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

Makkum - Als je aan architect Jan Appeldorn
vraagt, waaruit bestaat je werk, dan wordt er een
scala aan onderwerpen opgesomd. Eigenlijk in
het kort komt het neer op tekenen en ontwerpen
van dakkapel tot complete woningen en bedrijfsgebouwen. Jan Appeldorn komt dit jaar in de
buurt van het pensioen gerechtigde leeftijd. Stopt
u er dan mee? Nee hoor ik ga bij gezondheid door
tot mijn vijf en tachtigste. Hij heeft ondertussen
veertig jaar achter het tekenbord gezeten. De komst
van de computer en daarop te tekenen was jaren
geleden een ware kwelling zegt Jan Appeldorn.
De omschakeling van het tekenbord met papier
en potlood, naar volledige digitalisering heeft in
de beginperiode veel hoofdbrekens gekost. Nu is
zelfs (per april) een website in de lucht. Het
tekenbord zal niet uit het kantoor verdwijnen.
Momenteel wordt gewerkt aan geheel nieuw
bedrijf van een Steenhouwerij in Franeker, het
ontwerp, aanbesteding, inrichting en begeleiding
wordt geheel verzorgd door Architectenbureau
Jan Appeldorn. Ontwerp van een verbouwing in
Koudum en Schraard. In Kimswerd worden in
een boerderij plannen gemaakt voor inpandige
appartementen. Op zijn website: www.appeldornarchitect.nl staan een tal werken genoemd die
thans in uitvoering zijn. Het bouwkundig Tekenen Adviesbureau MApp is sinds 1996 toegevoegd
aan het Architectenbureau Jan Appeldorn. Het is

een allround bouwkundig bureau. Het bureau doet
bouwkundige teken- en advieswerk ook voor
anderen (particulieren en bedrijven).
De in Musselkanaal geboren Jan Appeldorn begon
zijn opleiding aan de lagere technische school
en behaalde daar zijn diploma timmermeren.
Verdere opleidingen die hij volgde waren,
Bewijs Algemene Ontwikkeling, Basis opleiding
NO-akte, Praktische Bouwkunde opleiding (PBOdiploma), Betonconstructeur P.B.N.A., Academie
van Bouwkunst te Groningen. In de begin periode
heeft hij gewerkt bij verschillende architecten
bureaus. In de jaren 1977/1978 werd de start
gemaakt als zelfstandig architect in het woonhuis
op De Zalm 51. In 1988 nam Appeldorn zijn
intrek in een pand op De Voorn 33, nu twintig
jaar later is in april van dit jaar verhuisd naar de
Slotmakersstraat 8. Een mooie, inspirerende en
rustige accommodatie om in te werken en
opdrachtgevers te ontvangen.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Al jaren een
vertrouwd adres!

Architectenbureau Jan Appeldorn
&
Bouwkundig Teken- en Adviesbureau Mapp
Slotmakersstraat 8 8754 EM Makkum
Tel. 0515-231952 / 232829
Fax. 0515-232426
Mobiel: 06 20 107 107

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 13 juli
Van Doniakerk
9.30 uur ds. G.H. Pors, Steenwijk
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. de Vries, Koudum
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
Holle Poarte
9.30 uur voorganger dhr. D. Tamminga,
m.m.v. dhr. L. Stellingwerf, met accordeon

Familieberichten
Voor altijd in ons hart
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de warme belangstelling die wij hebben
ontvangen, na het overlijden van onze lieve
vader, opa en ‘oude-pake’

Folkert Grasman

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”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: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
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

vrijdag 11 juli
Allingawier - Museumdorp 11.00-17.00 uur
Frits Boschma troubadour - speelt en zingt op
Aldfaers Erf

Makkum, juli 2008

Makkum - Holle Poarte 20.30 uur bingo

Annie
Een lege plek
een groot gemis
een fijne
herinnering
is al wat er van
jou nog is
Waar ben je nu
vraag ik me af
‘k voel nog de liefde
die jij me gaf
jou te kennen
vond ik fijn
Je los te laten
deed pijn
Ik mis je in m’n leven
Arie
kinderen en kleinkinderen

Iedereen mag het weten,
dit meisje wil op 12 juli
graag ”Sara” heten

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Zurich - Nachtkaatsen

zaterdag 12 juli
Makkum - Keatslân De Seize 11.00 uur
Schilder- Klussenbedrijf Smink partij, Federatiewedstrijd voor heren vrije formatie in 2 klassen
Heren A/B met verliezersronde

zondag 13 juli
Allingawier - Museumdorp 13.00-17.00
Makkum - Keatslân De Seize 11.00 uur
Nota’s Schilderbedrijf Ledenpartij, Heren A/B
en Dames. 12.00 uur Schooljeugd en welpen

woensdag 16 juli
Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
braderie/zomeravondmarkt en Kinderrommelmarkt

25.000e bezoeker
in ”Mounewetter”
Witmarsum - In waterpark ”Mounewetter”te
Witmarsum kon op vrijdag 4 juli de 25.000e
bezoeker welkom worden geheten. De gelukkige
was mevrouw Jeltje Beuckens uit Makkum, die met
haar 3 kleinkinderen Sanne, Mandy en Esmee naar
het zwembad kwam. Mevroow Beuckens kreeg
naast de felicitaties een 10-badenkaart t.w.v.
€ 30,- aangeboden door de bedrijfsleidster Joke
van der Vliet.

Supertrots en dolblij zijn wij met
de geboorte van onze dochter

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

Joyce

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Joyce Durkje

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

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

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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

woensdag 9 juli

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

12 juli 2004 - 12 juli 2008

Weekenddiensten Wûnseradiel

Agenda

26 juni 2008

Bert
Jackelien - David
Karin - Kees
Linda - Rein

Anne en Suzan
Poelstra-Vriend
Lammert Scheltesstraat 37
8749 GT Pingjum
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Exposities
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
Parrega - Open Kerk en Expositie in de Joh. de
Doperkerk, geopend op zaterdag 12, 19, 26 juli en
2- en 9 augustus van 12.30-17.00 uur, entree gratis
Piaam ‘t Fûgelhûs: Schilderijen van Gretha van
der Velde en Olieverf-schilderijen en aquareltekening
van Maaike Poog. 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

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 10 JULI
T/M ZATERDAG 12 JULI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

GEMARINEERDE KIPFILET

4 HALEN / 3 BETALEN
SUCADELAPPEN

DINSDAG VERSE WORST

500 gram

VARKENS
500 gram

€ 2.50
DONDERDAG 10 JULI
T/M WOENSDAG 16 JULI

RUNDER
500 gram

€ 2.75

PEPERCERVELAAT
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke
Jansma in expositiekerk. Openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

500 gram

€ 1.50

HAM-PREI-SALADE

€ 1.10

€ 2.50
ELKE ZATERDAG

RUNDER GEHAKT

Uit in eigen regio

€ 5.50

€ 2.75

OP BESTELLING
1/2 GEBRADEN KIP € 3.50
vanaf 12.00 uur afhalen

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur
Cornwerd - Expositie in de Ned. Hervormde
Kerk van 50 jaar kaatsvereniging Meiinoar Ien.
Meer dan 300 foto’s van het kaatsen en oude foto’s
van Cornwerd en haar inwoners van vroeger. Tevens
enkele schilderijen en werk van Cornwerder kunstenaars te bezichtigen. In de kerk is ook het fraaie
jubileumboek te koop. Geopend elk weekend tot
en met eind juli, zaterdags en zondags van 13.3016.30 uur.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

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

Mona Boordevol Yoghurt Aardbei, 500 gram...................1.29

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

Sperciebonen, 500 gram...............................................nu 1.40

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: openingstijden
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 26/27 juli,
9/10, 23/24 aug. A. van der Werf, Weersterweg 15,
8747 NR Wons, tel. 0517-532521

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

Palingworst, per pakje................................5

zegels extra

zak Krentebollen............................................nu 5+1

gratis

Spa & Fruit Orange, 1.5 liter................................nu 99

cent

Kroepoek Bali, 60 gram.......................................nu 89

cent

Kippenbouten...........................deze week 2 stuks voor 2.50
Aanbiedingen geldig van do. 10/7 t.e.m. wo. 16/7
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Zomeravondbraderieën en jaarmarkt

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
Makkum - De eerste zomeravondbraderie in het
centrum van Makkum is al weer gehouden. In
tegenstelling tot voorgaande jaren is er nu ook
elke woensdagavond kinderrommelmarkt bij.
Loop even bij de ambachtelijke slagerij Brattinga
in de Kerkstraat langs en je krijgt een plekje toegewezen waar je de spullen kunt verkopen.
Vanavond de tweede braderie met kinderrommelmarkt en er volgen nog vijf woensdagavonden.

Uitgezonderd 23 juli dan is er geen braderieavond,
omdat er donderdag 30 juli van ‘s morgens 11.00
uur tot ‘s avonds 18.00 uur de hele dag jaarmarkt is met een breed scala assortiment.
Marktmeester Anne Koekoek van de ”Aktiviteiten
Commissie O.V.M.” is graag bereid om u alle
informatie te verstrekken die wenst. Hij is per
mobiel te bereiken op 06 - 23006006.

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

Rabo Mobiel introduceert SMS Betalen
Nieuwe revolutionaire en veilige mobiele betaaldienst voor iedere Nederlander
Alle Nederlanders die mobiel bellen kunnen
vanaf vandaag SMS betalen. Rabo SMS Betalen,
de nieuwe mobiele betaaldienst van Rabo Mobiel,
is bank- en netwerk onafhankelijk. Daardoor heeft
iedereen vanaf vandaag een mobiele portemonnee
op zak.
SMS Betalen is zeer eenvoudig. Per SMS kan geld
worden overgemaakt naar elk 06-nummer. Je
stuurt een sms bericht naar 6689 met daarin het
telefoonnummer van de ontvanger en het bedrag,
bevestigt vervolgens per sms en je familie,
vrienden of de timmerman ontvangen het bedrag
in hun eigenmobiele portemonnee. De ontvangers
krijgen hiermee automatisch het geld aan hun
mobiele telefoon gekoppeld en kunnen zelf
gebruik gaan maken van SMS Betalen.
Eric Huygen, Algemeen Directeur Rabo Mobiel
”Rabo SMS Betalen is voor de consument snel
en eenvoudig. Iedereen kan een sms versturen.
Door SMS Betalen is het niet altijd nodig om
contant geld bij je te hebben. Tegelijkertijd betekent
het voor Mobiel Betalen in Nederland een grote,
innovatieve stap vooruit. Het is voor alle consumenten te gebruiken, het maakt niet uit bij welke
bank of welke mobiele telefonie aanbieder men
zit, het werkt voor iedereen! Door het netwerk- en
bankonafhankelijk aan te bieden laten we iedereen
meedelen in deze innovatie.’
Met SMS Betalen zijn betalingen mogelijk tot
€ 150,-. Rabo Mobiel verwacht dat SMS Betalen
een breed geaccepteerd en wijdverspreid fenomeen
wordt voor kleinere onderlinge betalingen. Het
is gemakkelijk en snel. De kosten voor de lunch

delen tussen vrienden? Geen probleem even sms’en
naar degene die de lunch aan de ober heeft betaald
en het is geregeld. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld
voor het delen van de taxikosten. Het is vandaag
gewoon mogelijk.
Het is gebaseerd op MiniTix dat de Rabobank
heeft ontwikkeld voor kleinere aankopen via
internet, digitale TV en mobiele telefoon.
MiniTix wordt net zoals andere bancaire systemen
beheerd door het Nederlandse centrum voor
verwerking van transacties in het elektronisch
betalingsverkeer, Equens.
SMS Betalen is beveiligd met een codewoord.
Je ontvangt na verzending van de sms namelijk
een sms met een uniek codewoord die je met
datzelfde codewoord bevestigt. Mocht je je mobiel
verliezen dan kan je de mobiele portemonnee
meteen blokkeren. Probeer dat maar eens met
een echte portemonnee.
Rabo Mobiel heeft Mobiel Betalen in Nederland
geïntroduceerd en laat met de introductie van
SMS Betalen zien dat het de meest innovatieve
aanbieder en markleider op het gebied van
Mobiel Betalen diensten is. Het afgelopen
anderhalf jaar is uitgebreid ervaring opgedaan
met Mobiel Betalen en mobiele toegang en
Rabo Mobiel nam deel aan een groot aantal
proeven zoals ‘pinnen met je mobiel’ bij de
C1000, contactloos betalen bij FEBO- en Coca
Cola automaten en toegang via de mobiel in de
Diergaarde Blijdorp. Rabo Mobiel verwacht dit
jaar nog meer nieuwe toepassingen van Mobiel
Betalen te introduceren.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor JULI
z Babi Pangang
z Kip met champignons
z Salade
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Kids Streetdefense in Makkum?

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
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
Heerlijke sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen van de koude grond
1 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Vanaf deze week hebben we
Opperdoeze ronde mee.

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

(eigen foto)

Makkum - Verdedigingstrainer Cristian van de
Sande geeft een aantal kinderen in Makkum
privé-les in Nederlands nieuwste sport ‘Kids
Streetdefense’ en merkt dat meer kinderen deze
sport willen trainen. Dus er kan gestart worden
met groepslessen in Makkum! Alleen Van de
Sande woont in Drachten. Hij is dus op zoek
naar één of twee Makkumers die les wil geven in
Kids Streetdefense. Het mooie is dat dit iedereen
kan zijn. Je hoeft geen ervaring te hebben in verdedigingssporten - je moet alleen het trainen van
en met kinderen super vinden. Kids Streetdefense
is een recreatieve en vóóral vrolijke sport gericht
op zelfverdediging en weerbaarheid (fysiek én

mentaal). Het is voor alle kinderen te volgen - dus
bijvoorbeeld ook kinderen met gedragsstoornissen
(adhd, pddnos, syndroom van asperger, etc.).
Kids Streetdefense richt zich op de leeftijden
van 3 t/m 14 jaar. Iedereen kan het leren omdat
erg gebruiksvriendelijke technieken gebruikt
worden uit Judo, (Kick)Boksen, Jiu Jitsu, Tae
Kwondo en zelfverdediging. Dit zorgt ervoor
dat ieder kind zich bij Kids Streetdefense.
”thuis” voelt, dat er altijd iets is wat het kind
leuk vind of goed kan en leren kan. Het kind kan
zich op deze manier volledig oriënteren in de
verschillende vecht- en verdedigingssporten én
zal kennis maken met het lichamelijk en geestelijk
kunnen van zichzelf (en dus ontwikkelen!). Dit
alles op een speelse manier! Om zo veel mogelijk
kinderen deze sport aan te bieden heeft Kids
Streetdefense Nederland een programma gemaakt
wat voor ieder persoon, iedere organisatie, stichting,
school makkelijk te adapteren valt. De Makkumers
die les willen geven in Kids Streetdefense zullen
een basistraining krijgen van Van de Sande zodat
in de vakantie nog eventueel gestart zou kunnen
worden. Neem voor meer informatie contact op
via 06-14558758 en kijk op de website
www.kidsstreetdefense.nl

Politie houdt verdachte aan voor bedreiging
Makkum - De politie heeft zondagmiddag in
een horecagelegenheid aan de Achterstraat een
34-jarige inwoner van Makkum aangehouden.
De politie voerde samen met de Arbeidsinspectie
en de Belastingdienst een werkcontrole uit in het
kader van de Wet arbeid vreemdelingen. In de
horecagelegenheid werden geen vreemdelingen
aangetroffen en één van de agenten wilde de 34jarige man nog wat vragen stellen. Hij ging hierbij
volledig door het lint, pakte een groot hakmes en

bedreigde hiermee de agent. Zijn vrouw probeerde
hem nog wat te kalmeren, maar ook zij moest
het ontgelden. De verdachte werd gevraagd om
mee naar buiten te komen. Eenmaal op straat
werd hij aangehouden. Dit ging niet zonder slag
of stoot en uiteindelijk moest worden gedreigd
met pepperspray. Hierdoor werd de man rustiger
en kon worden geboeid. Hij werd overgebracht
naar het politiebureau en voor nader onderzoek
ingesloten.

Informatie betreffende de Makkumer Merke
Makkum - Kaatsvereniging Makkum maakt
bekend dat over 9 dagen de 116e Makkumer Merke
van start gaat. De volgende festiviteiten zullen
plaatsvinden: een Lunapark in het centrum op
Plein en Markt, vele Kaatspartijen op ”Keatslân
De Seize” aan de Klipperstraat en natuurlijk veel
muziek en gezelligheid in onze grote feesttent
op het kaatsveld. Vanwege de opgestelde kermis-

attracties zullen vanaf woensdagavond 16 juli
tot en met dinsdag 22 juli het Plein en de Markt
zijn afgesloten voor het autoverkeer. De kruisingen
van de Kerkstraat en de Waagsteeg/Bleekstraat
zullen vrij blijven.
In de Belboei van volgende week treft u het volledige programma overzicht aan. Meer informatie kunt u nu al vinden op www.kv-makkum.nl

Omrop Fryslân TV: Huub Mous op zoek naar de kleur van Fryslân
Bij zijn afscheid als consulent beeldende kunst
van Keunstwurk heeft Huub Mous een boek
geschreven over de beeldende kunst in Fryslân
na 1945 met als titel De kleur van Friesland.
Tegelijkertijd is in het Fries Museum een tentoonstelling onder dezelfde naam. Omrop Fryslân
volgde Huub Mous de afgelopen maanden bij zijn
onderzoek naar de Friese identiteit in de beeldende
kunst. In Leeuwarden, in het voormalige Kunstcentrum Prinsentuin, ontmoet hij kunstenaar
Auke de Vries (al sinds de jaren’50 in Den Haag)
en hij gaat op bezoek bij Jentsje Popma. In
Harlingen - in de voormalige galerie De Blauwe
Hand - wordt met Paul Panhuysen en Meindert

de Vries stilgestaan bij de roerige jaren ‘60, toen
de moderne kunst ook in Fryslân doorbrak. En
in Oranjewâld ging Huub Mous met Thom
Mercuur van museum Belvédère in discussie
over de kleur van Fryslân in de beeldende kunst.
Documentaire Huub Mous
op zoek naar de kleur van Fryslân:
Omrop Fryslân , zondagmiddag 13 juli 14.00 uur
Nederland 2. Nogmaals te zien bij Omrop Fryslân
zondagavond 13 juli vanaf 18.00 uur.
De uitzending is vanaf maandag 14 juli ook via
www.omropfryslan.nl, www.documentaire.nl en
www.uitzendinggemist.nl te bekijken
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Groningen Hanzehogeschool Instituut voor
Sportstudies, richting Major Sportontwikkeling:
Bouke de Vries.
Leeuwarden Afûk Fryslân C:
T. van der Wal, Witmarsum.
Sneek AOC Kaderberoepsgerichte Leerweg:
Jesper van de Meer.
Bolsward Marnecollege Havo:
Nicky van der Veen, Parrega.
Vmbo Theoretische Leerweg:
Jeroen Bouwhuis, Parrega. Aukje Antsje op de
Hoek, Wons. Mintsje de Witte, Ferwoude.
Vmbo Gemengde Leerweg:
Lianne van Gorssel. Sharon Tromp.
Sneek Roc Friese Poort Verkoper:
Ingrid van der Kooi, Pingjum.
Sociaal Pedogogische Werker Dt-Bol niveau 3:
Tessa Huizenga, Witmarsum.
Onderwijsassistent BOL niveau 4:
Jildau v.d. Berg, Exmorra.
Verzorgende BOL niveau 3:
Anneke Bruinsma, Arum. Maike op de Hoek.
Verzorgende Dt-BOL niveau 3:
Grietje Teerenstra-Kolk.
Verzorgende BBL niveau 3:
Antje Hiemstra. Jenny Oostenveld-Koekoek.
Helpende Dt-BOL niveau 2:
Monique Wielinga.
* geen plaatsnaam is Makkum

Sluiting Speel-o-theek
Makkum?
Makkum - Zoals bij vele verenigingen is ook
het bestaansrecht van de Stichting Speel-o-theek
Makkum afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Het bestuur heeft de afgelopen tijd veel moeite
gedaan om mensen bereid te vinden die zich als
vrijwilliger in willen zetten. Omdat ook het ledenaantal de laatste jaren afneemt overwegen bestuur
en vrijwilligers een mogelijke sluiting van de
Speel-o-theek te Makkum.
Wilt u als vrijwilliger de uitleen van het speelgoed
verzorgen of het bestuur versterken dan kunt u
contact opnemen met Marjan Werkhoven 0515231816 of mailen naar info@lootsma.biz. Vanaf
de zomervakantie zal de Speel-o-theek dan ook
alleen nog op de dinsdagavond geopend zijn.
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Dorpsfeest Gaast weer ‘gewoon’ in tweede weekend van juli
Gaast - Met drie grote sportevenementen deze
zomer is een dorpsfeest moeilijk te plannen.
Daarom is er in Gaast voor gekozen om weer
terug te keren naar het oude vertrouwde tijdstip
namelijk het tweede weekend van juli! Mooi na
het EK en ruim voor de Olympische Spelen in
Beijing. Weliswaar midden in de Tour, maar de
bergen komen pas in beeld na het Gaaster Dorpsfeest dat dit jaar van 11 tot 13 juli plaatsvindt. In
en om de feesttent aan de Boerestreek kunt u het
volgende programnma verwachten.
Vrijdag 11 juli staat als altijd in het teken van de
traditionele Gaaster Merke (kaats-)partij, beter
bekend als de Frans Twijnstra Partij. Die dit jaar
met gemengde gevoelens gespeeld zal worden,

voor het eerst zonder de naamgever. ‘s Avonds is
er onder de titel ‘’So you wanna be a GAAST*R’’
een wedstrijd tussen de verschillende buurten om
de ‘buurtbeker’ met aansluitend een optreden
van 2DAY, de ideale café- en tentband!
Zaterdag 12 juli begint om 9.00 uur met een
gezamenlijk ontbijt in de feesttent en aansluitend
bij mooi weer een fietstocht door de prachtige
omgeving van Gaast. Bij slecht weer is er een
alternatief programma in de tent. Aansluitend is
er om 14.30 uur een zeskamp voor de jeugd,
gevolgd door de zeskamp voor volwassenen.
’s Avonds vanaf 22.00 uur barst het feest echt los
met behulp van Energy. Deze bekende band
staat garant voor goede muziek.

Voor de bui binnen.....
Kimswerd - Het was woensdag 2 juli alweer de
derde keer, dat er een z.g. simmerjûnkuierke werd
gehouden. De start was deze keer vanuit Kimswerd
en de deelname was weer goed te noemen.
Willem had een wandeling gepland door het
Marneslenkgebied en had een kaartje bij zich,
waarop te zien was, hoe de Marneslenk er uit
zag en hoe de situatie nu is.
Vanuit Kimswerd ging de groep via Tolhek door
het Kimswerder bos(je), dat er erg verwaarloosd
uitziet, het zuiden in. Bij de Papenlaan werd al
lopend even stilgestaan bij de betekenis hiervan
en zo belandde de groep daadwerkelijk in de
Marneslenk. Aan het einde van buurtschap
Dijksterburen is het laatste deel van deze slenk nog
te zien (een armoedig slootje) en vlak daarna
beklom het gezelschap de Pingjumer Gouden
Halsband. Dit is een eeuwenoude ringdijk rondom
het dorp Pingjum, welke vrij toegankelijk is.
Halverwege deze dijk ontwaarde een deelnemer
twee reeën in een bietenveld, die de groep wandelaars oplettend in de gaten hielden. Aan het

einde van de vrij rechte dijk moest het gezelschap
via een hek en langs een akker met gerst. Het
zacht golvende donker bruin/groenige graan met
daaroverheen in de verte een echte watermolen
en een enkele boerderij staat op ieders netvlies
getekend, die erbij was. Langs een bietenveld en
een landweg ging de wandeling onder de steeds
dreigender onweerslucht richting Brakke Piip. Dit
is de brug in de Pingjumerweg over de Bolswardervaart. Hier was vroeger de stort (dwinger) van
tonnetjes met feacaliën gesitueerd. Langs het
fietspad ging het in de regen weer op Kimswerd
aan, vanwaar een ieder weer naar huis kon gaan
met een hoofd vol ervaringen en verhalen en een
pak natte kleding.
Woensdag 6 augustus zal er weer een kuierke zijn
en dan is de startplaats Witmarsum. In de omgeving
van de hoofdplaats van Wûnseradiel zijn talloze
mogelijkheden om er een hele mooie wandelavond
van te maken en in het prettige gezelschap zoals
dat tot nu op deze wandelingetjes afkwam, zal
dat ook dan zeker weer een succes worden.

Nachtzwemmen en examens in ”Mounewetter” te Witmarsum
Witmarsum - Het vakantiegevoel van de kinderen
is goed begonnen door middel van een nachtactiviteit in waterpark ”Mounewetter” Witmarsum.
Op vrijdag 27 juni kon er ‘s avonds vanaf half 10
in het bad gezwommen worden. Zo’n 60 kinderen
kwamen hier op af. Zij konden naar hartelust spelen.
In het water was extra spelmateriaal aanwezig
en voor de gezelligheid kon men zwemmen op
de tonen van discomuziek. Het was een zeer
geslaagde avond. De volgende nacht zwemavond
is 8 augustus a.s. Verder kunnen we nog melden
dat er in zwembad ”Mounewetter” eind juni 31
kinderen zijn geslaagd voor diverse zwemexamens.
De examens zijn afgenomen door het gediplomeerde badpersoneel van Stichting Zwembad
Witmarsum e.o. Namens de Nationale Raad Zwemdiploma’s was de heer Freek van Rijsten uit Joure
aanwezig. Zijn beoordeling van de examens was
goed tot zeer goed.
Voor diploma A slaagden:
Marije Dijkstra, Henrique Teixeira, Jelle Krook,
Jan Evert Giliam, Sietze Bouma, Julia Salverda,
Els van Velthoven, Mukoetsj Vardanian, Nathanaël
Hoekstra en Anne Kieboom.

Voor diploma B slaagden:
Ruben Plantenga, Lise Zijlstra, Miriam Helfrich,
Cato Nuiten, Lilit Vardanian, Siebe-Jan Otten,
Vosse Visser, Evert Kok, Charlotte Bernson,
Anne Kieboom, Wiebe v.d. Horst, Fardau v.d.
Kooi, Janco v.d. Hauw en Silke Wijnia
Voor diploma C slaagden:
Iris Stremler en Peter Haakma
Voor Diploma zwemvaardigheid slaagden:
Odessa Lindeman, Ardi Bashotaj, Mart van der
Molen en Aletta van Popta
Voor Zwemvaardigheid 3 slaagde:
Gerda Galema
Alle kinderen worden met het behalen van hun
diploma van harte gefeliciteerd!!
Kom allemaal naar het gezellige ”Mounewetter”,
vanaf 3 juli iedere donderdag in de vakantie
spelletjes voor de jeugd. Voor meer informatie
over Waterpark ”Mounewetter”, bel met tel.nr.
0517-531704 of kijk op www.zwembadmounewetter.com.

Openbare Bibliotheken
Súdwest Fryslân
Makkum - De bibliotheken in het cluster Súdwest
Fryslân zijn voortgegaan op de weg van samenwerking en bibliotheekvernieuwing. De cluster
bestaat uit de gemeenten Bolsward, GaasterlânSleat, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel
en Wymbritseradiel. De activiteiten sluiten aan
bij de landelijke ontwikkelingen en bij landelijk
beleid. In de richtlijnen worden de vijf kernfuncties
als volgt onderscheiden.
1. Een warenhuis van kennis en informatie.
2. Het centrum van ontwikkeling en educatie.
3. De encyclopedie van kunst en cultuur.
4. Een inspiratiebron van lezen en literatuur.
5. Het podium voor ontmoeting en debat.
Dit jaarverslag sluit aan bij deze vijf kernfuncties.
In 2007 heeft de professionalisering van de dienstverlening, het ontwikkelen van nieuwe producten
en het meer zichtbaar worden van de bibliotheken
in Súdwest Fryslân de aandacht gekregen. De
bibliotheken hebben dat beloond gezien door het
certificaat dat hen op 7 maart 2007 als eerste
bibliotheekorganisatie in Fryslân is verleend.
Bij alle activiteiten willen wij continu rekening
houden met klanten en de wensen en behoeften
van onze (potentiële) bezoekers. Dat ons dat
ieder jaar weer lukt is vooral te danken aan de
geweldig inzet van het personeel. Dank zij hen
is 2007 weer een succesvol jaar gebleken, zo
zegt mevrouw ir. H.M.M. van Albada - de Boer,
directeur in het jaarverslag over 2007.
Gegevens statistieken Wûnseradiel 2007
(cijfers tussen haakjes betreft 2006:
Aantal inwoners Wûnseradiel 11.897 (11.896),
Mediabezit 41.509 (40.181)
Leden bibliotheken 1.880 (1.879)
Leden uitleenpunten 1.052 (942)
Leden totaal 2.932 (2.821)
Uitleningen bibliotheken 83.913 (81.083)
Uitleen -Uitleenpunten 49.856 (49.134)
Uitleningen totaal 133.769 ( 130.217)
Website 3.445 (4.798)
Aantal bezoekers bibliotheken 28.354
(excl.uitleenpunten)
en het aantal gestelde vragen was 1.445.

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig
van maandag 21 juli
t/m maandag 4 augustus
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur
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Cliënten Raad SWH
(Súd West Hoek) Cliënten voor Cliënte

Bolsward - In de zes Gemeenten van de ISD
ZWF is nu een Cliënten Raad aangesteld. Ook in
uw gemeente. Om de problemen die met aanvragen
van toeslagen en dergelijke te toetsen en waar nodig
zullen aanpakken. Dit gaat o.a om toeslagen zoals,
Minima (Sociaal- Culturele en Sportieve Activiteiten), Wet werk en Bijstand (WwB), Langdurigheid toeslag Wet voorzieningen Gehandicapten
(WvG), Regeling Duurzame gebruiksgoederen
voor 65 plussers. De Cliënten Raad werkt nauw
samen met de ISDzwf, maar is een onafhankelijke
instelling die gevraagd maar zeker ook ongevraagd
hun Advies aan de ISDzwf geven.
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Cliëntenraad Sûd West Hoek,
Postbus188, 8530 AD Lemmer
e-mailadres: clientenraadswh@hotmail.com
Telefoon: 06 27 23 99 09.
Eerst volgende bijeenkomst over schuldhulpverlening en schuldsanering is op 8 oktober a.s
in Ons Gebouw, Broereplein 7/9 in Bolsward.

Omrop Fryslân TV:
”De ein fan ‘e wrâld”
”De ein fan ‘e wrâld” is een fictieve film over
Jeffrey, een jongen van 11 jaar, die door zijn vader
bij zijn depressieve tante gedumpt wordt, omdat
zijn vader zelf in de problemen zit. En alsof dat
nog niet erg genoeg is, woont zijn tante ook nog
op een vervallen camping ergens in Fryslân, waar
voor Jeffrey niks te beleven is. Hij is gewend
aan zijn leven in de stad en het skaten met zijn
vrienden. Hoe kan hij hier ooit wennen? Of is
het uiteindelijke toch niet zo erg op de camping?
De film gaat over vervreemding, opgroeien en
over wat een omgeving doet met een mens. De film
is geregisseerd door Mirjam de With, die de film
maakte als afstudeeropdracht. Op 19 september ´07
is zij hiermee afgestudeerd aan de filmacademie
in Brussel. De film is onder andere gesponsord
door Omrop Fryslân en was eerder al te zien op
het Noordelijk Film Festival.

Tijdens deze avond worden er consumptiekaarten verkocht. Dus de KVM munten
worden niet geaccepteerd. Vanaf zaterdag 19 juli zijn de munten wel weer geldig.

Omrop Fryslân TV, De ein fan ‘e wrâld:
donderdag 10 juli, 18.30-19.00 uur (19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30). Nogmaals te zien elk uur
de hele nacht.

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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Expositie in kerkje van Cornwerd

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

Cadeau-TTip
Een cadeaubon van de Leliehof

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

Cornwerd - In het kader van het 50 jarig bestaan
van de Kaatsvereniging ”Meiinoar Ien’ is er in
het kerkje in het dorp een tentoonstelling van
meer dan 300 foto’s van het kaatsen en oude
foto’s van het dorp Cornwerd en haar inwoners
van vroeger te bewonderen. Tevens zijn er enkele

schilderijen en werk van een Cornwerder kunstenaar te bezichtigen.
Tot eind juli is de expositie elk weekend open op
zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Het
loont zeker de moeite een kijkje te gaan nemen
in Cornwerd.

Catechisanten van Schraard-Schettens-Longerhouw
en Wons naar speciale marinedienst

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Den Helder - De middengroep en de oudste groep
van de catechisanten van de PKN gemeente
Schraard-Schettens-Longerhouw en de PKN
gemeente Wons, gaan op zondag 13 juli naar de
marinedagen in Den Helder. Onder leiding van
dominee E. Zwerver bezoeken zij om 12.00 uur
een bijzondere oecumenische kerkdienst in de
hangar van Hr. Ms. Johan de Witt, het grootste
schip van de Koninklijke Marine. De voorgangers
zijn vlootpredikant Gert Pennekamp uit Sneek en
vlootaalmoezenier Jeroen de Jong. Het beroemde
gospelkoor ‘Joy for People’ uit Dokkum zal
deze dienst muzikaal begeleiden. Zoals elk jaar
heeft de dienst een thema. Dit jaar is gekozen
voor ´Er is een tijd van...’. Deelnemers aan de

viering krijgen de gelegenheid een kaars aan te
steken voor het herdenken van een dierbare, om
kracht te vragen voor een uitgezonden zoon of
dochter of uit dankbaarheid voor een behouden
thuiskomst. Na afloop van de viering is er koffie
en thee. Na de grote opkomst van de eerste viering aan boord van dit schip in 2007 wordt er
ook dit jaar veel belangstelling verwacht. Een crew
van de Protestantse Kerk in Nederland neemt de
dienst op voor het digitale themakanaal
‘Geloven’ van de NCRV. De viering wordt op
zondag 20 juli 2008 van 10.00 uur - 11.00 uur en
van 16.00 uur - 17.00 uur uitgezonden. De viering is ook te zien op de website van de NCRV:
www.ncrv.nl/geloven/kerkdiensten
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Campingloop op recreatiecentrum de Holle Poarte
Makkum - Volgende week woensdag 16 juli en
op donderdag 7 augustus wordt respectievelijk
alweer voor de twaalfde en dertiende maal de
gezellige campingloop georganiseerd, over de
camping, langs het strand en door het natuurgebied. Prijzen zijn er voor de snelste jeugdatleten.
De prijsuitreiking voor de jeugd is gelijk na
afloop van de jeugdloop bij de finish. Bij de
senioren is startnummer tevens lotnummer. Iedere
deelnemer ontvangt een leuke herinnering.
Vanaf 16.00 uur inschrijving voor de receptie
van de camping. Om 18.15 uur warming up voor
de jeugd door middel van allerlei oefeningen en
om 18.30 uur is de start Jeugdlopen.
Afstand meisjes en jongens t.e.m. 8 jaar 500 meter;
meisjes en jongens 9- t.e.m. 13 jaar 1000 meter;
Dames 5- en 10 kilometer, Heren eveneens 5- en
10 kilometer. De start van de 5 en 10 km is om
19.30 uur. Deelname campinggasten, havengasten
en huurders van het villapark is gratis De inleg
voor deelnemers 5 en 10 km bedraagt € 2.50,
Jeugd 500 en 1000 meter € 1.50 Inlichtingen bij
Klaas Kooistra tel. 06-13560374.

Nog twee kaatswedstrijden
voor de Makkumer Merke
Makkum - Met de 116e Makkumer Merke in zicht
zijn er vooraf nog twee kaatswedstrijden te gaan.
Zaterdag 12 juli is de Federatiewedstrijd voor
heren vrije formatie. Er wordt gekaatst in een Aen B klasse met verliezerronde. De aanvang is
om 11.00 uur op ”Keatslân De Seize”. De prijzen
bestaande uit levensmiddelenpakketten worden
aangeboden door Schilder-/Klussenbedrijf Smink
in Makkum, de kransen door Jochem’s Schilderwerken te Lemmer. Opgeven voor deelname tot
morgenavond 19.00 uur in de kantine of bij het
secretariaat tel. 0515-231377.
Zondag 13 juli de Nota’s Schildersbedrijf ledenpartij de laatste voor de Merke 2008. Een wedstrijd
voor dames en heren die om 11.00 uur aanvangt.
Voor de schooljeugd, pupillen en welpen begint
het kaatsen om 12.00 uur. De prijzen zijn waardebonnen en eretekens. De kransen worden aangeboden door autohandel G. Kamstra. Wie mee
wil doen kan zich aanmelden tot en met zaterdag
12 juli in de kantine of op telnr. 0515-231377.

Wespen?
Bel de Wespenator
wespennest 50 euro
J.A. Duizendstra, 06-28319267
Gossepalen 12 8604 EL Sneek

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

benzine
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Citroen Xsara 1.4i,5drs,blauw,cpv+afst.bed,el.rmn
Opel Astra 1.6i 'season',5drs,st.bekr,cpv,nw.st,73dkm
Toyota Starlet 1.3 Xli, 3drs,grijsmet,radio, apk

2005
2005
2006
2005
2001
2003
2000
1998
1996
1992

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Peugeot 406 Break Hdi,110pk,lm.velgen,a/c-ecc,cruise
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh
Ford Focus TDDi,ambiente,5drs,zwart,cpv,r-cd,el.rmn
Opel Corsa 1.7D,zwart,lm.velgen,cpv,el.rmn,r-cd,138dkm

2006
2003
2003
2004
2005
2004
10-2002
2000
2000

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm

1999

€ 15450,€ 14950,€ 12450,€ 8950,€ 8500,€ 7500,€ 6500,verkocht
verkocht
verkocht

€
€
€
€
€
€
€
€

17995,12950,11500,10950,10950,8950,7950,4850,verkocht

€ 12500,ex

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
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
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Wisselfiets als koninginnen prijs
bij de ”wylde wiiven party” in Arum

(eigen foto)

zoekt per 1 september 2008

in ZURICH
een bezorger/ster
voor de Makkumer Belboei
Interesse? neem dan kontact op met
de heer Albert van der Woude,
Tel. 06 - 537 84 057 of via
webmaster@makkumerbelboei.nl

Nico Morien v.o.f.

* Het winnende trio peddelt een jaar lang op de roze wisselfiets langs de wegen......
Arum - Dit jaar werd voor het eerst in Arum de
wylde wiiven partij georganiseerd. Zoals de naam
al zegt, was het een wilde partij georganiseerd
door Gea Faber en Annet Dijkstra. Een partij voor
de vrouwelijke 30 plussers uit voornamenlijk
Arum. Maar ook waren er wat dames uit Achlum,
Witmarsum en Lollum van de partij. Iedereen
was vanaf 5 uur welkom in de sportkantine de
Binning te Arum. Waar voor iedereen soep met
stokbrood en salade klaar stond. Nadat er gezellig
met zijn allen gegeten en geborreld was, gingen
om 19 uur alle 12 partuur dames het kunstgras
veld op. Hier werd tot na middernacht gekaatst
en natuurlijk was er tussen de partijen door tijd
voor een hapje en een borrel.
Het was een erg gezellige en geslaagde avond die
zeker voor herhaling vatbaar is. Als koninginnen
prijs was er deze keer iets anders bedacht dan de

gebruikelijke wisselbeker. De koningin van deze
partij mag een jaar lang op de wylde wiiven
party fiets fietsen. Deze fiets werd speciaal voor
deze partij rose (of bedoeld de verslaggeefster
roze) gemaakt en op de kettingkast staat te
lezen, ”keninginne wwp”.
De prijzen werden als volgt uitgereikt.
1. Marga Kramer (koningin), Klaasje Bijlsma,
Titsia Bloemsma
2. Gerda Strikwerda, Berber van IJs,
Wietske de Vries
3. Gea Faber, Geartsje Visser, Ria Kooistra
Verliezers ronde
1. Wieke Zondervan, Baukje Huizinga,
Gonny Faber
2. Annie Akkerman, Ellen van Popta,
Corrie Zondervan

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

PSV De Halsbânruters
Pingjum - In Bosward met het Heamielconcours
kwam ook Anne-Jels Brouwer aan de start in de
klasse L1 met Tretapoda KH. In de 1e proef won
zij de 5e prijs met 187 punten 1 winstpunt en in
de 2e proef behaalde zij een winstpunt met 182
punten. Anna Goinga kwam ook in Bolsward aan
de start in de klasse M1 met Whisper. In de 1e
proef won zij de 5e prijs met 186 punten. Goed
voor 1 winstpunt.
Op 3 en 4 juli werd er in Koudum een concours
gehouden voor paarden. In de klasse B kwam
Louise Nieuwenhuis met Maaike Yke fan Lutke
Peinjum uit. In de 1e proef won zij de 5e prijs
met 189 punten. In de 2e proef werd er een
winstpunt gereden met 180 punten. Louise kan

dus weer 2 winstpunten bijtellen. In de klasse
M1 kwam Anna Goinga uit met Whisper en
scoorde in de 1e proef 190 punten goed voor de
4e prijs. In de 2e proef reed zij een winstpunt
met 180 punten. Ook in deze klasse reed
Sharona Vallinga met Vie-Power. In de 1e proef
won zij de 1e prijs met 189 punten 1 wistpunt.
en in de 2e proef werd een winstpunt behaald
met 183 punten. Bobbie Ydema kwam uit in de
klasse Z1 met Parlein. In de 1e proef scoorde zij
205 punten en in de 2e proef 207 punten. Beide
proeven waren goed voor een winstpunt. In de
klasse Z2 kwam Yvonne Philipse aan de start
met Just do it. In de 1e proef reed zij een winstpunt met 211 punten en in de 2e proef won zij de
3e prijs met 216 punten 1 winstpunt.
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Zeesteeg wederom succesvol in Warmond
tussen was er een stevig wind opgestoken die op
het parcours steeds voor wisselende omstandigheden zorgden. Gedeeltes van het parcours waren
windstil, er waren stukken voor de wind en wind
van opzij, alles kregen de dames voor de kiezen,
maar dit weerhield ze er niet van om te finishen
in een sterke tijd van 1:52:25!

(eigen foto)

* De Zeesteeg in het midden op de Kagerplassen
Warmond - Afgelopen zaterdag stond voor de
heren en dames van de Zeesteeg uit Makkum
de kaagrace van Warmond op het programma.
De race, voor de dames vijftien en voor de heren
achttien kilometer, vond plaats op de mooie Kagerplassen. Vorig jaar waren beide teams succesvol,
met twee derde plaatsen en waren dan ook gebrand
om ook tijdens deze editie weer een goed resultaat
neer te zetten.
De dames waren als eerste aan de beurt en om
kwart over elf klonk voor hun het startschot voor
hun vijftien kilometer. De start is altijd een beetje
dringen geblazen aangezien er met 9 sloepen
tegelijk werd gestart, maar de dames van de
Zeesteeg hadden een goed plekje gevonden en
kwamen dan ook prima uit de startblokken. Onder-

Rond half twee was het de beurt aan de heren
voor hun achttien kilometer. Ondertussen had de
wind wat meer aangehaald wat de omstandigheden
nog wat zwaarder maakte. Na een snelle start
namen een viertal kromhoutwhalers de rest van
het veld op sleeptouw. De Doxa, de Zeesteeg, de
Amazone en het Caatje van Warmond vochtten
met zijn vieren om de kop. Uiteindelijk trok de
Doxa uit Weesp aan het langste eind, gevolgd
door de heren van de Zeesteeg. De Amazone en
het Caatje van Warmond werd enigszins op
afstand geroeid en vochtten met zijn tweeën een
spannend gevecht uit. De heren van de Zeesteeg
probeerden uit alle macht op de Doxa in te
lopen, maar de snelheden lagen nagenoeg gelijk
zodat inhalen niet aan de orde was. De heren van
de Zeesteeg bleven de gehele race op de zelfde
positie roeien en klokten een tijd van 1:48:17.
Na een drankje en de Kaagse barbecue volgde
rond zes uur de prijsuitreiking. Met een tijd van
1:52:25 en het bijbehorende wattage van 42 watt
waren de dames goed voor de derde plaats bij de
kromhoutwhalers en werden ze vierde in het
algemeen klassement. De heren behaalden met de
tijd van 1:48:17 en een wattage van 79.39 watt
de tweede plaats bij de kromhoutwhalers en de
vijfde plaats in het algemeen klassement.

Jeugdleden TV Makkum in de prijzen op ZWH toernooi Sneek

(eigen foto)

* v.l.n.r. Rik Slootweg, Marieke Pijpker
en Florus van der Bles
Sneek - Daniël Buxton, Hidde de Zee en Remko
Slootweg hadden zich voor het Zuidwesthoek
Toernooi opgegeven. Dit jaarlijkse toernooi
wordt door Tennisvereniging ‘De Vliegende Bal’
in Sneek georganiseerd. Daniël, Hidde en Remko
speelden in de categorie jongens t/m 12 jaar.
Daniël en Remko wonnen de eerste wedstrijd
overtuigend en gingen een ronde door. De eerste
tegenstander van Hidde was Fabian de Ridder

(jongste zoon van de trainer). Fabian is erg balvast
en heeft de partij gewonnen. Hidde ging door naar
de verliezerronde en moest daar op vrijdag zijn
tweede partij spelen. Naar een spannende wedstrijd
gingen de punten naar de tegenstander (en Hidde
was op tijd weer thuis om het Nederlands elftal
op TV te kunnen volgen). Ook Daniël en Remko
verloren hun tweede wedstrijd, zij moesten tegen
de eerst- en tweedgeplaatste spelen. Marieke Pijpker
kwam uit in de categorie meisjes t/m 14 jaar.
Met twee gewonnen partijen en een verloren
wedstrijd is Marieke als tweede geëindigd. Zij
mocht dus zondag met een beker naar huis.
Florus van der Bles speelde in de categorie jongens
t/m 14 jaar. Florus heeft alle wedstrijden in zijn
poule gewonnen en ging door naar de finale op
zondag. Hier moest hij tegen Tom Zeldenrust
tennissen. Deze jongen is behoorlijk balvast, de
winst ging dus naar Tom. Ook voor Florus de
tweede prijs! In de categorie jongens t/m 17 jaar
kam Rik Slootweg uit. In deze categorie waren
drie poules à vier jongens. Rik eindigde als eerste
in zijn poule en ging door naar de halve finales.
Hier kwam hij Devlon de Ridder (oudste zoon
van de trainer) tegen. Het was een mooie en
spannende wedstrijd met drie sets, die Devlon
uiteindelijk heeft gewonnen. Aansluitend aan deze
zware partij moest Rik nog om de derde en vierde
plaats spelen. Deze wedstrijd heeft Rik overtuigend
gewonnen, ook voor Rik een beker.

Merke keatsen Zurich
met appeltaart, gezelligheid en sfeer

* Gretha Waterlander met rechts Esther
Groeneveld wonnen in de categorie dames
Zurich - Het laatste weekend in juni was de
Merke in Zurich en uiteraard werd er ‘s zondags
gekaatst. Dit jaar was de Merkepartij helemaal
bijzonder, omdat K.V. Zurich 110 jaar bestaat.
Mevrouw Nesse uit Pingjum, had appeltaart,
vlaai en chocoladetaart meegenomen voor bij de
koffie. Dat was een groot succes, iedereen
genoot er van tussen de wedstrijden door. De
deelname was niet erg groot, maar het was een erg
gezellige partij en het weer zat mee. De prijzen
werden uitgereikt in hotel De Steenen Man.
K.V. Zurich wil iedereen bedanken die heeft
mee geholpen om deze partij tot een succes te
maken. Met name de sponsors zoals Pier de
Lange die de prijzen sponsorde en F. Bakker,
Argos Oil die de kransen heeft gesponsord en
ook VOF de Boer de melkboer, en de bezorgbakker
M. Hoekstra. Hopelijk wordt de Merke partij
van volgend jaar net zo’n succes als dit jaar.
Voor vrijdag 11 juli staat het nachtkaatsen op het
programma in Zurich..
Uitslagen: Heren A klasse
1. Hendrik Brandsma, Gerard van Malsen,
Owb Pomthong
Heren B klasse
1. Tjitte Bergsma, Theun Folkertsma,
Durk de Jong
Dames
1. Gretha Waterlander, Esther Groeneveld
Jeugd
1. Patrick Kramer, Rene Boschma

Willem Visser Memorial
wielerwedstrijd
Sneek - Deze wielerwedstrijd ”Willem Visser
Memorial” is opgedragen aan de vorig jaar overleden oud-voorzitter, mede oprichter en erelid
Willem Visser van de Wielervereniging Snits. Er
werd zeer hard gereden, en in de richting van
de jurywagen stond er een stevige wind. Harry
Sweering en Marcel de Koning waren erg actief,
echter steeds werden zij teruggehaald. Halverwege
gingen bij de B-amateurs 3 man op avontuur
namelijk Wibo Reen, Ron Smits en Harry Sweering
en zij werden niet terug gehaald. Cor de Witte
uit Makkum eindigde op een zesde plaats. Dit
trio wist ook de eerste drie plaatsen op te eisen.
Bij de A-amateurs was Marcel de Koning steed
in de aanval, wat uiteindelijk resulteerde in een
eerste plaats.
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Elf parturen straatkaatspartij Makkum
Kaatsvereniging Makkum
Voorafgaand aan de Makkumer Merke

zaterdag 12 juli
en
zondag 13 juli
kaatsen op ”Keatslân De Seize”
>voor meer nieuws lees persbericht<
info: www.kv-makkum.nl

(foto:www.kv-makkum.nl)
Makkum - Deze straatkaatspartij werd gehouden
op zaterdag 5 juli jl. op het Plein te Makkum. De
parturen waren samengesteld uit dames en heren.
Er waren echter maar vijf dappere dames die de strijd
aan durfden te gaan. De prijzen werden beschikbaar
gesteld door de sponsor Slagerij Attema. Bij de loting
op vrijdagavond werd al duidelijk dat vrijwel elk
partuur kans maakte op de kransen. Eén opmerkelijk
partuur was partuur 11, de lotingsploeg wist niet wat
hun overkwam toen Piet Hiemstra als derde maat uit
de koker kwam bij Jan en Jelle! Zaterdagochtend
om 07.30 uur waren de mannen van de wedstrijdcommissie al present om van het Plein een echte
straatkaatsarena te maken. Toen de laatste geparkeerde
auto uiteindelijk om 9.30 uur vertrok, (de bestuurder
wilde eigenlijk wel blijven staan en begreep niets
van telegrafen, banken en kaatslijnen die ineens op
het parkeerterrein waren uitgestald) was het veld
vrij van vreemde obstakels.
Er zijn op het Plein altijd twee perken beschikbaar
en er stonden 11 partuur op de lijst. Om 10.00 uur
gingen de eerste partijen los. De verwachting was dat
er in de eerste omloop enkele dreeche partijen zouden
worden verkaatst. Dit was eigenlijk alleen het geval
bij het partuur van Feike Melchers, Jesse Adema en
Sando van der Meer en het partuur van Gerard van
Malsen, Geert Melchers en Vollie Oostenveld. Feike
en z’n maten liepen al snel uit naar een grote voorsprong, maar dat liet Gerard c.s. niet zomaar toe. Er
volgde een geweldige inhaalrace en het kaatsballetje
kon nog alle kanten uit rollen. Uiteindelijk werd het
toch 5/5 - 6/4 voor het partuur van Feike Melchers.
Partuur Hiemstra hoefde pas te starten in de tweede
omloop, en al snel werd duidelijk dat vader en zonen
en mooi sluitend partuur hadden. Dit resulteerde in
een overwinning op het partuur van Germ van der
Meer, Jacob (B) van der Weerdt en Broer-Sjoerd de
Boer met 5/4 - 6/2. Achter de ‘bestuurstafel’ hield
de wedstrijdleiding alles nauwkeurig bij, zelfs reserveleesbrillen waren noodzakelijk! Het partuur van Feike
Melchers had in de eerste omloop veel krachten
verspeeld en moest in de tweede omloop hun meerdere erkennen in het partuur van Jan-Ruurd Amels,
Durk Dijkstra en Jetze Nagel. Laatstgenoemden
wonnen met 5/2 - 6/2 en zouden hiermee in de
halve finale de Hiemstra’s tegenkomen. Het partuur
van Hayo Attema, Leo Nauta en Sjoukje Hoekstra trof,
na een vrij eenvoudige eerste omloop, het partuur
van Harry van der Weerdt, Harm-Jan Cuperus en

Willem Griek. Het was een zeer spannende partij,
waarin de winst voor beide parturen binnen bereik
lag. Uiteindelijk won het partuur van Hayo met 5/4
- 6/6. Een staand nummer bracht hen vervolgens in
de finale. De halve finale tussen de Hiemstra’s en
het partuur van Jan-Ruurd werd een snelle partij,
waarin de Hiemstra’s wonnen met 5/2 - 6/2. Een
derde prijs was er voor Jan-Ruurd, Durk en Jetze.
De finale was echt een ‘Grande Finale’. Jan, Jelle
en Piet Hiemstra en Hayo, Leo en Sjoukje gaven
het publiek waar voor hun geld. Het ging gelijk op,
het werd 1/1 en 2/2. Toen liepen de Hiemstra’s uit
naar een 4/2 voorsprong. Het partuur van Hayo gaf
echter niet op en kwam terug tot 4/4. Piet Hiemstra
moest ingrijpen en Jan en Jelle werden af en toe even
tot de orde geroepen. Bij de stand van 4/4 - 6/6 lag er
een dikke kaats. Hayo sloeg op en na een fenomenale
trik-trak konden de Hiemstra’s de kaats niet voorbij
slaan 5/4. Ondanks het verkeerde schoeisel van Jan
(weinig profiel op de zolen) kwamen ze toch terug
tot 5/5. Bij de stand van 5/5 - 6/0 sloeg Hayo een
mooie zitbal en besliste hiermee de partij in zijn
voordeel. Het publiek kreeg prachtige bovenslagen
te zien van Leo en Sjoukje was de enige dame die
stand kon houden vandaag met een goede opslag
en mooi tussenspel. De koningsprijs (de Piet Oord
wisselbeker) ging naar Hayo, de dragende man van
het partuur. De prijsuitreiking vond buiten plaats
omstreeks 17.00 uur.
Voorzitter Warren van der Veen kon hierbij niet
aanwezig zijn, vanwege het feit dat hij de Makkumer
kleuren verdedigde in St. Nyk op de 50+ afdelingswedstrijd. Dit was een heel speciale partij, want na
verlies in de afdeling moest hij aantreden in de
opstap-partij. Na (helaas) opnieuw verlies volgde
er nog een verliezersronde, zodat onze VZ goed
getraind mee kan gaan doen aan de Grote Merke
Ledenpartij over een kleine twee weken.
De KVM bedankte ook scheidsrechter Elly Otten
voor haar deskundige begeleiding gedurende deze
dag en nogmaals een woord van dank voor de
sponsor Slagerij Attema.
Uitslag:
1. Hayo Attema (K), Leo Nauta, Sjoukje Hoekstra.
2. Jan Hiemstra, Jelle Hiemstra, Piet Hiemstra.
3. Jan-Ruurd Amels, Durk Dijkstra, Jetze Nagel.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP
Salontafel 120x70 € 25.-, tel. 06-34715646
Leuke tuinzet van hout en gietijzer tafel en 4 stoelen
€ 100.-, tel. 0515-232393
Polyester bootje met opbergvak, 3.20 mtr. compleet
met 4 pk motor, trailer, afdekzeil, peddels en benzinetank, tel. 06-12980377
Blauwe campinggasfles, grootste model met ± 90%
gasvulling € 70.-, tel. 06-34715646
Toercaravan chateau la car trophee bj. 1993 5.70
meter lang, ruime voortent, fietsenrek voorop erg
netjes, tel. 0299-607166 bgg. 06-12418442
2 Persoons kano, 5 mtr. i.g.st., prijs n.o.t.k.,
tel. 0515-232295

TE KOOP

Zelfopblaasbare matras(sen) (Vrijbuiter) de dikkere
soort die zich vormt naar het lichaam € 20.-,
tel. 06-34715646
Konijnenhok 120x55 cm € 20.-, tel. 0515-579312
TV met afstandsbediening € 50.-; Motorlaarzen € 65.tel. 06-18981817

Lieuwkemastraat 26
MAKKUM
Tussenwoning met
tuin op het zuiden.
Perceel: 164m²
Vraagprijs:
€ 129.000,00 k.k.

Zwaar massief eiken tafel met bank 170x80 cm € 95.tel. 0515-231906
2 Rolluiken, grijs, verduisterend 90 cm br. 140 cm.
l., 2 mnd gebruikt € 7.50 p/stuk, tel. 0515-542617

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 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.

Colofon
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
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Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN
Zwembad Ø 3.05, tel. 06-34715646
AANGEBODEN
Man voor al uw klussen, tel. 06-18981817
GEZOCHT
Makkumer(s) die groepsles willen geven in Kids
Streetdefense. Verdedigingssport speciaal voor
kinderen. Ervaring als trainer niet nodig. Meer info:
www.kidsstreetdefense.nl of 06-14558758
Op 4 juli zijn er 5 prachtige zwart en witte katjes
geboren. Voor 3 zoeken wij nog een liefdevol huisje.
Bel en kom langs in Het Zonnehuis, tel. 0515-233567
GEVONDEN
Huissleutels in Pingjum, tel. 0517-579105
OPROEP
Op de ”fysiotherapiepraktijk Makkum” hebben veel
patiënten na de laatste behandeling hun handdoeken
laten liggen. U kunt die gewassen en wel ophalen
vanaf maandag 7 juli a.s., 14 dagen lang. Daarna
gaan de overgebleven handdoeken naar een goed doel
Helaas is mijn 3 kleurig poesje met opvallende
zwarte vlek op haar neus van ongeveer 12 weken
nog niet gevonden. Wel heb ik vorige week een
reactie gehad, maar aangezien er met een anoniem
nummer gebeld is kon ik helaas niet terug bellen.
Graag zou ik weer wat van deze persoon te horen
krijgen, tel. 06-40046451

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

TAXI & TOURINGCAR VAN DER BLES
35 Persoons Touringcar
- cd/dvd speler aan boord
- minibar
- veel bagage ruimte
- met trekhaak
- ideaal voor dagtochten - ook voor individuele opstappers
- zie onze site voor actuele aanbiedingen
Onze nieuwe Chrysler's 300 C al gezien?
Taxicentrale van der Bles b.v. Makkum - Bolsward - Workum
Suderseewei 11 8754 GK Makkum 0515 - 232222
services@taxivanderbles.nl
www.taxivanderbles.nl

