uur

Grote Jubileumpartij
Voor leden en oud-leden

4 klassen:
Jeugd 7 t/m 13 jaar
Heren 14 t/m 44 jaar
Heren 45 en ouder

Dames 

Speciale prijzen
Jeugd: Halskettinkjes

Senioren: Zilveren Telegrafen

Opgave voor donderdag 19 juni 18:00 uur
T. Tilstra 06-13282616

W. Galema 06-22012836
email: kvmeiinoarien@hotmail.com

Gebr. Hogeboom partij K.N.K.B. pupillen jongens d.e.l.
Makkum - Op het zonnige kaatsveld ”de Seize”
in Makkum werden er weer vele omlopen ver-
kaatst. Bij de pupillen A- klasse streden 5 partuur
om de prijzen. Bij de A- pupillen deed ook
Makkumer Jesse Rinia mee. Deze jongens moesten
4 omlopen kaatsen. De eerste partij tussen partuur
Jesse Rinia Makkum en Marco de Groot Franeker
en partuur Erwin Zijlstra Oosterend en Evert Pieter
Tolsma Winsum was een spannende partij 5-5 6/4.
Voor de rest waren er geen super spannende
partijen. Met een puntentotaal van 22 punten
werd partuur  Jesse Rinia Makkm en Marco de
Groot Franeker tweede en partuur Erwin Zijlstra
Oosterlittens en Evert Pieter Tolsma Winsum
met een puntentotaal van 26 winnaar van deze
Gebr. Hogeboom pupillen A-klasse partij en
gingen met de kransen om naar huis.

Bij de B- pupillen deden Emiel Wijma en Thomas
Oostenveld uit Makkum mee. In de B- klasse
werd er leuk gekaatst. Gelukkig was er ook een
verliezerronde zodat de jongens allemaal twee
keer konden kaatsen. In de winnaarsronde
behaalden partuur, Evert Telenga Menaldum en
Edwin Miedema Peins en partuur Bouke Fopma

Wommels en Hylke Flapper Hidaard de halve
finale. Voor partuur Jari Braaksma St. Annaparochie
en Johannes van der Meer Tytsjerk was er een
staand nummer, zij plaatsten zich automatisch
voor de finale. Het partuur verloor in de halve
finale met 4-5 4/6. De finale werd gekaatst door
partuur 12 en partuur 15. De finale werd gewonnen
door partuur 15 Evert Telenga Menaldum en
Edwin Miedema  Peins met 2-5 4/6.

In de verliezerronde werd de halve finale verkaatst
tussen partuur Herre de Vries Minnertsga en
Jelmer Plantenga Oude Leije en partuur Emiel
Wijma Makkum en Simon Brolsma Tzummarum.
En voor partuur Marco Weijer Wommels en
Sijbren Blanksma Dronrijp was er een staand
nummer, zij plaatsten zich automatisch voor de
finale. Partuur 16 verloor in de halve finale met
5-3 6/6 door een retourslag van Emiel Wijma
richting perk. De finale werd gewonnen door
partuur Marco Weijer Wommels en Sijbren
Blanksma Dronrijp met 5- 3 6/4.
Prijzen werden aangeboden door Gebr. Hogeboom
Makkum, de kransen werden door familie P. Rinia
Makkum, hartelijk dank hiervoor.

Makkum - Onder tropische omstandigheden is
zondag met 34 hitte bestendige parturen gekaatst.
Met aangepaste snelheid werd de eerste omloop
verkaatst. Het meest opzienbarende partuur met
de meeste fans was toch wel het partuur van
Geert Melchers en ”Joukje” van der Meer.
Menigeen zou jaloers zijn op zón sexy dame met
haar weelderige haardos, al hoewel het daar
vandaag wel érg warm voor was! Maar zij
waren niet de enigen die hoefden te zweten....
Zij kaatsten de eerste omloop tegen Uilke Tuinier
en Andrea Kroes. Geert en Joukje werden goed
wakker geschud, en verloren de partij met 5-0/6-4.
Peter Bootsma en Mieke Tilburgs namen in de
1e omloop op tegen Ype Smink en Nelleke
Oostenveld, welke werd gespeeld in 5-3/6-4 in
het voordeel van partuur Bootsma.  Vervolgens
troffen zij in de 2e omloop pearke Sietse Lenters
en Baukje van der Werf. Dit won pearke Bootsma
nipt met 5-5/6-0. Pearke Uilke en Andrea nam
het in de 2e omloop op tegen Menno van der Eems
en Sjoukje Hoekstra. Uilke en Andrea wonnen
met 5-4/6-0. Vervolgens hadden zij een ronde
rust, wat onder deze tropische omstandigheden
niet onaardig was. Peter en Mieke struikelden in
de derde omloop over pearke Durk Dijkstra en
Denise Koornstra, en verloren met 3-5/2-6. Durk
en Denise namen het in de 4e omloop vervolgens
op tegen pearke Daniel Kleiterp en Amarins Altena.
Dit wonnen Daniel en Amarins met 5-2/6-2,
waardoor ze via een staand nummer in de finale
terecht kwamen. Een andere partij in de 4de
omloop was die van Jan Ruurd Amels en Anneke
van der Meer tegen Gerard van Malsen en Anke
Tuinier. Dit wonnen Gerard en Anke in 5-2/6-6.
Uilke en Andrea kaatsten na hun ”skoft” de 5e
omloop tegen Gerard van Malsen en Anke Tuinier.
Dit werd een spannende partij welke eindigde in
5-4/6-4 voor Uilke en Andrea. In de finale namen
zij het op tegen Daniel en Amarins. Het werd
een spannende finale met de cijfers 5-4/6-2 voor
Uilke en Andrea. De kransen waren voor hen, en
Daniel en Amarins gingen met de tweede prijs
naar huis.

In de B-klasse kaatsten Jesse Adema en Cindy
Leyenaar de 2e omloop tegen Pier Hibma en
Sjoke Tilstra. Dit werd een spannende wedstrijd
waarbij alle hout op tafel kwam. Met 5-5/6-6
ging de winst naar pearke Jesse en Cindy, waarna
ze een ronde bleven staan. Ook kwam in de 2e
omloop alles aan de hang bij Ype Smink en
Nelleke Oostenveld tegen Willem Smink en
Wietske Hoekstra. Ype sloeg de kaats voorbij en
zij gingen er met de winst vandoor. In de 3de
omloop namen zij het op tegen pearke Jeroen
Adema en Klaske van Dijk. Jeroen en Klaske
wonnen dit met 5-3/6-2. In de 4e omloop kaatsten
Jeroen en Klaske tegen Broer Sjoerd de Boer en
Tinet Tigchelaar. Broer Sjoerd en Tinet wonnen
dit met 5-2/6-0 en kwamen vervolgens via een
staand nummer in de finale terecht. Een andere
partij in de 4e omloop was die van Jesse Adema
en Cindy Leyenaar tegen Theo Nota en Pietsie
Poortstra welke eindigde met 5-2/6-0 voor Theo
en Pietsie. In de 5de omloop namen Theo en
Pietsie het op tegen Sander en Greetje Rinia.
Theo en Pietsie wonnen dit met 5-3/6-2. Voor
Sander en Greetje een 3e prijs, en Theo en Pietsie
namen het in de finale op tegen Broer Sjoerd en
Tinet. Dit was de 6e omloop onder zweterige
omstandigheden, wat resulteerde in een uitgebluste
finale. Met de cijfers 5-1/6-0 was de 2e prijs
voor Theo en Pietsie, en gingen Broer Sjoerd en
Tinet met de bloemetjes naar huis.
Deze partij werd gesponsord door Atelier J.
Scheepvaart middels waardebonnen en medailles.
De KVM bedankt hen voor de sponsoring en het
mogelijk maken van deze partij.

Uitslag A-Klasse:
1. Uilke Tuinier, Andrea Kroes
2. Daniel Kleiterp, Amarins Altena
3. Gerard v. Malsen, Anke Tuinier
B-Klasse:
1. Broer Sjoerd de Boer, Tinet Tigchelaar
2. Theo Nota, Pietsie Poortstra
3.  Sander Rinia, Greetje Rinia
3. Jesse Adema, Cindy Leyenaar

Vier en dertig parturen Pearke keatsen Makkum
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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

Scoutingoverhemd, maat 176, voetbalshirt
(Makkum) maat xs/s, wit voetbalbroekje en rode
voetbal kniekousen; Kaatswant, kinder kleine
damesmaat, tel. 0515-231970

Mooie box met lade € 30.-, tel. 0515-233380

Gasfornuis Atag € 75.-; AEG Turnemat was-
combinatie € 50.-; Inbouw vaatwasser € 75.-
a.z.g.o.h., tel. 06-14064482

Hele mooie Faber moeder CV-gashaard, t.e.a.b.,
tel. 0517-532136.

Complete vouwcaravan, tel. 0515-231923

5m2 Genuanceerde oude trommelsteentjes 10x10
€ 35.-, tel. 0515-575756

”Nostalgie” verkoop aan iedereen die van
Antiek, Brocante en Curiosa houdt. Ook veel
keus in leuke hebbedingetjes/kadootjes. Welkom
iedere vrijdag en zaterdag van 13.00 - 17.30 uur
op de Sytzamaweg 72, 8822VD Arum, 
tel. 0517-641220

Kaart voor de Slachte, starttijd 10.15 uur, 
tel. 0515-231970

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KKOOP
GEVRAAGD

Voor particuliere
opdrachtgever
zoeken wij een
woning in het
centrum van

Makkum.

Voor meer 
informatie

0515-232550

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje
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2 Jonge poesjes 10 weken oud, zijn zindelijk,
tel. 0515-231645

8 Grindtegels 60x40; 3 Opsluitbanden, ca. 0.5m3
zand, tel. 0515-542617 / na 15.00 uur

2 Verzorgsters voor paard/pony van 13- en 14 jaar,
7 jaar bij rij- en poets ervaring, tel. 0515-232208

Per 02-06 geheel zwarte slanke poes. Tussen
Zurich en Cornwerd. Zij is gechipt Beloning
voor de vinder!! tel. 06-22400411

Per 01-06 wit met rood cyperse kater. ( veel wit)
Hij heeft 1 kroepoek oortje. Hij is gechipt.
Beloning voor de vinder!! tel. 06-400411

Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN

VERMIST

AANGEBODEN

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


