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Kaatsvereniging ‘Meiïnoar Ien’ Cornwerd 50 jaar

* Tjerk Salverda en Marchje Haanstra tijdens de overhandiging van het jubileumboek
(foto: Lijkle Spijksma)

Cornwerd - De Cornwerder kaatsvereniging
‘Meiïnoar Ien’ stond het afgelopen weekend in
het teken van het 50-jarig bestaan. Vrijdagmiddag
20 juni begonnen de festiviteiten met een reünie
(met een honderd deelnemers) en receptie. 
‘s Avonds werd genoten van een revue. Otto Gielstra
schreef het jubileumboek ‘Fan de Grutte toer en
de Lytse bal’’. Het eerste exemplaar werd door
voorzitster Marchje Haanstra uitgereikt aan
Tjerk Salverda, de enige nog in leven zijnde mede-
oprichter van de kaatsvereniging. Het tweede boek
kreeg burgemeester Theunis Piersma (ooit koning
in Cornwerd) en KNKB-voorzitter overhandigd.

Ook voor 1958 werd er al gekaatst in Cornwerd,
maar in 1937 gingen alle kaatsspullen van de
vorige vereniging door een brand verloren. De
jaren erna was het stil rond de vereniging. Cornwerd
zat zonder kaatsvereniging. In 1953 kwam daar
weer verandering in. Klaas Louwsma, Wierd Wynia
en Tjerk Salverda haalden de kaatsbal te voorschijn
en na het melken kaatsten ze op een stuk land.
Tot een echte vereniging kwam het op 13 mei
1958.  De club telt momenteel 69 (20 jeugd en
49 senioren) leden, niet alleen uit Cornwerd, maar
o.a. ook uit Makkum en Wons. Zaterdag streden
leden en oud-leden om de zilveren telegrafen.

Verkeersbrigadiers
Makkum -  Op school c.b.s De Ark zal dit jaar
groep 8 de school weer verlaten. In onze groep
waren kinderen die in groep 6 al een diploma
hebben gehaald ‘verkeersbrigadier’. Het gaat nu
natuurlijk nog gewoon door, en er wordt nog
steeds veilig de weg  over gestoken. Helaas zijn er
steeds minder ouders die zich op willen geven.
Terwijl het echt hártstikke leuk is! Ik zelf vond
het een beetje heen en weer geloop, maar toch,
als je er bij nadenkt is het hartstikke nuttig. De
ouders vinden het fijn dat de wat jongere kinderen,
inclusief hun eigen kind, veilig de weg over
geholpen worden. Dus alstublieft, meld u aan bij
de ‘’verkeersbrigadiers’’. En help de kinderen
veilig de weg over steken!

Met vriendelijke groeten, Sheryl Sietsma
Leerling groep 8, Basisschool: c.b.s De Ark.
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 27 juni     
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur soos in het restaurant

Makkum - Holle Poarte 20.00 uur bingo

zaterdag 28 juni
Makkum - ”Keatslân De Seize” 11.00 uur 
R.T. Projectafbouw B.V. Bedrijfskaatspartij

Cornwerd - Kaatsland 10.00 uur 
KNKB pupillen meisjes afd. NK

zondag 29 juni
Makkum - ”Keatslân De Seize” 11.00 uur 
”Bistro Hennie fan Richt” familiekaatspartij

woensdag 2 juli
Makkum -   Avondrust restaurant 14.30 uur 
de heer J. Bakker verzorgt een diavoorstelling
over ”Urk ” 

Makkum - In centrum dorp 
braderie/zomeravondmarkt 19.00-21.00 uur

Na een lange tijd van ziek zijn heeft hij nu
zijn strijd gestreden

Minicus Bergsma
man van ons mede bestuurslid Ruda.

Wij wensen Ruda en de kinderen
Marion en Simon
Menno en Esther
en de kleinkinderen Chantal en Jerryl
veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Buurtvereniging Terra Nova

In slimme sykte makke in ein oan it libben fan

Jochum Prins
Syn maten fan ‘e âldereinsoos

L. Spijksma
G. Reinsma
Sj. De Boer
S. van Seijen
S. Eringa

Eksmoarre, 16 juni 2008

Met leedwezen namen wij kennis van het
overlijden van onze buurtgenoot, de heer

J. Prins
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie
veel sterkte toe bij dit verlies. 

Het bestuur van de buurtverenigng
‘Trye Yn Ien‘ Exmorra. 28 Juni

zijn onze Heit en Mem
Pake en Beppe

JAN LUKKES
en

AKKIE LUKKES-POEPJES

45 jaar getrouwd.

Jan en Jolande,
Ronald, Peter en Linda.

Tienus en Janny,
Andries en Sjieuwke

Hommels is ferstoarn us meibewennerfan
Avondrust, frou

O. de Haan- van den Akker
Wy winskje bern en bernsbern in protte sterkte ta.

Direksje, bewenners en meiwurkers, 
frijwilligers en kliïntenried 
fan Soarchgroep Tellens 
lokatie soarchsintrum Avondrust.

Makkum,  21 juni 2008

Kerkdiensten   
zondag 29 juni  

Van Doniakerk 9.30 uur
dhr. H. Giliam, Pingjum Fryske tsjinst

R.K. Kerk  9.30 uur
Zomerdienst, parochievoorganger            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. H.v. Spelden, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, Tsjinst Oer it Wetter te Nijhuizum       

Holle Poarte 9.30 uur
voorganger dhr. P. Speelman, m.m.v. Zanggroep ”Forte”   

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494

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 R. Meyering, 
De Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424        

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

K.C.Het Anker, Buren 15
* 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 telefonische hulpdienst   

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

Rick en Collega's uit de Zwaan 

Wensen Ruda en de kinderen veel sterkte in
deze tijd

Makkum, juni 2008.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van

Demian Kenneth
zoon van

Martijn Olislagers & Inge de Boer

Demian is geboren op 13 juni 2008
om 22.45 uur



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
t/m zondag 13.00 - 16.00 uur, Slotmakersstraat
2

Piaam ‘t Fûgelhûs: Schilderijen van Gretha
van der 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 & zon-
dag 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
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
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 26/6 t.e.m. wo. 2/7

Almhof Fruityoghurt 0% vet, 500 gram.....................99 cent

Halfvolle Vanille Yoghurt, 1 liter.......................................1.19

Gebraden Gehakt, 100 gram..................nu 5 zegels extra

Blikkoffer Heineken, 12x33 cl..................................9.99 7.99

Koopmans Pannenkoekmix, 400 gram.......................79 cent

Biotex blauw of groen, 600 gram.............................4.09 2.99
Hak Groentenconserven,
diverse smaken, 370 ml........................................nu 3 voor 2.-

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 26 JUNI
T/M ZATERDAG 28 JUNI

MAGERE RUNDERLAPJES
500 gram €€ 5.-

DUITSE BIEFSTUK
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 26 JUNI
T/M WOENSDAG 2 JULI

GEROOKTE KIP
100 gram €€ 1.30

GEBRADEN GEHAKT
100 gram €€ 1.-

ZATERDAG

GEGRILDE 1/2 KIP €€ 3.50
Bestel tijdig!

vanaf 12.00 uur afhalen

Uit in eigen regio

Exposities
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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

Annie Bergsma neemt na 20 jaar afscheid als
gemeentebode van Wûnseradiel

Makkum - Afgelopen donderdag 19 juni was het
zover Annie Bergsma zet na twintig jaar een punt
achter haar omvangrijke en interessante carrière
als bode op het gemeentehuis van Wûnseradiel.
De afscheidsreceptie werd gehouden in restaurant
Yachtclub Marina Makkum op recreatiecentrum
De Holle Poarte. Simon Lemstra hoofd afdeling
ondersteuning had de regie tijdens de druk
bezochte receptie. Wat veel voorkomt is dat
artiesten die afscheid nemen het hele land door-
trekken. Eigenlijk is Annie ook een artiest volgens
Lemstra. Het afscheids tournee is al begonnen in
mei. En 12 juni was de bode haar laatste werkdag,
Annie haalde voor de laatste keer haar fiets uit de
stalling. De collega’s van de afdeling ondersteuning
zorgden voor een luxe ontbijt. En vandaag 19 juni
de klap op de vuurpijl het definitieve afscheid. 

Burgemeester Theunis Piersma beet de spits af om
als eerste burger Annie Bergsma toe te spreken.
Op 15 februari 1988 trad de bode in dienst van
de gemeente en officieel is het ontslag op 1
februari 2009. De bode kende geen werktijden
van negen tot vijf, zij heeft zoveel uren opgespaard
dat de dienst nu al verlaten kan worden. Annie
had de wind er goed onder, het was van ik en de
burgemeester. Burgemeester Piersma zegt ik ben
de baas in de gemeente en Annie is burgemeester
in en om het gemeentehuis. Dat laatste liet zij
ook goed merken. Nu er niet meer gerookt wordt,
een tijd geleden mocht Doeko Visser graag een
sigaar opsteken en dan kringelde de rook naar
boven. Dit deed Visser alleen wanneer Annie er
niet was. Naast gemeentebode is Annie ook groeps-
commandant van de Rode Kruis colonne Harlingen
en vrijwilligster bij de sportvereniging Mulier.
Maar één ding wat  Annie niet kan, dat is de strop-

das knopen van haar opvolger Rein Attema. Kom
op Rein, zei burgemeester Piersma, ‘dat kin ik wol’. 

Als voorzitter van de personeelsvereniging  voerde
Aagje Waterlander het woord. Wanneer Annie
bij ons voor de balie langs liep in de hal dan kon
je aan haar stap horen hoe haar humeur was. Ze
is ook een enthousiast ehbo-er, wij hebben veel
les in hulpverlening gehad van Annie zegt Aagje.
Zij is ook de eerste vrouw die bij de gemeente
Wûnseradiel met de VUT gaat. Ook oud-
burgemeester Meinte Abma kan zich nog goed
herinneren de periode dat hij burgemeester van
Wûnseradiel was. ”Wy hawwe altiid op in goeie
en soene manier wurke yn it belang fan de
mienskip” zei Abma. Simon Lemstra sprak als
laatste, in de begin periode verzorgde Annie de
post, schoonhouden van enkele vertrekken, koffie
en thee rondbrengen. Het receptiewerk hoorde er
ook bij, mensen  ontvangen aan de balie ideaal
was dit niet, de bode was vaak op de route. Waar
ze heel goed in was, dat is verantwoordelijkheid,
planning en correcte afspraken. Annie zei altijd
wat ze er van dacht! Dit gaf ook wel eens wrevel,
maar daarna was het ook weer goed. 

Naast het gebruikelijke afscheids cadeau, het
aardewerken kommetje met het gemeentewapen er
in, waren er kadobonnen, bloemen en overhandigde
Simon Lemstra haar een nieuwe mobiele telefoon.
De bodebus die Annie altijd met veel plezier en
graagte droeg op haar uniform, komt nu op de
revers van de jas van haar opvolger Rein Attema
uit Makkum. Als laatste sprak de vertrekkende
bode een dankwoord, waarna het gezelschap
nog gezellig kon napraten onder het genot van
een hapje en drankje.

Makkum – Op 24 juli Henry Dunant vaartuig komt
Makkum om ongeveer 14.00 uur in de haven aan.
Het Rode Kruis, afdeling Wûnseradiel, zoekt voor
24 juli mensen uit de gemeente Wûnseradiel die
de gasten van de boot willen halen om hen te
begeleiden door Makkum. Meestal zitten de passa-
giers in een rolstoel!  Meldt u aan want we hebben
zeker 15 personen nodig om dit evenement goed
te laten verlopen. Mannen zijn zeer welkom.
Leeftijd vanaf 20 jaar. Bel naar 0515-23 22 21 of
mail naar alywijbenga@solcon.nl

Oproep: Hebt u wat langer tijd!!??
Het afdelingsbestuur van het Rode Kruis
Wûnseradiel, zoekt per direct een bestuurslid met
daaraan gekoppeld de functie van penningmeester.
Hebt u belangstelling, bel naar 0515-23 22 21,
voorzitter de heer G.J.Hellendoorn of naar de
heer D.Baalman tel. 0517-579253. 

Als wij met elkaar de schouders er onder zetten,
blijft het Rode Kruis ook dicht bij u in de buurt!

Hebt u even een middagje tijd??!!
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Hollandse komkommers      
3 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

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

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

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

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

Nieuwe oogst eerstelingen van de koude grond
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.20
6 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

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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Basisscholen Oudega (W) en Makkum winnaars
Rabo BankBattle

* Leerlingen St. Martinusschool  Makkum winnaars op de foto met Sandra (rechts) van de Rabobank 

Makkum - De winnaars van de Rabo Bankbattle
2008 zijn bekend. Basisschool Klaver Trije uit
Oudega(W) en de St. Martinusschool uit Makkum
vielen in de prijzen. Tijdens deze wedstrijd, die
op 14 april 2008 werd gehouden, ontmoetten de
groepen 8 van diverse basisscholen elkaar in een
internetgestuurde kennisquiz. Beide scholen
werden verrast door Rabobank Sneek-Zuidwest-
Friesland met een beker én een uitje naar het
avontuurlijk ontdekkingscentrum Aeolus in
Sexbierum. Op 14 april 2008 gingen 18 basis-
scholen uit het werkgebied van Rabobank
Sneek-Zuidwest-Friesland in twee poules de
strijd aan in de Bank-Battle. Dit is een race
tegen de klok wat betreft de parate kennis
en computervaardigheden. Door gebruik van
internet is het mogelijk om per klas actief deel te

nemen vanuit het eigen vertrouwde klas- of
computerlokaal.

Kraak de code
Het succesvol afronden van de BankBattle vereist
tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel.
Alle deelnemende klassen startten exact op het-
zelfde tijdstip met het uitvoeren van praktijk-
opdrachten en het beantwoorden van vragen.
Deze hebben betrekking op o.a. schoolvakken,
muziek, computers, techniek, radio, televisie en
internet. Uiteindelijk resulteerde dit na ongeveer
twee uur hard werken in een geheime Bank-
BattleCode die moest worden opgeslagen in de
digitale BankBattleKluis. Beide genoemde basis-
scholen kraakten in hun poule de code als eerste
en kwamen als winnaars uit de bus. 

Makkum – De weersomstandigheden waren
geweldig zaterdagavond, de aankondiging was dat
het harmonieorkest een  zomeravondconcert zou
geven vanaf een ponton op het water tussen het
sluizencomplex en de Vallaatbrug. De aanvang
was al om zeven uur ’s avonds vanwege het EK
voetbaltoernooi. Of de muzikanten nu water vrees
hebben gehad of dat het muziekpodium op het

water te veel zou gaan swingen, dat laten we in
het midden! De muzikale verslaggever heeft niet
van zich laten horen! Hoe dan ook, er had wel
wat meer publieke belangstelling mogen zijn,
het harmonieorkest, “Hallelujah”gezeten aan de
noordkant van het Vallaat, bracht een uur lang
geweldige concert klanken ten gehore, onder de
bezielende leiding van dirigent Nynke Jaarsma. 

Geen concert niet op het water maar langs de waterkant!
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Wist u dat...
* de medewerkers van de MB alle geslaagden 

van harte gelukwensen, voorzover deze bij ons
bekend zijn leest u dit vandaag in de krant

* dat in Gaast aanstaande zaterdag op de 
Boerestreek 12 van negen tot vier uur een 
grote schuurverkoop is, zie ook de advertenties
in dit nummer!

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Goed nieuws
Supermarkt verknoeit woongenot, was een artikel
begin dit jaar in deze krant naar aanleiding van
de door ons ondervonden overlast vanuit de
supermarkt Jumbo aan de Lieuwkemastraat. Bij
bewoning van deze woning, aanpandig gesitueerd
aan de supermarkt Jumbo in het complex Lieuw-
kemastate, werden wij onaangenaam verrast door
de gevoeligheid van dit complex. Ondanks dat
dit complex voldoet aan wettelijke normen, voor
contactgeluiden vanuit de supermarkt. 
Gelukkig is er wat veranderd. Op basis van weder-
zijds begrip is door de bedrijfsleiding van de
supermarkt de overlast vanuit hun winkel
gebracht tot een aanvaardbaar niveau. Het is nu
goed wonen in de Lieuwkemastate. Straks komt
er nog een multifunctioneel centrum bij onze
achterdeur. Wat wil je nog meer? Voor de super-
markt komt dit bericht waarschijnlijk niet als
verrassing. Immer, die wordt elke dag beter.        

S. de Jong

Weekend welkom op 
de Weersterweg in Wons  
Wons - Zaterdag 28 juni en zondag 29 juni is er,
wegens beëindiging van het interieur en decoratie
winkel een verkoop van huis en tuinartikelen.
Zowel nieuw als tweede hands.
Voor een kopje koffie, thee en andere versnaper-
ingen kunt u terecht bij de buren, de gezellige
en sfeervolle Thee Schenkerij Panta Rhe. Een
bezoekje aan atelier Pur Sang is ook de moeite
waard. De eigenaresse Antje van der Werf toont
u graag en vrijblijvend haar expositieruimte met
realistische schilderkunst. De openingstijden
zijn beide dagen 9.30 uur tot 16.00 uur.  Dit alles
is te vinden op de Weersterweg 10A/10C en 15.

Europees kampioenschap Laser 2 in Makkum

Makkum -  De vrijwilligers van de watersport
vereniging Makkum hebben een drukke week
gehad. Op het IJsselmeer werd het Europees
kampioenschap zeilen in de Laser 2 gehouden.
Vijf dagen lang streden zeilers uit Duitsland,
Engeland, Schotland, Ierland en Nederland om
de titel. Zaterdag en zondag waren daar ook nog
eens de gewone wedstrijden van de Spanker,
Javelin en Vaurien bij. Deze streden niet om een
Europese titel. 

Er waren in totaal 77 schepen die meededen aan de
wedstrijden en het was op het woelige IJsselmeer
water soms moeilijk de boot onder controle te
houden. Vooral de eerste dagen moesten de Laser 2
zeilers heel erg wennen aan de korte golfslag van
het IJsselmeer en voor enkelen was het soms
meer zwemmen dan zeilen. Er werd dan ook
besloten om de eerste zeildag te stoppen met de

wedstrijden. Het werd te gevaarlijk voor de niet
altijd ervaren zeilers. Daarna verliepen de wed-
strijden uitstekend en zaterdagavond was er voor-
afgaande aan de voetbalwedstrijd, die iedereen
wilde zien, een barbecue gehouden en waren er
weer de overheerlijke visjes de gebakken en
gerookt werden waar je bij stond. Vooral voor de
buitenlanders een heel aparte ervaring. Aan vis
eten en de barbecue deden bijna 200 zeilers en
vrijwilligers van de organisatie mee en het was
een groter succes dan de voetbalwedstrijd. Een heel
geslaagd evenement en als het moet kunnen heel
veel zeilers in het clubhuis van de WVMakkum.
De Europese kampioenen kwamen uit Londen en
nadat ze de prijs in ontvangst genomen hadden
kregen ze nog een knal oranje badjas en werden
ze door andere zeilers in het kanaal gegooid. Dit
is nu eenmaal gebruikelijk en daarna konden de
oranje badjassen aan. 

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Wijngaarden Text ie l  & Mode
Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

Pingjum - Kirsten Koopmans behaalde een 5e
prijs  met 183 punten, in de 1e proef  klasse L2
dressuur met Valentina op de selectiewedstrijd
in Koudum op 14 juni j.l. Yvette Altena met Mirthe
reed ook twee goede proeven in de klasse B. 1e
proef 188 punten en in de 2e proef 186 punten
goed voor 2 winstpunten. De pony’s gingen 15 juni
naar Koudum om hun daar te selectren voor de
FK te Gorredijk. Sierella van Slageren kwam uit
met Goldfire in de klasse L1 cat.D. In de selectie-
proef behaalde zij de megascore van 194 punten
goed voor de 1e prijs en een startbewijs voor de
FK. In de 2e proef reed zij 187 punten bijelkaar
goed voord de 7e plaats en samen 2 winstpunten.
Bij het springen kwam Sierella uit met Goldfire
in de klasse B cat.D/E. Zij reed een foutloze
ronde stijl 51,5 wat haar de 3e plaats opleverde

en een startbewijs voor de FK. Wiënna van Slageren
kwam uit met Tootsie in de klasse B dressuur cat.B
Zij behaalde in de 1e proef 180 punten een winstpunt.

Zaterdag 21 juni ging Juliën Beersma met Tsjerkje
naar Gorredijk. In de 1e proef in de klasse M2
was de score 188 punten 1e prijs en in de 2e proef
de 2e prijs met 196 punten in deze 2 proeven dus
3 winstpunten. Bobbie Ydema was ook in Gorredijk
met Parlein om uit te komen in de klasse Z1. In
de 1e proef was de score 208 punten en in de 2e
proef de 3e prijs met 209 punten samen goed
voor 2 winstpunten. Bij de pony’s ging Sierella
naar Gorredijk op 20 juni. Zij kwam met Vanity
uit in de klasse L2 cat.C. Zij behaalde de fraaie
score van 185 punten wat goed was voor de 1e
prijs en een winstpunt.

PSV De Halsbânruters
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Leeuwarden: 
Stenden Hogeschool Pabo: Arjanne Brameijer. 
AOC/MBO Paardenhouderij: Esther Adema

Sneek: 
AOC Friesland Basisberoepsgerichte Leerweg:
Simon van Malsen. Thomas Roosma. 
Kaderberoepsgerichte Leerweg: Evert Bakker.
Pauline van der Marel, Arum. Maaike Visser,
Ferwoude. Bart Ypma, Exmorra. Pyt Hibma, Wons.
Gerben Leijendekker, Witmarsum. 
Gemengde Leerweg: Richard Scheltinga, Exmorra. 
Medewerker Dierverzorger: Erica Lenters. 
Medewerker Veehouderij: Bert Brouwer, Exmorra. 
Bogerman Gymnasium: Jildert Anema, Arum.
Antina IJska. Anne Rohn, Arum. Amarins Veeman,
Piaam. Anneke Wijma, Wons.
Atheneum: Jelly Joustra, Witmarsum. 
Havo: Donald Bedeker. Jur-jen de Boer. 
Vmbo Theoretische Leerweg: Bente Groeneveld.
Jan Postma, Exmorra. Erik Stellingwerf, Ferwoude. 
Gemengde Leerweg: Marije van der Goot, Exmorra. 
Basisberoepsgerichte Leerweg: Auke van Dijk,
Cornwerd. Douwe Tilstra, Cornwerd. 
RSG Magister Alvinus Vmbo Kaderberoeps-
gerichte Leerweg: Lamja Jama.
Atheneum: Barth Brouwer.

Bolsward: 
Marne College Vmbo Basisberoepsgerichte
Leerweg: Jeffry Bloemsma. Sander Feenstra.
Regina Seelemeijer, Parrega.
Kaderberoepsgerichte Leerweg: Anne Aagje
Douna, Schraard. Ellen Duiker. Petra Wil Goslinga,
Pingjum. Lisa Homan. Hilda Lenters.
Gemengde Leerweg: Theo Elgersma, Witmarsum.
Annamarie Heeringa, Witmarsum. Geerie Mensonides,
Cornwerd. Sven Mollinga. Monique Osinga,
Witmarsum. Melwin de Vries. 
Theoretische Leerweg: Hessel Bakker, Wons.
Marc Couffreur. Aukje Groenhout, Witmarsum.
Alexandra Harteveld. Ewoud van der Kamp. Anne
Kieboom, Witmarsum. Anke Kleiterp. Josien
Leijenaar, Wons. Stefan van Loon. Karolien
Nefkens, Cornwerd. Lotte Nefkens, Cornwerd.
Adrie Oosterhuis, Ferwoude. Sido Plantinga,
Ferwoude. Froukje Reijenga, Witmarsum. Jildou
van der Stap, Parrega. Runus van Veen, Pingjum.
Mintsje de Witte, Ferwoude. 
Havo: Rik van As. Nienke Leijenaar, Wons, Sjoerd
Nefkens, Cornwerd. Nick Schlutter. Hille Stellingwerf,
Witmarsum. Sharona Vallinga, Schraard. Jurjen de
Vries. Martijn Ypma, Exmorra. 
Atheneum: Adrie Heeres, Schraard. Tjalling de Jong,
Parrega.

Harlingen 
RSG Simon Vestdijk Vmbo Basisberoeps
Techniek BT: Stefan de Jong, Pingjum. 
Theoretisch Econimie: Max Alen, Witmarsum.
Mark Hofstra, Witmarsum. 
Theoretisch Z en W: Linda Haakma, Witmarsum. 
Havo: Santje Pander, Pingjum.

* geen plaatsnaam is Makkum

Jubileumfeest K.V. Meiinoar Ien Cornwerd: 
Een echte Boppeslach! 
Cornwerd - Op de jaarvergadering van 2005 werd
al de eerste aanzet gegeven tot het organiseren
van een groots jubileumfeest ter ere van het vijftig-
jarig bestaan van de kaatsvereniging van Cornwerd.
Al snel werd hiervoor een jubileumcommissie in
het leven geroepen met de drie ereleden Cees
Kooistra, Johan Weerstra en Henk de Hoop, oud-
bestuursleden Aukje Mensonides en Sies van der
Berg en de huidige bestuursleden Marchje Haanstra,
Wieke Galema en Trijntje Tilstra. Het was duidelijk
dat er een groot feest zou moeten komen.  

Afgelopen weekend was het zover. Cornwerders
hadden de dagen ervoor het dorp al prachtig
versierd, compleet met vlag op de kerktoren en
erebogen. Vrijdagmiddag werd het feest met een
reünie in de tent geopend door voorzitter
Marchje Haanstra. Ceremoniemeester deze dag
was Henk Waterlander die een mooie terugblik
op het kaatsverleden van Cornwerd deelde met de
zo’n 100 (oud)leden, Cornwerders en genodigden.
Burgemeester en tevens KNKB-voorzitter Theunis
Piersma roemde in zijn toespraak het jeugdige
bestuur en het altijd ”smûke” kaatsveld. Hij liet
nog een foto zien als bewijs dat hij ooit nog koning
geworden is in Cornwerd. Sies van der Berg
deed het woord namens Federatie Wonseradeel-
Bolsward-Workum en als voorzitter van K.V.
Zurich. Joke Mensonides sprak namens dorps-
belang Cornwerd. Een treffende toespraak hield
ook de buurman van het kaatsveld, de heer
Klumpp. Steevast vindt hij nog kaatsballen in
zijn tuin als het kaatsseizoen allang voorbij is.
Dit jaar besloot hij één bal een keer niet terug te
geven, maar er een prachtige trofee van te maken
met gouden inscriptie met de Latijnse vertaling van
”leven, groeien, bloeien”. Een geweldig gebaar,
treffend voor de goede verstandhouding tussen
hem en de vereniging.  

Tijdens de receptie werd het eerste exemplaar
van het boek ”Fan de Grutte toer en de Lytse bal”
overhandigd aan Tjerk Salverda, eerste bestuurslid
van de vereniging en mede-oprichter. Blij verrast
pakte hij spontaan de microfoon en haalde
herinneringen op aan een Bondspartij waar hij
voor Cornwerd uitkwam. Helaas was de loting
ongunstig, ze troffen meteen kaatslegende Hotze
Schuil. Het tweede exemplaar van het boek mocht
de burgemeester in ontvangst nemen. Het boek
is geschreven door Otto Gielstra en gaat naast de
kaatsvereniging over de historie van Cornwerd.
Na de receptie was het boek te koop tijdens de
expositie in de kerk, die rond 17.30 uur werd
geopend. Naast vele foto’s van (oud) Cornwerders,
dorpsfeesten en kaatspartijen was er ook kunst
te bewonderen van Joop v/d Werf, Riet Bakker en
Imkje van der Berg. Ook hield kaatsballenmaker
Jan Scheepvaart een demonstratie van zijn vak.
Door het succes is besloten dat de expositie ook
nog tijdens het NK pupillenmeisjes a.s. zaterdag
én zondag open is (zie de agenda). Na de expositie
werden de reünisten uitgenodigd voor een luxe
buffet in de tent. Om 20.30 uur werd door cabaret-
gezelschap ”Krekt wat oars” een speciale revue
opgevoerd, geschreven door Gerben Gerbrandy.
Hoogtepunt was de ”F. Dillema moadesjoo”
waarbij de verklede drag queens Cees Kooistra
en Henk de Hoop de show steelden. Na afloop
kon iedereen gezellig napraten en swingen op de
muziek van Antko & Sylvia. 

Zaterdag om 9.30 uur stond korps Hosanna uit
Wons klaar voor een muzikale rondgang door
het dorp. Een halfuur later riep wedstrijdleider
Wiebren van der Weerdt alle kaatsers op voor de
Grote Jubileumpartij. Er werd met 38 parturen
in 4 klassen gekaatst om prachtige zilveren tele-
grafen en kettinkjes van Juwelier Kramer. Zowel
op het hoofd- als bijveld zorgden de vele kaatsers,
het publiek en de muziek voor een ware
”merke” sfeer. Het weer was onverwachts
prachtig, met bijna geen wind. Ook de muziek
van Hosanna en later Jan Houwer viel in de
smaak. Er waren enkele verrassende uitslagen,
al waren de finales niet erg spannend. Aan het
eind van de middag werd de prijsuitreiking
gehouden. Bij de dames werd dit gedaan door
oud-voorzitter Cees Kooistra, want huidige
voorzitter Marchje Haanstra behoorde tot het
beste dames partuur van deze dag. ‘s Avonds zat
de tent vol met oranjesupporters voor de EK
wedstrijd tegen Rusland, te zien op groot
scherm. De aanwezigen lieten zich door de
uitschakeling van Oranje niet uit het veld slaan
en bouwden een mooi feestje op muziek van
Butterfly. Een geweldig einde van een zeer
geslaagd jubileumfeest.

Hierbij willen wij de jubileumcommissie,
Cornwerders, (oud)leden, vrijwilligers, sponsoren,
donateurs en fondsen, en iedereen die mee-
geholpen heeft, hartelijk bedanken voor het
mogelijk maken van dit feest. Het was onver-
getelijk! Kijk op de site www.kaatsfotograaf.nl
voor foto’s. 

Bestuur K.V. Meiinoar Ien Cornwerd  

Uitslagen Jubileumpartij 21 juni 2008
Jeugd
1e: Tjitte Folkertsma, Melinda Mosselman 

en Eline de Boer
2e: Pieter Politiek, Bauke Jan Feenstra 

en Garina Algra
3e: Klaas Pier Folkertsma, Dietmer Yntema 

en Matthijs van Dijk

Dames
1e: Vollie Oostenveld, Anneke v/d Meer 

en Marchje Haanstra
2e: Trijntje (D.) Tilstra, Trijntsje Mensonides 

en Cindy Leijenaar
3e: Hiekie Mensonides, Nienke Leijenaar 

en Josien Leijenaar

Heren 14 t/m 44 jaar
1e: Gerard van Malsen, Jouke Abe Tilstra 

en Cees Jaspers
2e: Siepie Attema, Hette Elgersma 

en Auke Kooistra
3e: Jan Ruurd Amels, Jurjen Kooistra 

en Bokke Tilstra
3e: Hayo Attema, Klaas van Malsen 

en Jan Y. Koornstra

Heren 44+
1e: Durk de Jong, Menno Bokslag 

en Johan Weerstra
2e: Lammert Miedema, Tonny Verweij 

en Henk de Hoop
3e: Jetze Nagel, Frans Huisman 

en Joop v/d Werf
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GGrroottee SScchhuuuurr VVeerrkkoooopp
zzaatteerrddaagg 2288 jjuunnii

diverse ccuriositeiten 
en ggebruiksvoorwerpen

voor pparticulier && hhoreca
van 99.00 uuur ttot 116.00 uuur

Boerestreek 112 GGaast

De politie Fryslân heeft donderdag 24 april j.l.
de aftrap gegeven van de nieuwe 1-1-2 campagne:
”1-1-2 daar pak je ook daders mee”. Door Wim
van Essen, directeur opsporing van de politie
Fryslân, werd met het lanceren van de actiewebsite
www.1-1-2heterdaad.nl het startsein gegeven. In
de campagne worden de  Friezen opgeroepen bij
elke ontdekking op heterdaad direct 1-1-2 te bellen.
Daarnaast geeft de politie informatie over bevoegd-
heden die elke burger bij heterdaad heeft, zoals
het zogenaamde burgerarrest. Daarbij mag zelfs
dwang worden gebruikt om de verdachte onder
controle  te houden totdat de politie er is.

1-1-2 als elke seconde telt
Getuigen bellen het alarmnummer 1-1-2 te weinig,
vindt de Friese politie. Volgens een onderzoek
van de Politieacademie uit 2006 belt maar één
op de negen mensen die een misdrijf zien gebeuren,
direct het alarmnummer1-1-2. Uit datzelfde onder-
zoek blijkt ook dat 85% van alle gemelde crimi-
naliteit wordt opgelost door aanhoudingen op
heterdaad. Volgens Wim van Essen een gemiste
kans: ”Goed en snel gebruik van 1-1-2 betekent
meer boeven vangen. Verreweg de meeste daders
pakken we op heterdaad, vaak samen met burgers.
Als we Friesland veiliger willen maken ligt daar
de grootste kans, daders pakken op het moment
dat ze het doen. Dat kan nog veel meer. Het
scheelt een hoop onderzoek achteraf en iedereen
ziet wat het resultaat is. Op heterdaad daders
pakken begint bij het snel melden van misdrijven,
dus direct 1-1-2 bellen. Niet alleen als er bloed
vloeit maar ook als je een vernieling, mishandeling
of diefstal ziet gebeuren. Het mooiste is dat
meteen het signalement van de daders en de
vluchtrichting wordt doorgegeven.” 

Actieve rol voor iedereen
Friese inwoners kunnen een actieve rol spelen in

de veiligheid in hun eigen woon- en leefomgeving.
Niet alleen door direct 1-1-2 te bellen als ze
onraad zien of getuige zijn van een misdrijf
maar ook door in actie te komen. Bijvoorbeeld
door foto’s te maken, een verdachte in de gaten
te houden tot de politie er is of zelfs een ver-
dachte zelf aan houden. Volgens het Nederlandse
recht mag iedereen op heterdaad een verdachte
arresteren. Daarbij mag zelfs dwang gebruikt
worden om de verdachte onder controle te houden
tot de politie er is. Maar niet meer dan nodig is
om te voorkomen dat de dader er vandoor gaat.

Het misverstand rond 1-1-2
De oude campagne met de slogan ”1-1-2 als het
om mensenlevens gaat” heeft er voor gezorgd
dat vrijwel iedereen in Nederland het nummer kent.
Maar de slogan heeft ook voor misverstanden
gezorgd. Veel mensen denken dat het nummer
alleen bedoeld is voor noodgevallen, waarbij
mensenlevens op het spel staan of bij grote branden
terwijl het nummer juist bedoeld is in gevallen
waarin elke seconde telt. Een misdrijf op heterdaad
is zo’n geval. Daarbij gaat het niet alleen om
zware mishandelingen maar ook om bijvoorbeeld
de diefstal van een fiets of de vernieling van een
wipkip in de lokale speeltuin.

De Friese 1-1-2 campagne
De Friese campagne bestaat uit verschillende
activiteiten. Gedurende de vier weken durende
campagne worden dagelijks tv-spots uitgezonden
op Omrop Fryslân. Centrale rol in de campagne
speelt de actiewebsite www.1-1-2heterdaad.nl.
Hier is alle informatie over het gebruik van 1-1-2
en burgerbevoegdheden terug te vinden en zijn de
campagnemiddelen te downloaden. Ook kunnen
inwoners van Friesland via deze internetsite een
voorlichtingsbijeenkomst voor hun buurt, dorp
of wijk aanvragen. Daarnaast zijn er posters in
bushokjes en politiebureaus en advertenties in de
Friese media. Een opvallende verschijning is de
1-1-2 telefoonman. U kunt hem tijdens evenementen
overal in de provincie tegenkomen bij het ver-
spreiden van flyers met informatie over 1-1-2.

Slechts 1 op de 9 belt direct: 
Politie Fryslân start nieuwe 1-1-2 campagne

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!!Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek
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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

gewijzigde openingstijden
venema dhz en tweewielers

vrijdag 27 juni 8.30-12.00 / 15.30-18.00 uur
zaterdag 28 juni 8.30-12.00 / 13.00-16.00 uur
maandag 30 juni 15.30-18.00 uur
dinsdag 1 juli 15.30-18.00 uur
woensdag gesloten
donderdag 3 juli 15.30-18.00 uur
vrijdag 4 juli 15.30-18.00 uur

vanaf zaterdag 5 juli 
weer normale openingstijden!

maar nu ook woensdag middags

Foto tentoonstelling Koninginnedag in Bibliotheek

Makkum - De gemeente Wûnseradiel had voor
het maken van foto’s van de voorbereiding en de
feestdag van Koninginnedag, Sjouke Hoeksema
uit Makkum gevraagd foto’s te maken. Geruime
tijd is Sjouke, die een fotozaak in Sneek heeft,
alle voorbereidingen op de prent gezet. Op de dag
zelf was hij één van de fotografen die in de
nabijheid van het Koninklijk gezelschap foto’s
mocht maken. Het werden er heel veel. Een aantal
van deze foto’s is te zien in de bibliotheek van
Makkum. 

Burgemeester Theunis Piersma opende de expositie
en vertelde nog enkele leuke verhalen over de
dag zelf. Er was proef gedraaid met ambtenaar
Lolkje, een dag voor het grote feest en de burge-
meester had er alle vertrouwen in. Je hebt alles
goed voorbereid en dan komt de grote dag. Er werd
op vele fronten alles goed in de gaten gehouden
en je wilt niet dat het feest verpest wordt door
een of andere gek die zijn kleren uit wil trekken.
Deze persoon was de dag voorafgaande aan het
feest al opgespoord en bereikte Makkum niet.
De professionaliteit van het Koninklijk huis was

voor burgemeester Piersma een grote verassing.
Ze deden bijna allemaal heel enthousiast mee, de
dingen die ingefluisterd werden bij de Koningin,
pikte ze gelijk op. Zonder dat iemand aan haar
houding kon zien dat ze het net gehoord had. Het
werd een prachtig feest en dan is het na bijna
anderhalf uur afgelopen. Je werkt naar zo’n dag
toe en als dan alles achter de rug is komt er een
geweldige ontlading. Het is over en leeg en je krijgt
een beetje een katterig gevoel, omdat je niets meer
hoeft te doen. Geen pers, geen fotografen en je
hoeft niet meer aan alles te denken. Iedereen
was na Koninginnedag totaal uitgeblust. 

Voor de fotograaf Sjouke kreeg het echter nog
een extra staartje. Hij ging met zijn gezin naar
Zeeland om bij te komen en lag binnen de kortste
keren in het ziekenhuis. Via het ziekenhuis in
Sneek kwam hij gelukkig toch weer snel thuis.
Sjouke heeft ongeveer 3000 foto’s gemaakt en
een heel klein aantal hangt nu in Makkum in die
bibliotheek. Mensen die graag foto’s willen kopen
kunnen terecht bij de fotozaak van Sjouke en
Annemiek Hoeksema in Sneek. 

Witmarsum - Bijna 50 ondernemers én bestuur-
ders en ambtenaren uit Noardwest en Zuidwest
Fryslân hebben op 16 juni j.l. gezamenlijk
gebrainstormd over het initiëren van duurzame
projecten in deze regio. Eerder dit jaar hebben
deze gemeenten gezamenlijk het project ‘Noard-
west en Zuidwest Fryslân besparen energie’
uitgevoerd. Deze bijeenkomst was de slotbijeen-
komst en tegelijkertijd de startbijeenkomst voor een
mogelijk vervolg. Mogelijkheden en rolverdeling
voor een vervolg werden verkend. Het is bijzonder
dat nu ondernemers, bestuurders en ambtenaren
gezamenlijk om de tafel zaten om naar de toekomst
van duurzame energie te kijken. Dat dit vervolg
er komt, kan bijna niet meer missen. Alle onder-
nemers, de aanwezige woningcorporatie en
bestuurders geven aan graag met elkaar te willen
samenwerken. Er ontstonden al snel ideeën over
bijvoorbeeld modelwoningen met alle innovatieve
mogelijkheden voor duurzame energie, alle
woningen in de gemeenten naar een energieniveau

B tillen en een voor de wat verdere toekomst
weggelegde waterstofcentrale. Zowel projecten
die van onderaf - vanuit de bevolking kunnen
worden opgezet - als projecten die door de overheid
geïnitieerd en vooral gefaciliteerd kunnen worden.

Het project ‘Noardwest en Zuidwest Fryslân
besparen energie’ heeft in de gemeenten
Franekeradeel, het Bildt, Harlingen, Littenseradiel,
Wûnseradiel, Nijefurd en Bolsward informatie-
markten (energiebeurzen) en themabijeenkomsten
voor bedrijven en inwoners georganiseerd. Zo’n
20-25% van de huishoudens in deze gemeenten
heeft de informatiemarkt en/of een themabijeen-
komst bezocht en een gratis spaarlamp opgehaald.
Er was informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld
warmtepompen, zonne-energie, windenergie en led-
verlichting. Hiermee heeft de bewustwording van
het belang van duurzaamheid voor bewoners en
bedrijven in eigen omgeving een enorme impuls
gekregen.

Succesvol project ‘Noardwest en Zuidwest Fryslân
besparen energie’
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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

Slotavond Dorpsfeest
Ferwoude met coverband
ENERGY!
Ferwoude - Zaterdagavond 28 juni is de slot-
avond van het jaarlijkse dorpsfeest van Ferwoude.
Dit keer zal de TOP 40 coverband Energy!
optreden in dorpshuis ”De Djippert”. Energey! is
een frisse jonge 4-mansformatie die muziek maakt
voor tien. De band bestaat louter uit muzikanten
die hun sporen in de muziek al ruimschoots
hebben verdiend. Deze band onderscheidt zich
van de meeste andere bands in het TOP 40 circuit
doordat niet met een vaste repertoirelijst wordt
gewerkt. Energy! staat dus niet elke avond hetzelfde
repertoire af te draaien, maar past zich aan naar
de wensen van het publiek. Hierdoor blijft de
avond verrassend en spontaan voor zowel de band
als publiek. Het repertoire is zeer breed, variërend
van rocknummers van Anouk tot de soul/disco van
Stevie Wonder. De bezetting: Wieke: zang, Erwin:
gitaar/zang, Allard: drums/gitaar/zang en Percy: bas. 
Het dorpsfeest begint vrijdagavond 27 juni met
een optreden van De Blauwe Mannen uit Exmorra,
gevolgd door een fietstocht met opdrachten en
later op de avond een drive-in show. Zaterdag-
ochtend wordt begonnen met gezamenlijk koffie-
drinken met diverse soorten eigengemaakt gebak.
Een jury zal oordeel vellen over de lekkerste,
mooist opgemaakte en origineelste inzending.
Verder ‘s ochtends nog spelen voor de basis-
schooljeugd en ‘s middags gekostumeerd voetbal,
afgesloten met matinee en een optreden van de
Bakhùster Heechsjongers. Energy! speelt ‘s avonds
vanaf 21.30 uur en de entree bedraagt acht euro
voor niet-leden van Dorpsbelang Ferwoude

Voor de mensenrechten 
de cel in
Makkum - De Amnesty-actie op Koninginnedag
in het voormalige politiebureau, Achterdijkje 24
in Makkum, was een succes. Veel mensen kwamen
om de originele cel te bekijken, maar gelukkig
ook om brieven te versturen en artikelen te kopen. 
Aanstaande zaterdag 28 juni kunt u weer uw
steentje bijdragen aan de naleving van de mensen-
rechten. Dat kunt u doen van 14.00-16.00 uur,
weer in dezelfde cel. Hier kunt u een petitie
ondertekenen of een brief tekenen en versturen
naar een regeringsleider van een land waar de
mensenrechten niet nageleefd worden. Ook kunt
u hier weer Amnesty artikelen kopen.

Johann en Nanny Schmid.

Expositie in kerk Cornwerd
Cornwerd - Ter gelegenheid van 50 jaar
Kaatsvereniging ”Meiinoar Ien” zijn de foto’s en
de kunst te bezichtigen op zaterdag 28 juni van
10.00-17.00 uur en zondag 29 juni van 13.30 -
16.30 uur. Verder is expositie de hele maand juli
ook nog te bezichtigen op zaterdag en zondag
van 13.30- tot 16.30 uur.
* De NK-pupillenmeisjes kaatsen wedstrijd begint
aanstaande zaterdag om 10.00 uur.

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
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Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

Kaatsweekend Trije yn Ien

Gaast - Afgelopen weekend werd er het hele
weekend gekaatst op de sportveld de ‘Boppeslach’
te Gaast. K.V. Trije yn Ien had voor de zaterdag
een dames partij georganiseerd. Er werd in twee
tallen, in pouleverband gekaatst. 

In poule A ging de eerste partij tussen het partuur
van Willy Douma en Anny Koning, en Brenda
Drayer en Sanna Stellingwerf. Dit werd meteen
een zeer spannende partij, die tot 5-5 gelijk op
ging. Uiteindelijk wisten Brenda en Sanna te
winnen met 5-5 2-6. Ook de tweede partij wisten
Brenda en Sanna te winnen met 5-2 6-4 van
Froukje Oostenveld en Margriet Hoekstra. En door
deze twee partijen te winnen, stonden Brenda
Drayer en Sanna Stellingwerf in de finale.

In poule B waren het Trijntje Hoekstra en Akkelys
Hiemstra die beide partijen wisten te winnen.
De eerste partij wonnen zij met 5-2 6-0 van
Marieke de Vries en Sabine Drayer. En de tweede
partij wisten ze te winnen van Joukje Hoekstra
en Jikke van der Weide met 5-3 6-4. In de finale
konden Brenda Drayer er Sanna Stellingwerf hun
goede spel van de eerste twee partijen niet vast-
houden. Trijntje Hoekstra en Akkelys Hiemstra
liepen al snel uit naar een 3-0 voorsprong. Brenda
en Sanna kwamen nog terug tot 3-2. Maar op 6-6
waren het Trijntje en Akkelys die het eerst pakten.
Daarna was het gedaan met de weerstand van
Brenda en Sanna, en wonnen Trijntje Hoekstra
en Akkelys Hiemstra vrij eenvoudig met 5-2 6-0. 
De prijzen werden gesponsord door Robijns Wonen
te Workum, en bestonden uit cadeaubonnen, te
besteden in de winkel van Robijns in Workum.

Zondag was het de beurt aan de heren. Of te wel
de Louis Anne de Vries partij. Ook hier tweetallen
verdeeld over 2 poules. Hoewel de harde wind
soms voor verraderlijke opslagen zorgde, werd
er toch zeer spannend gekaatst. In poule A ging
de eerste partij tussen Sjoerd Hiemstra en Answerd
Jorna, en Melle de Boer en Marten Hoekstra.
Melle en Marten stonden in een mum van tijd
een spel voor, door de goede opslag van Melle.
Maar hier bleef het echter bij, want Sjoerd en
Answerd wonnen met 5-2 6-2. De tweede partij

wisten Melle en Marten wel te winnen van Abe
Ringnalda en Lammert Miedema met 5-4 6-6.
De beslissing zou vallen in de laatste poule wed-
strijd tussen Sjoerd Hiemstra en Answerd Jorna
en Abe Ringnalda en Lammert Miedema. Abe
en Lammert wisten de partij wel te winnen met
5-5 2-6, maar kwamen 1 eerst te kort om in de
finale te komen. Zo waren Sjoerd Hiemstra en
Answerd Jorna de eerste finalisten.

In poule B werd een spannende partij gekaatst
tussen Jan Stellingwerf en Johannes van Kalsbeek,
en Sierd Henk Stellingwerf en Arend Timmer.
Sierd Henk en Arend wisten nipt te winnen met
5-5 6-4. Ook in deze poule moest de beslissing
vallen in de laatste poule wedstrijd tussen Theo
Stellingwerf en Herre Stegenga, en Sierd Henk
en Arend. Ook dit werd een spannende partij,
gewonnen door Theo en Herre. Zo zou de finale
gaan tussen Sjoerd Hiemstra en Answerd Jorna,
en Theo Stellingwerf en Herre Stegenga. Echter
had Answerd verplichtingen op de boerderij,
zodat hij de finale niet kon spelen. Door middel
van bijloten kwam Marten Hoekstra hiervoor in
de plaats. Het leek een eenzijdige finale te worden,
daar Theo en Herre vrij gemakkelijk 5-2 voor-
kwamen. Daarna ging bij hun echter het kaarsje
langzaam uit en begonnen Sjoerd en Marten
steeds beter te kaatsen. De 5-2 achterstand werd
om gebogen in 5-5 6-2. Sjoerd Hiemstra maakte
de partij uit met een prachtige zitbal. K.V. Trije
yn Ien kan terug kijken op een zeer geslaagd
weekend voor zowel de dames als de heren.

Uitslag Dames:
1e Trijntje Hoekstra

Akkelys Hiemstra

2e Brenda Drayer
Sanna Stellingwerf

Uitslag Heren:
1e Sjoerd Hiemstra

Answerd Jorna / Marten Hoekstra

2e Theo Stellingwerf
Herre Stegenga

* Winnaars heren v.l.n.r. Sjoerd Hiemstra, sponsor Martien Timmer en Marten Hoekstra
(eigen foto)

RoeisloepTwirre uit
Makkum derde in Hylpen

* Twirre op volle sterkte aan de riemen

Hylpen - Afgelopen zaterdag was de complete
Nederlandse top van het sloeproeien naar
Hindeloopen afgereisd om op het IJsselmeer een
wedstrijd van bijna 20 km roeien. In totaal
namen er 55 sloepen deel waaronder 19 dames-
teams. Vanuit Makkum waren alleen de heren
van de Twirre aanwezig. Zij hadden de woensdag
ervoor op een stampend IJsselmeer de sloep naar
de Hylper haven geroeid en daarna rust gepakt.
Gelukkig lag het meer er ‘s ochtends als een
spiegel bij en dit beloofde een snelle race te
worden. Vanaf 12 uur werd er om de minuut een
team gestart, de Twirre knalde 50 minuten later uit
de startblokken en kon beginnen aan haar inhaal-
race. Het team werd daarbij extra gemotiveerd
door de vele supporters die zich op de zeesleper
Wilskracht van Jan Poog hadden verzameld en
zo de race van dichtbij konden volgen.
Een opkomend briesje bracht enigszins verkoeling
want ook de zon deed flink haar best en daar
houden roeiers tijdens een wedstrijd minder van.
Tegen het windje in bleef de sloep mooi boven
de 10 km/u lopen en op het stuk naar Stavoren
werd pittig strijd geleverd met onder andere de
Snurk uit Harlingen. Die ouwe seunen hadden de
sokken er flink in en pas vlak voor de keerton in
Starum kon de Twirre er met moeite omheen.
Daarna was het nog bijna 10 km voor de wind
en met snelheden boven de 11 km/u werden de
toppers van de Tréwes 1 en Arad ingehaald. In
de laatste kilometer gooide de Twirre er alles uit
en snelden met meer dan 12 km/u over de finish.
Meer dood dan levend hoorden de 8 roeiers na
1’54”11 een verlossend eindsignaal. Dit was
ongehoord, nog nooit had het team in Hylpen
onder de twee uur geroeid en reikhalzend werd
dan ook uitgekeken naar de uitslag.

De organisatie in Hylpen stak goed in elkaar en om
half zes konden de prijzen al worden uitgereikt.
De Twirre werd met 111 watt derde in het Algemeen
Klassement voor het Nederlands kampioenschap.
De Tréwes 1 uit Aldeboarn was net als in Zaandam
in een bloedvorm en werd eerste met 120 watt.
De Arad van Skylge pakte met 112 watt de tweede
plaats en deze teams staan nu op een gedeeld eerste
plaats in de strijd voor het NK. De Twirre deed
goede zaken voor het klassement en kampt nu met
de Harlinger Orkaan voor de derde plaats in het NK.

(eigen foto)
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Witmarsum en Arum succesvol op schoolkaatskampioenschap
Arum - Bij de schoolkaatskampioenschappen
van Wûnseradiel die woensdag, 11 juni jl.
gehouden werden in Arum, kwamen de kaatsers
van Witmarsum en Arum sterk uit de bus. Bij de
A-klasse was het een afgetekende overwinning
voor de Utskoat uit Witmarsum, bij de meisjes was
het partuur van de Opslach uit Arum overtuigend
winnaar en in de B-klasse kon het partuur van de
Hoekstien uit Arum na een hele zware finale de
krans mee naar huis nemen. 

Helaas liet de deelname bij de jongens A-klasse
en de meisjesklasse wat te wensen over, bij beide
wedstrijden deden slechts drie parturen mee. En
dat betekende dat er maar twee keer gekaatst
hoefde te worden. In beide klassen waren vier
parturen opgegeven, maar helaas konden de
meisjes van Pingjum en de jongens van Exmorra
er toch niet bij zijn. In de A-klasse was zoals
verwacht het partuur van O.B.S. de Utskoat uit
Witmarsum te sterk voor voor de anderen.
Witmarsum, wat uitkwam de KNKB-A kaatsers
Mart van der Molen en Bart Reijenga aangevuld
met Ivo Haitsma kon zonder al te grote problemen
de eerste prijs in de wacht slepen met twee
gewonnen wedstrijden. Het zilver ging naar O.B.S.
de Opslach uit Arum, kaatsend met Auke Walstra,
Jarno Reinsma en Johan Hibma. Het partuur uit
Kimswerd met Chris Monfils, Roeland Damsma
en Anne Monfils indigde op de derde plaats.
Alle drie deelnemende scholen mogen naar de
provinciale finale in Leeuwarden, maar Witmarsum
heeft al te kennen gegeven er niet naartoe te
gaan, de school is dan op kamp. 

Bij de meisjes had O.B.S. de Opslach een zware
kluif aan O.B.S.  de Utskoat. Ook hier ging het
tussen Arum en Witmarsum, maar hier trokken
de Arumers aan het langste eind. Op 5-5 en 6-6
zorgde een zitbal voor de Arumer overwinning, de
eerste wedstrijd was daarmee eigenlijk meteen

ook de finale. De tweede wedstrijd werd een stuk
gemakkelijker gewonnen van het partuur van
Ferwoude en zo eindigden Lisanne Okkinga,
Froukje Sinnema en Erica Kramer terecht op de
eerste plaats. De Utskoat uit Witmarsum werd
tweede met Boukje Zaagemans, Marisa van der
Veer en Mieke Ypma, die op het laatste moment
ingevallen was voor de geblesseerde Elisa
Dooper. Het partuur van de Finne uit Ferwoude
was duidelijk niet opgewassen tegen de Arumers
en Witmarsumers, en zo eindigden Tessa Feenstra,
Mandy Feenstra en Maaike de Groot op de
derde plaats.

In de B-klasse bij de jongens was een aardig
grotere opkomst, hier waren 13 parturen naar het
veld in Arum gekomen. De eerste omlopen ver-
liepen vlot, de onderlinge verschillen tussen de
parturen waren soms wel erg groot. De finale
ging tussen C.B.S. de Ark uit Makkum en C.B.S.
de Hoekstien uit Arum. Het werd een ware thriller,
de Ark leek er heel gemakkelijk met de winst
vandoor te gaan toen ze op 5-1 voor kwamen.
Maar de jongens van De Hoekstien lieten zien
dat kaatsen toch echt pas op de laatste klap beslist
wordt. Ze kwamen sterk terug en versloegen de
Makkumers met 5-5, 4-6. Een knap stukje werk van
Jelte Vis, Siebe Tolsma en Krist Hibma. De derde
prijzen waren voor de Salverdaskoalle uit Wûns
met Bauke-Jan Feenstra, Klaas Pier Folkertsma
en Dietmer Yntema en het eerste partuur van de
Reinbôge uit Tjerkwerd met Lisanne Burghgraef,
Marc de Boer en Hidde Lemstra.

In de verliezersronde ging de finale tussen de
Trijetine uit Schettens en RKBS Sint Martinus
uit Makkum. Herre Stegenga en Jouke Vlasbloem
van de Makkumer school leverden een knappe
prestatie, met zijn tweeën wonnen ze de finale van
Reinder en Willem van Abbema en Anton Buwalda
uit Schettens met maar liefst 5-0, 6-0.

Bedrijfskaatsen 
”R.T. Projectafbouw BV.” partij

Makkum - Zaterdag 28 juni a.s. organiseert de
Kaatsvereniging Makkum het jaarlijkse Bedrijfs-
kaatsen. Alle bedrijven uit Makkum en omstreken
kunnen hieraan meedoen. De kaatsers/-sters hoeven
geen lid te zijn van de KVMakkum, maar men dient
wel allen werkzaam te zijn voor het deelnemende
bedrijf. De opgave sluit op donderdag 26 juni
(morgen) ‘s avonds om 19.00 uur. Opgave adres:
Secretariaat KVM, Stranwei 17 te Makkum.
Tel. 0515-231377  of  alpha@ayc.nll

Officiële presentatie nieuwe
kledinglijnen Pim Mulier

* Telegraaf als oorbellen......

Witmarsum - Afgelopen zaterdag 20 juni is,
tijdens een show met verassingen, de nieuwe kaats-
kleding van KF Pim Mulier uit Witmarsum
gepresenteerd. Het betrof het ”door elkaar loten”
tenue, met als plaatselijke sponsors Gerko en de
Noord Nederlandse Zonwerings Industrie (NNZI)
en het nieuwe afdelingstenue waar kapsalon
Amarant en B & M bestratingen uit Witmarsum
voor tekenden. De presentatie was opgezet door
Coby Yntema, die er een kleurrijk geheel van wist
te maken met muziek, opvallende accessoires en
grappige teksten, die zij als ”lady speaker” naar
voren bracht.  Zo werd door een van de modellen
gedemonstreerd dat je de punten van de telegraaf
ook best aan je oren kunt hangen en werd een ander
model belaagd door vrouwelijke toeschouwers
omdat de stof zo lekker ”zacht” scheen aan te
voelen. Ook kaatslinten kunnen blijkbaar voor heel
andere doeleinden gebruikt worden dan alleen
het afbakenen van het speelveld. Uitsmijter van
de presentatie was een stripact door Witmarsums
meest begeerde kaatser Gertjan Meekma. Hij
kleedde zich uit tot op zijn short, dat zelfs nog in
de geel/grijze Pim kleuren bleek te zijn. De short
bleek symbool te staan voor het omgaan met
winst en verlies getuige de lachende en huilende
smiley op de achterkant.

Pearke keatsen én Oranje
Pingjum - Op zaterdag 21 juni organiseerde KV
Jan Reitsma de jaarlijkse ‘Speciale Ledenpartij’.
Dit jaar stond opnieuw het pearke-keatsen op
het programma, met een lijst van 23 deelnemende
‘pearkes’ werd om 14.00 uur de wedstrijd begon-
nen. Naast de strijd om de kransen en cadeau-
bonnen was er volop sfeer en gezelligheid door
de barbecue en het EK voetbal op een groot scherm
in de kantine. De kransensponsor van deze oranje-
gekeurde middag én avond was Hilly van der Meer.
In de finale stonden Jan Geert Dijkstra en
Miranda Graafsma tegenover Johan Kwast en
Karin Ysbrandy. Met 5-2 en 6-0 gingen de kransen
naar Jan Geert en Miranda. Ondanks de uitscha-
keling van het Nederlands elftal toch weer een
onvergetelijke Speciale Ledenpartij in Pingjum.

Uitslagen Pearkekeatsen 
1. Jan Geert Dijkstra en Miranda Graafsma
2. Johan Kwast en Karin Ysbrandy
3. Steven Nesse en Margje de Boer

Verliezersronde
1. Andrys Osinga en Marieke de Jong
2. Michel Dil en Dorina Piller
3. Steven Akker en Tineke Eisma* Jan Geert Dijkstra en Miranda Graafsma

(eigen foto)

(eigen foto)
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Goed onderhouden, grote hoekwoning met
vrijstaande houten schuur en beschutte
tuin (N). Gelegen in woonwijk, aan rustige
weg op 210 m² eigen grond. Ind.:
entree/hal, toilet, woonkamer met fraaie
schouw vv gashaard, eetkamer met
schuifpui naar tuin, keuken vv app., 
geïsoleerde berging met buitendeur en
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 4 grote
slaapkamers, nette badkamer. 2e Verd.:
zolderberging.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Uitstekend onderhouden tussenwoning
met houten berging en royale tuin (O),
gelegen in rustige straat nabij het centrum
op 174 m² eigen grond. De woning is 
vrijwel geheel v.v. kunststof kozijnen met
dubbel glas. Indeling: entree/gang, 
badkamer v.v. toilet, wastafel en douche,
doorzonkamer, keuken met provisiekelder,
bijkeuken met c.v.-combiketel en 
buitendeur. 1e Verd.: overloop en 
4 slaapkamers.

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Aan vaarwater en met vrij uitzicht over 
landerijen gelegen schitterende vrijstaande 
villa (2002) met fraai aangelegde tuin W.
Eigen grond/water 655 m². Ind. oa: 
woonkamer met schouw en schuifpui 
naar terras (W), open keuken vv 
inbouwapp., bijkeuken, inpandige 
geïsoleerde garage. 1e Verd: overloop,
3 slaapkamers, c.v.-kast, luxe complete
badkamer. Vlizotrap naar bergzolder.
Vloerverwarming b.g.g.

Vraagprijs € 445.000,- k.k.

Vrijstaande, vrijwel geheel verbouwde 
en verrassend ruime gezellige woning,
gelegen in de dorpskern met diepe tuin
(ZO). Goed onderhouden, totaal 345 m²
eigen grond. Ind.: entree/gang, keuken
v.v. inbouwapp., woonkamer met eethoek
en zitgedeelte, hal met buitendeur en 
toilet. 1e Verd.: overloop, badkamer v.v.
2e toilet, wastafel en douche, slaapkamer
en grote bergruimte 
(2e slaapkamer mogelijk).

Vraagprijs € 168.500,- k.k.

Monumentaal herenhuis v.v. ± 23 m diepe
tuin met achterom, prachtig gelegen aan
rand centrum met uitzicht over doorgaand
vaarwater. Sfeervol verbouwde woning,
grotendeels geïsoleerd, eigen grond 
270 m². Ind. o.a.: kelder, open 
woonkeuken v.v. inbouwapp. en 
tuindeuren, woonkamer (opp. ± 25 m²)
met schouw, grote bijkeuken, wasruimte.
1e Verd.: 3 slaapkamers, complete 
badkamer. 2e Verd.: bergzolder.

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

In het centrum gelegen gedateerde, 
zeer grote halfvrijstaande woning. Fraai
aangelegde tuin O, eigen achterom. 
Eigen grond 148 m². Ind.: entree/gang,
toilet, kamer-en-suite met suite-deuren,
keuken met kelderkast, bijkeuken 
met buitendeur. 1e Verd.: overloop, 
4 slaapkamers (1 met deur naar platte dak), 
badkamer met douche en wastafel.
Houten trap naar 2e verd.: grote zolder,
eenvoudige kamer.

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Verrassend ruime vrijstaande woning 
met slaapkamer en badkamer op b.g.g.,
in rustige straat gelegen met zonnige tuin.
Eigen grond 280 m². Ind. o.a.: 
woonkamer met balken plafond, houten
vloer en erker met tuindeuren, 
open keuken v.v. inbouwapp., badkamer,
slaapkamer, toilet, kleine bijkeuken,
royale schuur/berging met buitendeur. 
1e Verd.: overloop met werkhoek,
3 slaapkamers. 2e Verd.: berging.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Makkum, VVoorstraat 11

MMaakkkkuumm,, DDee WWiijjttiinngg 77 MMaakkkkuumm,, KKooffssttrraaaatt 1144 MMaakkkkuumm,, DDee HHiieemmeenn 99

MMaakkkkuumm,, BBlleeeekkssttrraaaatt 44MMaakkkkuumm,, TTuurrffmmaarrkktt 3399

In een rustige woonwijk gelegen 
tussenwoning met aangebouwde
bijkeuken en beschutte tuin op het zuiden.
De goed onderhouden woning ligt op 
157 m² eigen grond en is v.v. kunststof
kozijnen met dubbel glas. Indeling o.a.:
Z-vormige woonkamer met trapkast, 
keuken v.v. inbouwapp., bijkeuken. 
1e Verd.: 4 slaapkamers, badkamer v.v.
2e toilet, douche, badmeubel met 
wastafel. 2e Verd.: zolderberging.

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

GGaaaasstt,, BBuurreenn 2211

WWiittmmaarrssuumm,, SScchhoooollssttrraaaatt 99MMaakkkkuumm,, DDee PPoooonn 3322
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Bedrijfskaatsen
”R.T. Projectafbouw BV.” Partij

Zaterdag 28 juni a.s. organiseert de Kaatsvereniging
Makkum het jaarlijkse Bedrijfskaatsen. Alle bedrijven
uit Makkum en omstreken kunnen hieraan meedoen.
De kaatsers/-sters hoeven geen lid te zijn van de KV
Makkum, maar men dient wel allen werkzaam te zijn
voor het deelnemende bedrijf.

De opgave sluit op donderdag 26 juni (morgen) 
‘s avonds om 19.00 uur.

Opgave adres: Secretariaat KVM, 
Stranwei 17 te Makkum.
Tel. 0515-231377  of  alpha@ayc.nl
Aanvang wedstrijd 11.00 uur

”Bistro Hennie fan Richt”
Familie kaatspartij

Zondag 29 juni a.s. vindt de Familiekaatspartij
plaats. Bij dit Familiekaatsen dient minimaal 1
dame per partuur mee te doen. Deze gezellige
kaatspartij wordt dit jaar voor het eerst gesponsord
door ”Bistro Hennie fan Richt” daarom is er een
overheerlijke 1e prijs te winnen !

Opgeven kan in de kantine van de KV Makkum
of bij het secretariaat: 0515-231377 tot uiterlijk
zaterdag 28 juni 19.00 uur. 
Aanvang wedstrijd 11.00 uur 

Meer info op de site van KV Makkum:
www.kv-makkum.nl

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Makkum - Bij de welpen waren 8 partuur, waar-
van 1 partuur incompleet, dus na veel bijgeloot,
konden de halve finales gekaatst worden. De halve
finale in de winnaarsronde ging tussen partuur 1
Tjebbe Treub Makkum en Ype van der Logt Makkum
en partuur 4 Bouke Jan Feenstra Cornwerd en
Kim Dijkstra Makkum. Deze partij werd gewonnen
door partuur 4 met 2-5 6/6. De ander halve finale
ging tussen partuur 6 Kees Sandstra Hartwerd en
Jesse Koornstra Makkum en partuur 7 Dani van Eijk
Arum en Anna Jantje Bosma Makkum, partuur 7
heeft dit gewonnen met 3-5 0/6. De finale tussen
partuur 4 en 7 werd zeer spannend, uiteindelijk won
partuur 7 met 5-5 4/6.
De halve finale in de verliezerronde ging tussen
partuur 2 Thomas Miltenburg Bolsward en Boukje
Ellen Makkum en partuur 3 Sjoerd Ynze Sterkenburg
Schraard en Geertje Veldhuis Schettens, deze partij
werd gewonnen door partuur 2 met 5-26/4. De
andere halve finale ging tussen partuur 5 Sjoerd Ynze
sterkenburg Schraard (weer bijgeloot) en Lisanne
Rinia  Makkum en partuur 8 Evelien van der Land
Makkum en Alwin van der Weerdt Makkum, deze
partij werd gewonnen door partuur 5 met 5-5 6/6,
zeer spannend dus. De finale werd uiteindelijk
gewonnen door partuur 2 Thomas Miltenburg en
Boukje Ellen Bosma met 5-1 6/2.

Uitslag winnaarsronde
1. Dani van Eijk, Arum   

Anna Jantsje Bosma, Makkum
2. Bauke Jan Feenstra, Wons

Kim Dijkstra, Makkum

Uitslag verliezersronde
1. Thomas Miltenburg ,Bolsward

Boukje Ellen Bosma ,Makkum
2. Sjoerd Ynze Sterkenburg, Schraard

Lisanne Rinia, Makkum

Bij de pupillen waren 11 partuur, waarvan ook 1
partuur niet compleet. De halve finale in de winnaars-
ronde ging tussen partuur 1 Elisa Koornstra Makkum
en Roelianne Bouma Wimarsum en partuur 3 Teun
Miltenburg Bolsward en Klaas Pier Folkertsma
Wons, deze partij werd gewonnen door partuur 1
met 5-4 6/6. Partuur 7  Rene Boschma Cornwerd en
Jasper Zuidema Exmorra plaatste zich automatisch
voor de finale middels een staand nummer. De finale
tussen partuur 7 en 1 was een spannende partij en
eindigde in het voordeel van partuur 1 met 4-5 4/6.
De halve finale in de verliezerronde ging tussen
partuur 10 Sanne Idsinga Makkum en Sander
Bruinsma Bolsward en partuur 4 Herre Stegenga
Makkumen Karin van der Woude Schraard, deze
partij werd gewonnen door partuur 10 met 5-2 6/2.
Partuur 6 Dietmer Yntema Cornwerd en Erica
Kramer Arum plaatste zich automatisch voor de
finale middels een staand nummer. De finale tussen
partuur 6 en 10  eindigde in het voordeel van
partuur 10 met 4-5 4/6.

Uitslag Winnaarsronde
1. Elisa Koornstra, Makkum

Roelianne Bouma, Witmarsum
2. Rene Boschma, Zurich

Jasper Zuidema, Exmorra
3. Teun Miltenburg, Bolsward

Klaas Pier Folkertsma, Wons
Uitslag verliezersronde
1. Sanne Idsinga, Makkum

Sander Bruinsma, Bolsward
2. Dietmer Yntema, Wons

Erica Kramer Arum   

En ten slotte de schooljeugd, die kaatsen in een
poule van 5. Dus dat betekend 4 keer kaatsen. Na
een aantal spannende en ook snelle partijen, werd het
toch nog spannend, want  de laatste partij tussen
partuur 4 en 5 daar zou de winnaar van deze
Koornstra Netten federatie partij uit komen,
partuur 4 won deze laatste partij met 5-26/6 en
behaalde daarmee 28 punten en dat was goed
voor de 1e prijs. Partuur 5 ging met de 2e prijs
naar huis met een puntentotaal van23.

Uitslag:
1. Pieter Poltiek, Wons

Willie Miedema, Arum

2. Tjitte Folkertsma, Wons
Angelique Buma, Schettens

Het was een superdag met mooie partij en tegen de
voorspellingen in mooi weer!! Deze federatiepartij
werd mede mogelijk gemaakt door Koornstra Netten
Makkum, onze hartelijke dank hiervoor

Ook kaatsten de welpenjongens, welpenmeisjes en
schooljongens de afdelingscompetitie. Voor de
welpenmeisjes de 2de ronde. Er waren 3 partuur met
als winnaar Witmarsum. Na lange tijd wachten
gingen zij met de krans naar huis.

Uitslag 
1. Witmarsum. Anneke Smit, Sjoukje Stuiver 

en Selma van der Molen.

Bij de welpenjongens waren er 2 poules met 4
partuur. In de 1e poule was het partuur Makkum 1
ver weg de sterkste. Zij moesten het in de finale
opnemen tegen de winnaar van Poule 2. Dit was
Schettens-Longerhouw die alle drie partijen wonnen.
In de finale was Makkum oppermachtig en won met
5-0 6/0. Om de 3e prijs werd gekaatst tussen Bolsward
en Makkum 2 dit werd een spannende partij die
met 5-5 2/6 werd gewonnen door Makkum 2.

Uitslag
1. Makkum 1. Jurre Rinia,Klaas Bosma 

en Tom Algera
2. Schettens. Reinder van Abbema, 

Willem van Abbema en Anton Buwalda.
3. Makkum 2. Mark de Witte, Iwan Tjeerdema 

en Jouke Vlasbloem

Bij de schooljongens ook 2 poules met 4 partuur
alleen Bosward had zich afgemeld. Voor deze
jongens was het de laatste ronde voor de afdelings-
competitie. In poule 1 was het partuur van Burgwerd
zeer goed op dreef en zij wonnen al hun partijen.
In de finale moesten zij het opnemen tegen Arum1
die ook al hun partijen hadden gewonnen.
Burgwerd was te sterk en won met 5-1 6/4. Om
de 3e plaats werd gekaatst door Lollum/Waaksens2
tegen Arum 2. Het was Arum die aan het langste
eind trokken zij wonnen met 3-5 4/6.

Uitslag
1. Burgwerd. Tiemen Strikwerda, 

Romke Kroondijk en Sido Andela
2. Arum 1. Rutmer Okkinga, Jarno Reinsma 

en Jelte Vis
3. Arum 2. Auke Walstra, Nanne-Dirk Sinnema 

en Siebe Tolsma

Kampioen afd. Competitie: Burgwerd.
Zij kregen van de heer  Johan Weerstra de kam-
pioensprijs mee naar huis

Koornstra Netten Federatiepartij
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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

z.g.a.n. Trimkussen massage met warmte, 50 bij
44 cm., tel.06-22755798  Makkum

BMW 525 tds touring aut. licht metalen velgen.
Nieuwe zomer+winterbanden kleur donkerblauw,
bjr. 1998, tel: 06-15083031

Is uw kat gewend om Royal Canin brokjes te eten:
sensible 33, dan heb ik voor u een zak van 2 kg.,
winkelprijs € 20.-, nu voor € 10.- over te nemen,
tel. 0515-231495

Camp-let vouwwagen, tel. 0515-231923

Twee bagage opberg-zakken, heel geschikt voor een
bagagerek van een vouwwagen, tel. 0515-231923

Meisjesfiets tot ± 13/14 jaar, met terugtrap rem,
verder geheel compleet, koopje, tel. 0517-531691

Schutting of hek, tel. 0515-231000 na 17.00 uur

Twee jonge poesjes geb. 1 mei, 
tel. 06-44993134 (Pingjum)

Betontegels 60x40 (zelf eruit halen), 
tel. 0515-231903

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

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM

Op mooie woonstand
gelegen vrijstaande,
keurig onderhouden

woning.

Vraagprijs:
€€ 249.000,00 k.k.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN



Hallo ik ben een heel lief rood wit poesje, ben
geboren op 02-05-08. Ik hou erg van spelen en
rondrennen. Ik kan ook al op de bak plassen goed
he! Nu moet ik alleen nog een nieuw baasje
hebben. Bel me op: 0630235630 of 0612669279,
je mag me direct meenemen.

Krantenbezorger voor verspreiding van o.a. de
Volkskrant/AD/Trouw/Next enz., ongeveer 35
abonnees. Goede verdienste ± € 120.- per 4 weken.
De bezorging vindt plaats van maandag t/m
zaterdag in centrum Makkum. Welke vroege
vogel heeft interesse? Bel mij op 0515-232949

Jong poesje 15 weken oud, zwart met wit buikje,
in omgeving Slotmakersstraat, tel. 0515-851872

Mini-Eekhoorntje, bruin gestreept, bij terug
bezorgen een beloning, tel. 0515-231740

Maandag 16 juni op fietspad Bolsward-Wons,
plastic tas met nieuwe kleding/toiletartikelen,
tel. 0517-531409

Graag wil ik weten wie vrijdagavond 13 juni om
23.30 uur mijn autodeur in elkaar heeft getrapt/
geramd op de parkeerplaats voor de Rabobank
in Makkum. Een stoere vent: bekent! 
tel: 06-12797769
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Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN

VERMIST

GEZOCHT

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

Op zaterdag 26 juli 2008 19.00 uur
organiseert Taxicentrale v.d. Bles 
een ballon vlucht, een avontuur om 
nooit te vergeten. Van Makkum naar
waar de wind u brengt. 
Er is plaats voor 18 personen 
en er zijn nog 4 plaatsen over. 
Wilt u mee of informatie?
Dan kunt u bellen met 
Taxicentrale vd. Bles, 0515-232222 

VERLOREN

WIE TRAPT ER TEGEN ANERMANS AUTO’S


