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Makkum - In het pand Markt 25 is sinds 8 juli
”Gerrie’s Hobby Hûs” gevestigd. De uit Heeg
afkomstige Gerrie en haar man Oene Ruward,
die beroepschauffeur is, begonnen daar drie en
een half jaar geleden een hobbywinkel in zelf
gemaakte kaarten. Dit duurde maar kort want al
snel kwamen er steeds meer spulletjes bij o.m.
sierraden. Gerrie ontwerpt zelf veel kaartenpakketten en verzorgd ook workshops in kaarten
maken. De workshops zijn eigenlijk geworden tot
een uit de hand gelopen hobby. Inmiddels loopt
de verkoop ook al via internet. Men kan er ook
terecht voor snij, borduur en embosmallen, dit
met een duidelijke beschrijving. Het maken van
prachtige kaarten met alcoholinkt. Van deze alcohol
wordt je niet dronken zegt eigenaresse Gerrie, maar
wel vrolijk van de resultaten die je hiermee bereikt.
Sierraden zijn er in alle vormen en soorten, in glas,
hout, metaal of kunststof. En wat denkt u van de
meer dan 5000 zakjes met glaskralen, een grote
keus en variatie om er iets leuks van te maken.
Daarnaast een enorme collectie ‘Papicoder’ (vellen
papier) in alle kleuren en maten. Er worden ook
regelmatig workshops gehouden, veelal uit zich dit
in een gezellige sfeer onder het genot van een kopje
koffie of thee. Bent u ook een hobbyist die houdt
van Zwitserse precisie? Dan is een Pixel-pakket
iets voor u.
Hoe in Makkum terechtgekomen? Wel zegt Gerrie,
ik runde mijn hobby vanuit het woonhuis. Al snel

kregen wij de gemeente op bezoek met de mededeling dat een winkel in een woonwijk niet mocht.
Niet dat deze mensen vervelend deden, maar we
gingen op zoek naar een andere winkelruimte.
Die werd gevonden in de Harinxmastrjitte, maar
zegt Gerrie ideaal was dit niet. Ik wil graag bij de
winkel wonen, dan kan ik mij ondertussen bezig
houden met de overige huishoudelijk dingen.
We gingen eens rondkijken in de omgeving en
Makkum leek ons wel een geschikte locatie. We
waren er ook zomaar uit, op zondag een wandeling
door Makkum en gelijk op maandagmorgen is
de overeenkomst getekend. Al met al heeft de
hobby in Heeg drie en een half jaar geduurd,
daar beschikte men over dertig vierkante meter
winkelruimte en nu is dit tachtig geworden. De
eerste aanloop is boven verwachting, men krijgt
veel lof toegezwaaid met de komst naar Makkum.
Het streven is, om de klant zo uitgebreid mogelijk
te informeren door het zoveel mogelijk voor te
doen hoe de producten werken. En ook tijd te
hebben voor de klant en ze een kopje koffie of
thee aan te bieden. De winkel is maandags
gesloten, de overige dagen van dinsdag tot en
met zaterdag geopend van 9.00-12.00 uur en van
13.30-17.30 uur.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Vraag naar onze
eigen woningkrant

Gerrie’s Hobby Hûske
Markt 25 8754 CM Makkum
tel.0515-442929
e-mail: info@g-h-h.nl

Makkumer Belboei en Makkumer Merke
Makkum - Evenals voorgaande jaren zal in
verband met de Makkumer Merke (kaatsdagen)

de krant volgende week niet op woensdag,
maar donderdag 24 juli verschijnen.

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 20 juli
Van Doniakerk
9.30 uur pastor T. de Graaf, Bolsward
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
Holle Poarte
9.30 uur voorganger dhr. A. v.d. Plaats,
m.m.v. Mevr. K. Reitsma-Zijlstra en dhr. S. Bijma, zang

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
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
H. Lourens, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
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
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. 0517533336, 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

Familieberichten
Na een kortstondige ziekte is te vroeg van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve mama
en beppe

Wij zijn erg geschrokken van het onverwacht
snelle overlijden, van ons zeer gewaardeerd lid
en oud bestuurslid

Berendina Elisabeth
Nauta - van der Wal

Dinie

Dinie
* 7 februari 1945

11 juli 2008
43 jaar

Makkum: Hendrik Nauta
Workum: Dick en Klassy
Chris
Jurjen
Reina
Makkum: Erwin en Ruth
Makkum: Leo en Monique
Amber
Xander
De Zalm 19, 8754 AX Makkum
De crematieplechtigheid heeft vandaag
plaatsgevonden in crematorium te Goutum.
Het is niet te begrijpen
Onze vriendin en tennismaatje is niet meer

Diny Nauta-v.d.Wal
Henk, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte.
Heimen en Marjanne v.d.Wal

Wij wensen Henk, kinderen en kleinkinderen
veel strekte toe in de komende tijd.
Tennis Vereniging Makkum.

Geschokt
Diep geschokt zijn wij door het zeer plotseling
overlijden van

Dinie Nauta
vrouw van onze Biljartmaat.
Wij wensen Henk, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke
tijd.
Biljartclub ”De Prins”

Onbegrijpelijk........
Zo snel........

Dinie Nauta
Wij wensen Henk, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit grote verlies.
Hidde & Marlous
Klaas
Beene & Froukje
Johnny
Folkert & Janneke
Romke & Griet
Frank & Elma
Oege & Ans
en kinderen

Samen zo veel plezier gehad
Met verdriet moesten we veel te vroeg afscheid
nemen van onze lieve tennisvriendin

Dinie Nauta-van der Wal
Jikkie-Klaasje-Marjanne-Martje

Dinie
een onmogelijke strijd
Wij hopen dat Henk, kinderen en vrienden de
toekomst zonder jou weer kunnen vinden
Jan Koornstra
Pim Bergsma
Wim Brandsma
Makkum, 11 juni 2008

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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Agenda
woensdag 16 juli
Makkum - Strandbibliotheek 13.00 uur
kom luisteren naar: De mooiste vis van de zee,
vanaf 4 jaar
Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
Braderie/Zomeravondmarkt en
Kinderrommelmarkt

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 17 JULI
T/M ZATERDAG 19 JULI

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

diverse soorten SATÉ
rund - varkens - kip
vanaf

vrijdag 18 juli
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant
Makkum - Holle Poarte 20.30 uur bingo

DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

vrijdag 18 juli t.e.m. di. 22 juli

€ 2.75

Makkum - 116e Makkumer Merke
(voor volledig programma zie advertenties)

zaterdag 19 juli
Cornwerd - Kaatsen 10.00 uur
Federatie jeugd d.e.l.

zondag 20 juli
Makkum - Strandbibliotheek 13.00 uur
Mandal’s maken voor kinderen vanaf 6 jaar

BAMI en/of NASI
100 gram

€ 0.70

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 1.10 per ons

DONDERDAG 17 JULI
T/M WOENSDAG 23 JULI
PAIN D’ARDENNE
100 gram

€ 1.60

WOENSDAG GEHAKT DAG
ROSBIEF
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.50

ELKE ZATERDAG
OP BESTELLING
KIP VAN HET SPIT
per halve € 3.50
vanaf 12.00 uur afhalen

woensdag 23 juli
Makkum - Strandbibliotheek 13.00 uur Woeste
Willem, een spannend verhaal daarna broodjesbakken voor kinderen vanaf 4 jaar

donderdag 24 juli
Makkum - Grote jaarlijkse warenmarkt
van 11.00-18.00 uur in en rond het centrum

Kinderprogramma
in de feesttent

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Makkum - Tijdens de Makkumer Merke worden
er activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
Knutseluurtje: Zondag 20 juli vanaf 14.00 tot ca.
15.30 uur kunnen kinderen knutselen en onder
begeleiding de leukste en mooiste creaties maken.
Clown: Dinsdag 22 juli komt er een te gekke
clown in de tent van 10.30 tot 11.30 uur. Laat je
verrassen en kom kijken naar ”Clown Pepe”!!

Consumpties tijdens de
Hollandse Avond
Makkum - Op vrijdag 18 juli a.s. opent de
Makkumer Merke met een spectaculaire Hollandse
Avond in de feesttent op ”Keatslân De Seize”.
De KV Makkum deelt mee dat er op deze avond
geen gebruik kan worden gemaakt van de bekende
geelgekleurde KVM-munten. Op deze avond kan
men uitsluitend consumpties afrekenen met speciale
consumptiekaarten, die in de tent verkocht zullen
worden. Vanaf zaterdag 19 juli zijn de munten van
de KVM weer geldig tot aan het eind van de Merke

Friesche Vlag Zacht & Luchtig, 1 liter..............................1.39
Almhof Vruchtenkwark, 500 gram....................................1.49
Bacon, per pakje....................................nu 5

zegels extra

krop IJsbergsla.......................................................nu 99

cent

Trostomaten, 500 gram..........................................nu 99

cent

Modderman Friesche Kruidkoek à 560 gram...............nu 1.95

Aanbiedingen geldig van do. 17/7 t.e.m. wo. 23/7
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Vanavond braderie, volgende week donderdag
jaarlijkse warenmarkt

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
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
Makkum - Vanavond is weer de wekelijkse
braderie/zomeravondmarkt, tevens kinderrommelmarkt wie hieraan wil deelnemen die loopt even bij
Slagerij Brattinga langs om zich aan te melden.
Aan de kinderrommelmarkt mag de jeugd gratis
meedoen! Voor wie op de jaarmarkt nog een

stand wil dat kan ook, even een telefoontje naar
marktmeester Anne Koekoek, tel. 0515 - 231225
of 06-23006006, e-mail- koekoeka@home.nl
n.b. de jaarmarkt is donderdag 24 juli en NIET,
zoals eerder vermeld op 30 juli!!!

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

SeniorWeb start in september weer met nieuwe cursussen
Bolsward/Makkum - SeniorWeb stimuleert
senioren die nog geen ervaring met computer en
internet hebben de mogelijkheden hiervan te verkennen. Ook heeft zij cursussen voor senioren die
hun reeds opgedane kennis willen verbreden.
Daarom worden door de Stichting SeniorWeb
Zuidwest Friesland informatiebijeenkomsten
gegeven. St. SeniorWeb Zuidwest Friesland is in de
regio actief met computercursussen voor senioren.
Deze vrijwilligersorganisatie is geen kleintje: op
6 locaties worden door ruim 50 vrijwilligers
computercursussen verzorgd voor 1.500 cursisten
per jaar en workshops gegeven voor iets meer
dan 500 deelnemers.
In 2007 heeft SeniorWeb Nederland met het
Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek
gepubliceerd over senioren en internet. Daaruit
bleek dat zo’n 2 miljoen van alle senioren in
Nederland (5,5 miljoen) nog niet online zijn.
Een deel kiest hier bewust voor en een ander deel
is wegens lichamelijke of psychische klachten er

niet toe in staat. De groep die overblijft heeft nog
geen bewuste keuze gemaakt en is nauwelijks
op de hoogte van wat internet is. Ook speelt
angst een belangrijke rol.
Informatiebijeenkomsten
Op donderdag 7 augustus en vrijdag 8 augustus a.s.
worden door St. SeniorWeb Bolsward/Wûnseradiel
op 2 plaatsen informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt niet
alleen algemene informatie verstrekt, maar wordt
ook haar cursusprogramma voor het seizoen
2008/2009 gepresenteerd. Deze bijeenkomsten
vinden plaats in de Openbare Bibliotheek te
Bolsward in de middag en in de Openbare
Bibliotheek te Makkum in de morgen. Zie
advertentie elders in dit blad. De insteek van
deze informatiebijeenkomsten is laagdrempelig.
De bedoeling is de nieuwsgierigheid naar de
computer met behulp van voorbeelden te prikkelen. Het plezier dat computer en internet geeft
staat voorop.

Piraten en Prinsessen dagen bij Aeolus 6 &7 augustus
Het is weer zover! Je kunt weer een nachtje komen
logeren bij Aeolus. Dit jaar staat het in het teken
van Piraten en Prinsessen. Sommige spelletjes
staan ook in het teken van dit thema. Dit jaar
gaan we levend ganzenbord spelen en is er een
spannend nachtspel. Natuurlijk is er ook een
zeskamp, waar je een piraten of prinsessendiploma
kunt verdienen. Ook mag je eigen pizza maken

en deze natuurlijk lekker zelf opeten. Alle kinderen
van 8 t/m 12 jaar zijn van harte welkom. Lijkt het
je leuk om dit mee te maken, geef je dan snel op.
Er kunnen maar een beperkt aantal kinderen
komen, dus vol=vol. De kosten zijn € 25,- per kind.
Je kunt je opgeven via de website of telefonisch
t/m 23 juli, tel. 0517-591144 Aeolus, Hearewei 24a,
8855 AZ Sexbierum. www.aeolusfriesland.nl

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

Nieuwe tractor voor Buitendienst Openbare werken
Gemeente Wûnseradiel

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
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
Goudgele Hollandse Andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.40
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

(eigen foto)

* Overhandiging van de sleutels door Rinze Hogenhuis aan Dooitse de Boer (links).
We hebben weer nieuwe oogst
aardappelen mee, altijd scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Aanvangstijden
Makkumer Merke
Leden Partij
Dinsdag 22 juli 2008
A klasse Heren . . . . . . . . . .11.00 uur
B klasse Heren . . . . . . . . . .9.30 uur !
C klasse Heren . . . . . . . . . . . .9.00 uur
A kl. Heren 45+ . . . . . . . . .11.00 uur
B kl. Heren 45+ . . . . . . . . .11.00 uur
A klasse Dames . . . . . . . . .10.00 uur
B klasse Dames . . . . . . . . . . .9.00 uur
Dames 35+ kl. . . . . . . . . . . .10.00 uur
Pupillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.00 uur
Welpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.00 uur

Makkum - Woensdag 2 juli werd onder het genot
van een bakje koffie met gebak een nieuwe tractor
afgeleverd door Firma Hogenhuis uit Witmarsum.
Het betreft een Chase IH Quantum 85C tractor.
Een nieuw type tractor, van alle gemakken voorzien en is nog maar sinds korte tijd op de markt
verkrijgbaar. Door het intensieve gebruik maar ook
om ARBO technische en ergonomische redenen
ten behoeve van de bestuurder was het verzoek
ingediend om onze huidige tractor te gaan vernieuwen. Ook met het oog op de ontwikkelingen
in de diversiteit van de werkzaamheden is besloten
om de huidige tractor na 6 dienstjaren te vervangen.

De nieuwe Case 85 is compact maar met veel
vermogen. Met een relatief laag gewicht is deze
machine daardoor breed inzetbaar. De trekker
wordt in gezet voor onder andere het onderhoud
van de wegen, het maaien van de bermen, gladheid-bestrijding, openbaar groen maar ook het
onderhoud van de sportvelden en vele andere
toepassingen. De medewerkers van de buitendienst zijn content met deze nieuwe machine en
hopen in de toekomst nog breder ingezet te kunnen
worden. De gemeente heeft met de aanschaf van
deze tractor een investering van circa 30.000
euro gedaan.

Bezoekerscentrum en Landbouwmuseum stappen
over op Led verlichting
Earnewald - Het per 1 juli j.l. opengestelde Fries
Landbouwmuseum en het Bezoekerscentrum
voor Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld
worden vanaf nu grotendeels verlicht met led’s.
Daarmee is het, voor zover bekend, het eerste
museale gebouw in Nederland die op een zo’n
grootschalige manier gebruik maakt van deze
moderne verlichtingswijze. De voordelen van led
verlichting zijn groot: ze gebruiken erg weinig
energie (90% minder dan een gewone gloeilamp),
ze gaan heel lang mee, ze stralen onschuldig
licht uit dat geen kwaad doet aan geëxposeerde
voorwerpen en ze ontwikkelen geen warmte. Daarnaast bevatten led-lampen geen kwik en hoeven
dus niet bij het chemisch afval worden verwijderd
in tegenstelling tot spaarlampen. Led-lampjes
(light emitting diodes) zijn aan een grote opmars
bezig. Led’s zijn heel kleine lampjes die bijzonder
zuinig zijn en zeer lang mee gaan. Waar we ze
tot voor kort enkel zagen opduiken in de vorm
van kleine, gekleurde lampjes in elektronische
apparatuur zoals computers en hifi-installaties,
is de technologie nu rijp genoeg voor toepassing
in onder meer expositieverlichting.

LED-verlichting in De Wiidpleats
Milieubewustzijn speelt in het denken en handelen
van It Fryske Gea en het Frysk Lânbou Museum
een belangrijke rol. Daarom wordt in het gebouw
Wiidpleats in plaats van een traditionele halogeenverlichting gebruik gemaakt van milieubesparende
led-verlichting. Daarnaast willen de betrokken
organisaties door de toepassing op grote schaal
ook een voorbeeld zijn voor het publiek en voor
andere organisaties en instellingen. Led’s zijn
geen lampen in de klassieke zin van het woord.
Ze bevatten geen gloeidraad en werken niet
zoals fluorescentielampen of TL-lampen. Led’s
- afkorting voor lichtgevende diodes - zijn
elektronische componenten die rechtstreeks licht
uitzenden. De structuur van een LED is opgebouwd uit een chip van lichtgevend materiaal,
een bedradingsframe met plaats voor de chip en
een behuizing die de chip beschermt. De basistechnologie van led’s is niet nieuw en heeft in
het verleden reeds zijn kwaliteiten aangetoond
in bijvoorbeeld signalisatieverlichting of decoratieverlichting. Led’s -verlichting begint nu ook
langzaam de particuliere markt te veroveren.
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Misschien wil
mama er wel werken,
gratis ijsje!!

Leeuwarden: NHL Marketing Management (CE)
Major; Marketing Management & Communicatie
Minor; Sales- en accountmanagement:
Jetske Miedema, Zurich.
AOC Friesland Bedrijfleider/beheerder
asiel, pension, kennel, niveau 4:
Anne Bouwhuis, Parrega.
Medewerker hovenier groene ruimte, niveau 2:
Bennie van der Veen, Parrega.
ROC Friese Poort Verpleegkundige:
Yvonne Bruinsma, Pingjum. Hiekie Mensonides,
Cornwerd.
Bbl Schilder niveau 2:
Danny Ross, Witmarsum.
Lyceum Medewerker Ict:
Hendrik Louwsma, Arum.
Sport- en bewegingscoordinator:
Hijltje Bosma. Jan Hiemstra. Karla Stellingwerf.
Noordelijke Hogeschool 2egr fries ba dt:
Dussy Ybema, Witmarsum.
Sneek: Bol: sociaal pedogogisch werker 3:
Manijri Feenstra, Allingawier.
Sociaal pedogogisch werker 4:
Jacoba Hansen, Pingjum.
Bbl Verzorgende:
Afke de Vries-Faber.
Directiesecretaresse/management assistent 4:
Anneke Helfrich. Charina van ‘t Zet, Witmarsum.
geen plaatsnaam is Makkum

Als ik later groot
ben ga ik ook bij
De Flevo werken

MEDEWERKERS GEVRAAGD
partime / fulltime
Graag schriftelijk reageren op onderstaand adres:
Sopkafee Badhûs De Flevo
t.a.v. Hoofd personeelszaken
De Skilbank 5-6
8754 HP Makkum
Ik zou wel
Dat lijkt mij
ook wel wat

willen maar ik
Maakt toch
heb geen ervaring
niks uit, alles
in de horeca
is te leren
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Burgerlijke stand
juni 2008
Nog twee dagen en dan begint de Makkumer Merke.

Geboren
Jurre, zv Thomas IJ. Okkema
& Willie van der Veen te Witmarsum;

De prachtige feesttent is al opgebouwd op ”Keatslân De Seize” aan de
Klipperstraat, alle voorbereidingen zijn in volle gang en vanavond in ”De Zwaan”
vinden de lotingen plaats voor enkele belangrijke off. K.N.K.B. kaatspartijen.

Gehuwd/Partnerschapsregistratie
Marjan Bijlsma & Daisy Olierook te Makkum;

Vrijdag 18 juli om 19.00 uur
Openingsavond van de Makkumer Merke.
Dit jaar voor het eerst een HOLLANDSE AVOND
Gedurende de gehele avond zijn er live-optredens van diverse bekende hollandse
artiesten m.m.v. DJ Teake van Radio NL. Voorverkoop reeds gestart.

Zaterdag 19 juli
wordt de Rabobank Partij voor de Heren Hoofdklassers gehouden. Deze partij
begint om 12.00 uur. Het Harmonieorkest Halleluja zorgt voor de muzikale
omlijsting en ‘s middags is er stemmingsmuziek in de feesttent met ” BOB LINE ”.
‘s Avonds speelt de top band ”SESAM” van 22.00 tot 02.00 uur. Entree: € 12,-.

Zondag 20 juli
is er de Café-Rest. ”De Zwaan” Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afdelingsparturen., oftewel de Zilveren Zwaan Partij. Deze partij begint om 10.00 uur.
Voor Jongens d.e.l. en de verliezers Afdeling is er de Groothandel Bergsma Partij.
‘s Middags is er stemmingsmuziek in de feesttent met ”LET’S DANCE ”.

Maandag 21 juli
hebben we de Kaatswedstrijd voor Heren Senioren d.e.l., de Douwe Blanksma
Partij. Zoals vanouds doen hier ook weer vele Makkumers aan mee. De partij
begint om 11.00 uur. ‘s Ochtends om 11.00 uur is er een reünie voor leden en
oud-leden van de K.V. Makkum en ‘s middags is er wederom stemmingsmuziek,
traditioneel met de band ”BUTTERFLY”.
In de feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur de loting plaatsvinden voor de
Grote Merke Ledenpartij.

Dinsdag 22 juli
wordt de Grote Merke Ledenpartij gehouden in 11 klassen.
‘s Ochtens om 9.00 uur gaan de eerste parturen los. Vandaag zal er worden
gestreden om de hoogste eer en een plaats in de koets !
‘s Middags is er stemmingsmuziek in de tent met de ”MELODY MAKERS”
en ‘s avonds na de prijsuitreiking vindt de traditionele ere-rijtoer door Makkum
plaats met alle prijswinnaars en Harmonieorkest Halleluja.
‘s Avonds na de prijsuitreiking is er feest met de band ”LA STAMPA”.
Entree v.a. 21.00 uur: € 5,-.
Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark opgesteld op het Plein en de Markt.
Tevens zijn er op het kaatsveld een zweef/draaimolen en enkele andere attracties
opgesteld.

Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien op www.kv-m
makkum.nl

René Meekma & Sytske Poortstra
te Witmarsum;
Richard van der Schaaf & Froukje A. Jellema
te Witmarsum;
Pieter R. Bosma & Elisabeth A. Tjerkstra
te Arum;
Minne Schiphof & Jitske J. Cats te Burgwerd;
Eelco R. Manshanden & Sylvana P. Kroese
te Kimswerd;
Bert Altena & Elske J. Baarda te Makkum
Pier W. Kooijenga & Anieta van der Meer
te Witmarsum;
Hermanus J Meeuwissen & Aukje G. Vrolijk
te Makkum;
Jan G. Strikwerda & Anke Sijtsma te Itens
Watse A. Steringa & Anna G.M. Terwisscha
van Scheltinga te Idsegahuizum
Arnold H. Bergsma & Marijke M. Atsma te
Witmarsum
Overleden
Dominicus W. Bergsma te Makkum, 65 jaar,
ev Ruurdtje Waterlander;
Jochum Prins te Exmorra, 73 jaar,
ev Sijtske van Dijk;
Oeke van den Akker te Makkum, 91 jaar,
wv Johannes de Haan.

Inbraak in kantoor
Cornwerd - De politie onderzoekt de inbraak in
een kantoor aan de Sottumerdijk. In de nacht van
zaterdag op zondag werd van een pand een raam
geforceerd. Vervolgens werd een geldbedrag
van enkele honderden euro’s weggenomen. De
63-jarige eigenaar uit Cornwerd deed aangifte
van de inbraak en diefstal.
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Het is gelukt!
Kids Streetdefense start in Makkum

(eigen foto)

Makkum - Vorige week stond er in de Makkumer
Belboei dat Cristian van de Sande op zoek is naar
een trainer die in Makkum Nederlands nieuwste
sport wil gaan doceren: Kids Streetdefense! Dit is
zo'n succes geworden dat het nu al zeker is dat er
in het nieuwe schooljaar gestart gaat worden in
Makkum! De Makkumse Daisy Bijlsma-Olierook
gaat de lessen verzorgen en dit waarschijnlijk
samen met een jonge assistent. Daisy las het
bericht, twijfelde geen seconde en belde Cristian.
'Vol enthousiasme en passie stelde ze zich aan
me voor en maakte me duidelijk dat zij dé juiste
persoon is voor Kids Streetdefense', aldus Van
de Sande. Daisy heeft een uitgebreide ervaring op
het gebied van doceren en vechtsporten. Ze heeft
o.a. op het CIOS gezeten, Tae - Kwondo, Jiu Jitsu
& Karate beoefent en mocht haar toenmalige
meester assisteren met lesgeven. Nu gaat ze in
training bij Fight Club Sandman om de filosofie
en stijl van Kids Streetdefense te leren. Daisy gaat
de komende tijd in Makkum het Kids Streetdefense promoten en op dit moment hebben
meerdere kinderen zich al ingeschreven!
Voor informatie en inschrijvingen kunt je Daisy
bereiken via mail: kidsstreetdefensemakkum@
gmail.com of bel: 06 51 33 38 13
Kijk voor informatie over Kids Streetdefense op
www.kidsstreetdefense.nl

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

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

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

iner
d
n
e
h
nc
Voor lu rtijen
en pa

3 gangen keuzemenu maand juli
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Tomatensoep

Kipfilet gevuld met
asperges en rauwe ham

Mokka ijs

of
Griekse salade

of

of
Bananensplit

of

Maaltijdsalade met
gamba’s, dorade en zalm

Stokbrood met kruidenboter

of

Chocolademousse

Varkensfilet van de grill
met mosterdsaus

€ 19,50

of
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Minicamping vol met vijftien Oldtimers!

(eigen foto)

Exmorra - Op het erf van Het Zonnehuis stonden
van zaterdag 5 tot zondag 13 juli 15 prachtige
Oldtimer Caravans met hun bewoners. De jongste
gast anderhalf jaar en de oudste 84 jaar, maar
beiden met evenveel levenslust. Al voor de 2e
keer is deze activiteit in Exmorra georganiseerd,
door Cor en Bets Kienjet, zelf woonachtig in het
dorp en trouwe leden van de O.C.C. club, de
Oldtimer Caravan Club. Samen hebben zij voor de
leden die hier deze week doorbrachten van alles
georganiseerd. Er is gefietst, gevist, gewandeld,
gevaren, gezongen, gepraat, geborreld........en de

groep heeft zelfs kaatsles gekregen op het kaatsveld van Exmorra, van de voorzitter van de kaatsvereniging Jan Steigenga. Al begon de week met
een paar dagen zon en zomer, het weer werd al
snel erg wisselvallig en het heeft ook nog aardig
gespookt in deze week. Windkracht 7 is best
heftig, zo midden in de weilanden van ”de Mar”.
Maar gelukkig kunnen de caravans, waar werkelijk heel mooie exemplaren bij zijn, wel tegen
een stootje. En ‘s avonds kwamen de gasten
gezellig bij elkaar in de kleurrijke huiskamer
van de accommodatie, voor een kopje koffie of
een borreltje.
De Oldtimer Caravan Club bestaat deze zomer
21 jaar en heeft een kleine 500 leden. Er worden
door verschillende leden het hele jaar door activiteiten georganiseerd, in binnen- en buitenland.
En het is leuk dat Friesland, en mooier nog
Wûnseradiel op deze manier opnieuw in de
belangstelling staat. Volgend jaar willen ze weer
terugkomen naar Het Zonnehuis en Friesland.
Ze zijn van harte welkom zeggen Kees en
Annemarie van Het Zonnehuis.

Maïsdoolhof Witmarsum voor Doe een Wens Stichting

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Witmarsum - Voor de negende keer is er een maïsdoolhof in Witmarsum. Het doolhof is afgelopen
week geopend en zal tot ongeveer eind september
geopend zijn. Een maïsdoolhof is een doolhof
gemaakt in het maïs. Omdat een maïs plant met
gemak twee meter hoog kan worden, is een
maïsveld ideaal om er een doolhof in te maken.
Ondanks het slechte weer staat het doolhof bij
de familie Tolsma er, zoals elk jaar, weer zeer
goed bij. De oppervlakte van het maïsdoolhof is
ongeveer 2/3 hectare. Het land waar het doolhof
zich op bevindt is beschikbaar gesteld door Aardappelhandel S. Tolsma uit Witmarsum. Het zaaien
van het maïs en het oogsten van het maïs wordt
kosteloos gedaan door Ruwvoerhandel S.A. de
Vries uit Witmarsum.
De entree voor het doolhof bedraagt 50 eurocent
per persoon en zal zoals elk jaar volledig ten
goede komen aan een goede doel dat zich inzet

voor zieke kinderen in Nederland. Dit jaar is er
gekozen voor Stichting Doe een Wens. Deze
stichting laat de allerliefste wens van kinderen
tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende
ziekte in vervulling gaan. Door het in vervulling
laten gaan van de wens wordt de ziekte even
vergeten en beleefd de familie en natuurlijk het
kind een onvergetelijke dag. Voor meer informatie over deze stichting kunt u kijken op
www.doeeenwens.nl. Het maïsdoolhof is overdag,
op elke dag van de week, geopend. Wanneer u
het doolhof later op de avond wilt bezoeken,
neem dan contact op met de familie Tolsma
(0517-532133). U kunt het doolhof vinden op
ongeveer 500 meter buiten Witmarsum, richting
Arum aan de Arumerweg 78a. Het maïsdoolhof
is een ideale locatie voor kinderfeestjes of
een leuk dagje uit met uw (klein) kinderen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
familie Tolsma.

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Special-yoga cursus in Nederland
Hemrik - Internationaal special-yoga docente
Sonia Sumar geeft voor de tweede keer haar
basiscursus in Nederland, na een geslaagde en
enthousiast ontvangen cursus in 2007. Deze zesdaagse training start op 13 september te Hemrik en
is gericht op het werken met kinderen die lijden
aan o.a. het syndroom van Down, autisme of aan
een andere vorm van hersenbeschadiging. Het
uiteindelijke doel is de kinderen hun volle potentieel te leren benutten, zodat zij een actieve deelnemer van de gemeenschap worden. De cursus
is dan ook met name bedoeld voor ouders en
begeleiders van geestelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen. Daarnaast zijn ook yogadocenten
die zich willen verdiepen in het werken met
deze speciale doelgroep van harte welkom.
Sonia Sumar is meer dan slechts een docente,
ze is ervaringsdeskundige. Toen zij jaren terug
te horen kreeg dat haar gehandicapte dochtertje

Roberta nooit zou kunnen leren lopen, besloot
ze zelf het heft in handen te nemen. Met de
yogatheorie als uitgangspunt zette ze een speciaal
yogaprogramma voor haar dochter op. Het bleek
een schot in de roos te zijn. De intensieve training
leidde tot een zowel lichamelijke als geestelijke
vooruitgang van Roberta’s capaciteiten. Inmiddels
heeft ze haar programma verder ontwikkeld en
geeft ze les aan ouders en professionals in onder
meer Brazilië, Amerika en Groot-Brittannië. Daarnaast geeft ze conferenties, workshops en cursussen
waarin ze haar programma uitlegt én toelicht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de organisatie van deze cursus. Delia (0652696959).
Tevens kunt u kijken op www.specialyoga.nl.
Deze site is speciaal voor de cursus opgericht.
Voor meer informatie over Sonia Sumar zelf,
kunt u terecht op www.specialyoga.com
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Gesprekgroep
”Alleen, Hoe Nu Verder”?
Sneek - Humanitas Zuidwest Friesland start bij
voldoende deelname in september 2008 een
gespreksgroep. De gespreksgroep is bedoeld voor
mensen die geconfronteerd zijn met een recent
verlies. Het onderling uitwisselen van ervaringen
en het bij elkaar (h)erkennen van de emoties in
verband met het verlies nemen in deze groep een
belangrijke plaats in. Als je een dierbare hebt
verloren, door scheiding of door overlijden, dan is
er de eerste tijd veel aandacht van de omgeving.
Men weet van het verlies, men heeft begrip voor
jou. Je krijgt ”even tijd” om het verlies te verwerken; je mag even het spoor bijster zijn. Alleen,
als na verloop van tijd de omgeving minder aandacht heeft voor jouw verhaal en je hebt juist op dat
moment behoefte aan mensen die jou begrijpen
en steunen, dan kan een gespreksgroep zoals
Alleen, hoe nu verder? veel betekenen. Deze groep
is bedoeld voor iedereen, die in een ongedwongen
vertrouwelijke sfeer, met veel ruimte voor elkaar,
een luisterend oor wil vinden om samen nieuwe
mogelijkheden te onderzoeken. De bijeenkomsten
vinden plaats in Sneek en worden begeleid door
twee gespreksleiders. Wie meer informatie wenst
of zich wil opgeven kan telefonisch contact opnemen met mevrouw Gé Nijp, tel. 0514-565869.

Narf doet geen mens kwaad

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

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)
(foto: Gitta Overmaat)

Pingjum - Na dat Narf door een nieuwsgierige
automobilist is aangereden, of is hij soms geschrokken bij de aanblik van het vriendelijke zeemonster? Hoe dan ook ontwerper Felix Roosenstein
moest enige grondige herstelwerkzaamheden
verrichten. Gelukkig was de onfortuinlijke automobilist zo attent om het ongeluk te melden. De
herstelde Narf is wederom in volle glorie te
bezichtigen bij de ingang van het biologische tuincentrum Ferskaat aan de Nesserlaan 4 te Pingjum.

Garage Horjus zuiderzeeweg 7 8754 gk Makkum. 0515-231318


vanaf 4 juli aanwezig op De Holle Poarte
de bekende
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Baby Massage? Kijk op

Bij inlevering van deze advertentie

www.praktijkhelendehanden.nl

7 ritten voor € 5.= en 16 ritten voor € 10.=
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Bel voor een afspraak

Trio Hendrik Kootstra (koning), Simon Nijkamp en
Siebe Pyt Fennema winnaars ”Popta-partij”
scheidsrechter de heer Sytema. Naast de eer, de
krans én de envelop is er ook de door Edelsmid
Elske Klik vervaardigde Koningsketting waar jacht
op wordt gemaakt. Deze editie van de van Popta
partij was het Hendrik Kootstra uit Minnertsga
die de ketting in ontvangst mocht nemen. Samen
met zijn maten Simon Nijkamp en Siebe Pyt
Fennema was hij in de finale te sterk voor Sjoerd
de Jong, Hendrik de Boer en Rick de Graaf.

Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen

(eigen foto)

Pingjum - Op zaterdag 12 juli werd in Pingjum
voor de tiende keer ‘de P.B. van Popta-partij’
voor KNKB Jongens verkaatst. Dit jaar waren
het de 1e en 2e jaar jongens die in een ‘door
elkaar loten’ partij met verliezersronde de strijd
met elkaar aangingen. De door de Friesland Bank
gesponsorde wedstrijd stond onder leiding van

Een goede nachtrust is gezond.

PSV De Halsbanrûters

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

Pingjum - Zaterdag 12 en zondag 13 juli werd
er in Vrouwbuurt een selectiewedstrijd verreden
voor paarden en ponys om je te selecteren voor
de Friese Kampioenschappen in Gorredijk op 8
augustus. In de klasse L1 kwam Bobbie IJdema
uit met Zinediene Zinane en won in de 1e proef
de 4e prijs met 182 punten en in de 2e proef ging
het beter en ging met de 1e prijs naar huis met
192 punten samen goed voor 2 winstpunten. In
de klasse L2 kwamen uit Sharona Vallinga met
Vie-Power en scoorde in de 1e proef 180 punten
en in de 2e proef 184 punten samen 2 winstpunten.
Kirsten Koopmans kwam met Valentia aan de
start en won de 3e prijs in de 1e proef met 192
punten 1 winstpunt. Krista Koomen kwam met
Watou Mon Amie aan de start en won in de 1e
proef de 2e prijs met 197 punten 2 winstpunten

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Volledige uitslagen:
1. Hendrik Kootstra (K)(Minnertsga),
Simon Nijkamp (Harlingen)
Siebe Pyt Fennema (Friens).
2. Sjoerd de Jong (Sint Annaparochie),
Hendrik de Boer (Wommels)
Rick de Graaf (Tzummarum).
Verliezersronde;
1. Gosse Beeksma (Cornjum)
Chris Hoekstra (Spannum)
Albert Rinia (Sneek).
2. Paulus Yde Walda (Wjelsrijp),
Jan Dominicus v.d. Wal (Dronrijp)
Aron Postmanin (Stiens).

en in de 2e proef 183 punten 1 winstpunt. In de
klasse M1 ging de 1e prijs naar Anna Goinga
met Whisper met in de 1e proef 197 punten en in
de 2e proef de 6e prijs met 178 punten samen 2
winstpunten. In de klasse Z1 startte Bobbie
IJdema Parlein en behaalde 1 winstpunt met 204
punten. Louise Nieuwenhuis ging naar de selectie
westrijd voor Friezen in Oldeholtpade met
Maaike Yke fan Lutke Peinjum en kwam uit in
de klasse B. In de 1e proef en de 2e proef reed
zij een winstpunt met 181 en 183 punten. Met
Hawar fan Lutke Peinjum kwam zij voor het
eerst uit in de klasse M1 en scoorde een winstpunt met 181 punten. Bij de pony’s ging Emmy
Kroeger naar Vrouwbuurt met Misty. Zij kwam
uit in de klasse B en ging met de 4e prijs naar
huis met 188 punten en 1 winstpunt

De Waardruiters
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

Cornwerd - Zaterdag 5 juli ging Daphne de Vries
met Speedy naar de wedstrijd in Koudum. In de
klasse M-1 reed ze 2 proeven welke beide
beloond werden met 189 punten, een winstpunt
en de 1e prijs. Hinke Politiek startte met Sytse in
de klasse Z-1 en behaalde met 208 punten een
winstpunt en de 2e prijs.
Zaterdag 12 juli werd er in Vrouwenparochie
voor de pony´s een selectie wedstrijd gehouden
voor de Friese Kampioenschappen. Eline de Boer
startte met Amarins Synthia in de klasse B-dressuur. Ze reed 2 goede proeven. De eerste proef
won ze met 182 punten de 2e prijs, de tweede
proef won ze met 188 punten de 1e prijs. In de
zelfde klasse ging Hannah Kuiper met Incredible
Paint, de eerste proef won ze met een score van
187 punten de 6e prijs, de tweede proef scoorde

ze 183 punten. Met Conchita behaalde ze de eerste
proef 181 punten. Hinke Politiek behaalde met
Sytse in de klasse Z-1 voor de eerste proef de
mooie score van 213 punten waarmee ze de 1e
prijs won. Met alle genoemde scores werd ook
een winstpunt verdiend.
Zondag 13 juli was het de beurt aan de paarden.
Sabien Mollema startte met Jurjen in de klasse
B-dressuur. Met 189 punten behaalde ze een
winstpunt en de 2e prijs. Marijke Bonthuis startte
met Zafira in de klasse L-1. De eerste proef won
ze met 196 punten de 4e prijs. De tweede proef
behaalde ze 181 punten, het leverde haar in
totaal 3 wintpunten op. Daarnaast startte Marijke
met 3 paarden in het L-springen. Met Welldone
werd ze 4e met Wild Lady werd ze 3e en met
Universe legde ze beslag op de 1e prijs.
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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 19, 26 juli en 2en 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: Expositie van spectaculaire
foto’s van kite, surf en windsurf van JePe van Popta.
Geopend tot 1 september. Openingstijden: zaterdag
& zondag vanaf 11.00 uur, woensdag, donderdag
en vrijdag vanaf 17.00 uur, toegang gratis.

Uit in eigen regio
Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke
Jansma in expositiekerk. 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
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.

INFORMATIE
OCHTEND/MIDDAG
computercursussen
SeniorWeb heeft voor het komend najaar interessante
nieuwe cursussen en workshops op het programma staan.
Ook starten we weer met de cursus Windows 1 voor senioren
die nog geen of weinig computerervaring hebben.
Kom voor alle informatie op

donderdag 7 augustus 2008 naar:
Bolsward - Openbare Bibliotheek - 13:30 tot 15.30 uur
met presentatie om 13:30 uur
vrijdag 8 augustus 2008 naar:
Makkum - Openbare Bibliotheek - 9:30 tot 11:30 uur
met presentatie om 9:30 uur
Kunt u niet komen, bel dan 0517 531554 of 0515 574529
voor meer informatie!

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: 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

Te Koop
Bod op vrij staande woning,
5 slaapk. tel.06-12290207

Er zijn nog steeds mensen die vragen:
”Waarom zijn jullie met de Merke gesloten?”
Het antwoord is zo simpel:
Wij zijn altijd omringt door bloemen, dus wat doen we dan?
Juist! Wij zetten de bloemetjes buiten!
Maar, bescheiden want bescheidenheid siert de mens!
Wij zijn dus vanaf maandag 21 juli tot woensdagmiddag 23 juli gesloten.
Woensdagmiddag 13.00 uur weer geopend.

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804
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Nota’s Schildersbedrijf laatste ledenpartij voor de Merke
cs met 5/2 6/2. Denise Koornstra, Jikke Bergsma
en Jeltje Miedema bleven staan in de 3e omloop.
In de eerste omloop moesten ze tegen Amarins
Altena, Mieke Tilburgs en Tineke Algera dit
wonnen ze met 5/4 6/6. De tweede omloop wonnen ze van Geertina Bijlsma en cs met 5/2 6/6.
De finale ging tussen Denise cs en Vollie cs. Het
was een spannende finale met veel 6 gelijken en
met hier en daar een bui. Denise, Jikke en Jeltje
wonnen de finale
Uitslag Dames:
1. Denise Koornstra, Jikke Bergsma,
Jeltje Miedema.
2. Vollie Oostenveld, Elske Valkema,
Willy v.d Velde.
3. Sjoukje Hoekstra, Anna Jaspers,
Marijke Klaver.
(foto:www.kv-makkum.nl)

Makkum - Zondag 13 juli jl. werd deze laatste
ledenpartij voor de Makkumer Merke gehouden.
Na bestudering van de heren die zich hadden opgegeven voor deze partij, bleek dat er in één klasse
zou gaan worden gekaatst. Er werden uiteindelijk
15 parturen ingedeeld, echter bij vier parturen
moest er nog een A-maat worden bijgeloot en bij
één partuur ook nog een C-maat. In de eerste
omloop kaatsten het partuur van Gerard v. Malsen,
Jesse Adema en Henk Hellinga tegen het partuur
van Daniël Kleiterp, Bram Dijkstra en Jakke v.d.
Kamp.Het werd 5/3 - 6/4 voor Gerard cs. Het zat
Jakke vandaag niet mee, hij werd nl. bijgeloot
bij het partuur van Jan-Ruurd Amels (eveneens
bijgeloot) en Herman (sponsor) Nota en zodoende
stuitte hij in de 2e omloop weer op het partuur
van Gerard, Jesse en Henk. Opnieuw wonnen
laatstgenoemden, dit keer met 5/3 - 6/6.
Het partuur van Sander Rinia, Robert v. Swinden
en Willem Smink hadden in de eerste omloop te
maken met een taaie tegenstander. Dit partuur
bestond uit Hendrik-Jan v.d. Velde, Gerrie Krikke
en Jelle Hiemstra. Het werd uiteindelijk 5/4 - 6/0
in het voordeel van Sander cs. In de tweede
omloop, waarin de eerste regenbui van deze dag
zou losbarsten, wonnen ze vrij eenvoudig van het
partuur van Jan Hiemstra, Rommert Tjeerdema
en Aise Gielstra met 5/0 - 6/0.
Het partuur van Andries Smink, Pieter Spoor en
Piet Hiemstra had, na twee omlopen winst, de
derde omloop (halve finale) bereikt. Hierin moesten
zij aantreden tegen het partuur van Gerard, Jesse
en Henk. ‘Good Old Piet’ cs. en ‘Good Old Henk’
cs. maakten er een geweldige halve finale partij
van. Op 5/4 - 6/4 voor het partuur van Henk cs.,
sloeg Jesse (voorinse) een kleine kaats door het
midden voorbij, zonder want.
Het partuur van Daniël Kleiterp (bijgeloot),
Germ v.d. Meer en Broer-Sjoerd de Boer stond

in de andere halve finale tegenover het partuur
van Sander Rinia. Aanvankelijk leken de parturen
aan elkaar gewaagd, maar steeds pakte het partuur
van Sander een bordje en bleef het partuur van
Daniël met lege handen staan. Het werd 5/0 - 6/0.
De finale tussen het partuur van Sander, Robert
(voorinse) en Willem en het partuur van Gerard,
Jesse en Henk werd gadegeslagen door een
publiek wat regelmatig ‘op skûl’ moest om de
regenbuien te ontlopen. De kaatsers kaatsten
gewoon door. Gerard en z’n maten namen een
voorsprong, maar het partuur van Sander kwam
toch weer dichterbij. Toch waren Gerard, Jesse
en Henk sterker. Een bovenslag van Gerard bij
de stand van 5/3 - 6/6 betekende het einde van
deze finalepartij.
Sponsor Nota’s Schildersbedrijf uit Piaam stelde
de prijzen (waardebonnen en medailles) beschikbaar en Autohandel G. Kamstra bood de kransen
aan. De KVM dankt hierbij beide sponsors.
Uitslag Heren:
1. Gerard v. Malsen, Jesse Adema,
Henk Hellinga.
2. Sander Rinia, Robert v. Swinden,
Willem Smink.
3. Andries Smink, Pieter Spoor, Piet Hiemstra.
3. Daniël Kleiterp, Germ v.d. Meer,
Broer-Sjoerd de Boer.
Dames
Bij de dames waren er 11 parturen. De eerste
omlopen waren spannende partijen. Partuur 11
had en staand nummer en daar werden Vollie
Oostenveld en Willy v.d Velde bij geloot. De 2e
omloop moesten ze weer tegen Karin v.d Zwaag.
Lena Wijbenga en Andrea v.d Velde. De 3e
omloop moesten ze tegen Sjoukje Hoekstra,
Anna Jaspers en Marijke Klaver. Dat won Vollie

Jeugd
Het weer werkte zo nu en dan niet altijd mee
maar om 12.00 uur ging de jeugd los op de laatste
ledenpartij voor de Merke. De deelname viel
wat tegen want er waren velen op vakantie. Bij
de welpen stonden 8 partuur op de lijst er werd
gekaatst met een verliezersronde.
In de 1e omloop werd algauw duidelijk wat de
stekste partueren waren. In de winnaarsronde
kaatsten Klaas en Boukje tegen Tom en Gerbrig
voor een plekje in de finale. Klaas cs wonnen
met 5-2 6/6. Mark en Anna Jantsje kaatsten tegen
Jurre en Kim voor het andere plekje in de finale
dit werd 2-5 2/6 voor Jurre cs. De finale tussen
Klaas cs en Jurre cs ging in het begin gelijk op
maar Klaas cs waren iets te sterk en zij wonnen
met 5-2 6/4 In de verliezersronde kaatsten
Evelien (bijgeloot) en Ilse tegen Lisanne en Ype.
Lisanne cs wonnen dit en zo stonden zij in de
finale. De andere halve finale ging tussen Evelien
(weer bijgeloot) en Jesse tegen Iwan en Loes dit
werd met 5-2 6/0 gewonnen door Iwan cs.
De finale tussen Iwan cs en Lisanne cs werd zeer
spannend maar met 5-5 6/0 wonnen Iwan en Loes.
Bij de pupillen/schooljeugd stonden maar 3 partuur
op de lijst zij kaatsten dus 2 maal.
Nynke en Sanne verloren van Rina en Rene maar
wonnen van Thomas en Elisa. Thomas cs verloren
ook van Rina en Rene.
Uitslag welpen
1. Klaas Bosma en Boukje-Ellen Bosma,
2. Jurre Rinia en Kim Dijkstra
Verliezersronde
1. Iwan Tjeerema en Loes Attema
2. Lisanne Rinia en Ype van der Logt
Pupillen/Schooljeugd
1. Rina Nota en Rene van der Land,
2. Nynke de Jong en Sanne Idsinga

(foto:www.kv-makkum.nl)
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Schilder- en klussenbedrijf Smink partij
Heren federatie v.f

BOSMA
Hoveniers

Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing
* Schuttingen
* Drainage
>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm
Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559
(foto: De Betûfte Bal)

Makkum - Afgelopen zaterdag stond de federatie
partij op papier met maar liefst 6 in de A-klasse en
15 in de B-klasse. Voor de A-klasse betekende
dit poule kaatsen. In poule A wonnen Yde Klaas
Dijkstra, Gerard van Malsen en Jorn Adema
(Makkum) vrij gemakkelijk de poule. Beide partijen wonnen ze met 5-0/6-2. In de B-poule speelden
Ype Smink, Jacob vd Weerdt, Hayo Attema
(Makkum) tegen Johan Visser, Bart Gietema,
Hillebrand Visser (Schettens). Partuur Visser
won dit met 5-3/6-2 en werd daarmee winnaar
van de poule. De finale ging los tussen partuur
Yde Klaas Dijkstra en Partuur Visser. Via een
bovenslag van Jorn Adema op 5-1/6-6 won
partuur Dijkstra de partij en was de 2de prijs
voor partuur Visser.
B-Klasse:
In de 1e omloop werd er een spannende partij
gespeeld tussen Jacob Lootsma, Eelke Brunia,
Gerrit Feenstra (Exmorra) tegen Ane Jan Knol,
Leon Bekema, Johan Bloemhof (Bolsward). Dit
werd 5-5/6-2 voor partuur Knol. In de 2de omloop
nam partuur Knol het op tegen Chris Anema,
Melvin Tolsma en Jaring Nicolay (Witmarsum).
Dit werd uiteindelijk 5-4/6-4 voor partuur Anema.
In de 3de omloop (halve finale) nam partuur
Anema het op tegen Marcus Frietema en Wouter
van Voorn. Partuur Anema zette de eindsprint
in en won deze partij met 5-0/6-6 en ging door
naar de finale. Hierbij was de derde prijs voor
partuur Frietema. De andere halve finale werd
gespeeld tussen Rinze Cuperus, Chris v.d Zee,
Hendrik Brandsma (Bolsward) en Germ v.d Meer,
Cerry vd Logt en Harry v.d Weerdt (Makkum).
Ook dit werd een snelle partij. Met 5-0/6-2 ging
partuur Cuperus door naar de finale, en kreeg
partuur vd Meer de derde prijs. Een spannende
finale volgde tussen partuur Anema tegen partuur
Cuperus. Partuur Cuperus was net iets beter en trok
met 5-4/6-0 aan het langste eind, en daarmee
waren de kransen voor hen, en de 2de prijs voor
partuur Cuperus.

In de verliezersronde werd de halve finale gespeeld
tussen Sjoerd Hotze de Jong, Bauke de Boer
(Kimswerd) en Ruurd Tilstra, Klaas v. Malsen
en Jurjen Kooistra (Cornwerd/Makkum). Na een
walk-over voor partuur Sjoerd Hotze de Jong
met 5-0/6-6 gingen zij door naar de finale. De
andere halve finale werd gespeeld tussen Jesse
Adema, Bouke Jetze Smink, Theo Nota (Makkum)
tegen Pieter Spoor, Jeroen Adema, Peter Bootsma
(Makkum). Dit werd nog behoorlijk spannend,
maar met 5-4/6-4 trok partuur Adema aan het
langste eind en nam het in de finale op tegen
partuur Sjoerd Hotze de Jong. Partuur Adema
had zijn kruit verschoten, en met 5-2/6-0 ging de
winst naar partuur de Jong.
Deze partij werd gesponsord middels levenspakketten en eretekens door Schilder- en Klussenbedrijf Smink. De kransen werden gesponsord
door Jochem’s Schilderwerken Lemmer. De KVM
bedankt hen voor de sponsoring en het mogelijk
maken van deze partij.
Uitslag A-Klasse:
1e Yde Klaas Dijkstra, Gerard van Malsen,
Jorn Adema (Makkum)
2e Johan Visser, Bart Gietema,
Hillebrand Visser (Schettens)
B-Klasse Winnaarsronde:
1e Rinze Cuperus, Chris v.d Zee,
Hendrik Brandsma (Bolsward)
2e Chris Anema, Melvin Tolsma,
Jaring Nicolay (Witmarsum)
3e Marcus Frietema, Wouter van Voorn
3e Germ v.d Meer, Cerry v.d Logt,
Harry v.d Weerdt (Makkum)
Verliezersronde:
1e Sjoerd Hotze de Jong,
Bauke de Boer (Kimswerd)
2e Jesse Adema, Bouke Jetze Smink,
Theo Nota (Makkum)

20 jaar een begrip!

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Playstation 2 met: 2controllers, 8mb memorycard,
afstandbediening voor dvd, en 6 spellen, spellen
zijn: Worms 3d, Tekken5, Ghost Recon, Metal
Gear Solid 2, Black en Gran Turismo 4
tel. 06-22943926
Geloogd grenen eethoek, tafel + 4 stoelen, 1
salon tafel grenen, 1 tv kast grenen € 150.-,
tel. 06-22455225
Power Maxx Vibratios, Trainingsapparaat voor
opbouw van de spieren, algemene fitness en betere
conditie. Voor de snelle beslisser € 55.-; Race
fiets, Peugeot, nu voor € 45, tel 0515-576216

TE KOOP

”Nostalgie”, schuurverkoop Antiek, Brocante,
Curiosa en Tweedehands. Ook veel keus in
leuke hebbedingetjes/kadootjes. Open vr. en za.
van 13.00 - 17.30 uur Sytzamaweg 72, 8822VD
Arum, tel. 0517-641220
Video recorder + afst. bediening € 35.-; Miniquart bromscooter € 125.- 4-velgen + 2 nw.
banden, tel. 06-43023470

De Jister 27
MAKKUM

Inleveren kopij

Vrijstaande woning
met garage en tuin
aan het water.
Vraagprijs:
€ 269.000,00 k.k.

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum

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.

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

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

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 geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
GRATIS AF TE HALEN

Jonge kader, ongeveer 3 mnd oud,
tel. 0517-579502

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

AANGEBODEN

Man voor al uw timmerwerk, schilderen, behangen,
glasvezel, kozijnen maken en straatwerk,
tel. 06-44676228
Klusjesman voor schilderen en timmeren,
tel. 06-42667851
GEVRAAGD

Hallo, ik ben een meisje van 16 en wil graag iets
bij verdienen en ik ben op zoek naar een adres
waar ik op kan passen in Makkum (frl). Ik woon
zelf ook in Makkum. Ik heb ervaring en pas wel
vaker op bij kennissen, en kan goed met kinderen.
Bent u geïnteresseerd? bel. 0515-232607
GEZOCHT

Wie kan mij helpen aan ca. 5 kilogram landbouwzout? Graag bellen met tel. 0515-232830
VERLOREN

Op de Houtmolen in Makkum een sleutelbos,
mocht u dit gevonden hebben dan graag een
reactie op tel. 0515-231648

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

