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Zuidwesthoek heeft
informateur voor
fusieproces

4 6 10

Na Vuurtoren 
nu Stellingmolen  

14e Frans Twijnstra
kaatspartij

Circa 200 woningen 
op kingmawalinga.nl

Rabobank Herenhoofdklasse kaatspartij
Off. K.N.K.B. uitnodigingspartij

De winnaars: Auke van der Graaf, Chris Wassenaar (Koning) en Jan Dirk de Groot.

Makkum - Op de zaterdag van de Makkumer
Merke vindt traditiegetrouw de Heren Hoofdklasse
wedstrijd plaats. De Hoofdklassers werden de
woensdag vóór de Merke door-elkaar-geloot.
Vanwege hevige regenval en onweersbuien,
werd er na ongeveer een uur vertraging om
13.00 uur begonnen. 

Jochum Bouma, Erik Haitsma en Douwe Groenen-
dijk wonnen in de eerste omloop van Johan van
der Meer, Renze Pieter Hiemstra en Folkert van der
Meer met 5 -2. Jan Dirk de Groot, Auke van der
Graaf en Chris Wassenaar moesten kaatsen tegen
Martijn Olijnsma, Jacob Wassenaar en Taeke
Triemstra. Het werd een leuke partij en op 5-4 en
6- 4 was de winst voor trio Jan Dirk de Groot cs.
Gert Anne van der Bos, Jan Willem van Beem
en Marten Feenstra waren te sterk voor Simon
Minnesma, Herman Sprik en Alle Jan Anema
door de partij met 5-2 en 6-2 te winnen. De laatste
partij was van Klaas Berkepas, Hylke Bruinsma
en Pier Piersma tegen Rutmer van der Meer,
Tjitte Bonnema en Daniël Isger. Trio Rutmer
van der Meer won met 2-5 en 2-6.
In de tweede omloop waren Jan Dirk de Groot,
Auke van der Graaf en Chris Wassenaar te sterk
voor Jochum Bouma, Erik Haitsma en Douwe
Groenendijk. De winst was op 5-2 en 6-6. Gert
Anne van der Bos, Jan Willem van Beem konden
het niet bolwerken tegen Rutmer van der Meer,
Tjitte Bonnema en Daniël Iseger.

In de finale won trio Jan Dirk de Groot met 5-3
en 6-6. Op 2-0 voorsprong voor trio Jan Dirk de
Groot, leken er kansen voor Rutmer van der Meer,
Tjitte Bonnema en Daniël Iseger. Auke van der
Graaf dacht daar even anders over en plaatste
twee bovenslagen en daarmee een voorsprong
van 3-0. Op 3-0 en 6-6 miste Rutmer van der
Meer met zijn opslag zijn perk. Ook een opslag-
misser voor Rutmer op 4-0 en 6-4 maakte 5-0
voor trio Jan Dirk de Groot. Het einde leek
inzicht, maar een buitenslag op 5-0 4-6 maakte
5-1. Trio Rutmer van der Meer kwam nog naar
een 5 -3 stand maar op 6-6 maakte Chris de partij
uit met een zitbal. 

Na Bolsward (zondag) Minnertsga (woensdag
en donderdag) de vierde krans in zes dagen. Hij
werd dan ook uitgeroepen tot koning van deze
partij en ontving de door Taxibedrijf Van der
Bles aangeboden koningsprijs. Naast prachtige
‘t Dûkte Aike-kransen, waren er zilveren leg-
penningen voor de prijs- en premiewinnaars
aangeboden voor de 25e (!) keer door Notaris
Mr. M. Wallis de Vries. Hoofdsponsor Rabobank
stond garant voor waardebonnen.

1e prijs: Jan Dirk de Groot, Auke van der Graaf 
en Chris Wassenaar (Koning). 

2e prijs: Rutmer van der Meer, Tjitte Bonnema 
en Daniël Iseger
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 24 juli
Makkum - Jaarlijkse warenmarkt 
van 11.00-18.00 uur in en rond het centrum

vrijdag 25 juli                    
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

Makkum - Holle Poarte 20.30 uur bingo

zondag 27 juli  
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur 
Theodoor Braaksma de verhalenverteller

woensdag 30 juli
Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur 
Braderie/Zomeravondmarkt 
en Kinderrommelmarkt

Makkum - Strandbibliotheek 13.00 uur 
Het begin van de zee, voorlezen en daarna echte
schilderijen maken op doek, leeftijd vanaf 4 jaar

Uw belangstelling en medeleven na het overlijden
van onze lieve mem en beppe

Aaltje Dijkstra-v.d.Meer
heeft ons goed gedaan. 
Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Kinderen en kleinkinderen

Makkum, juli 2008

40 jaar
bel haar: 232932

Hiep    Hiep    Hoera

27 juli

Dit baaske wurdt 29 july
60 jier!

”Ja het is echt waar, ons moeder
wordt 29 juli 80 jaar!” 

Felicitaties 
van kinderen, klein- 

en achterkleinkinderen!

Kerkdiensten
zondag 27 juli   
Van Doniakerk  9.30 uur
ds. A. Althuis                      

R.K. Kerk  9.30 uur
pastor S. Draisma/pastor J. Huisman, dienst te Workum

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

Doopsgezinde Gemeente  10.00 uur
zr. T. Tholen-Haagsma, dienst te Bolsward                       

Holle Poarte  9.30 uur
voorganger dhr. G. Hiemstra, 
m.m.v. dhr. E. Terluin, Bugel                                       

Weekenddiensten Wûnseradiel
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 Tandartsenpraktijk de Witte Heren,
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980   

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

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

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

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

Gestolen auto uit Makkum
in Schettens te water
Schettens - De politie stelt een onderzoek in naar
de diefstal van een personenauto die geparkeerd
stond aan De Rog in Makkum. Zaterdagmorgen
kreeg de politie een melding dat er langs de Van
Osingaweg een auto in het water lag. Aangezien
er in of bij de auto geen bestuurder werd aange-
troffen is onmiddellijk een zoekactie op touw gezet,
waarbij ook enkele duikers van de brandweer zijn
ingezet. De hulpdiensten rukten even na acht uur
‘s morgens uit. Er werd echter niemand aange-
troffen. Bij berging van de auto bleek dat deze
gestolen was vanaf bovengenoemd adres. De
37-jarige eigenaar heeft aangifte gedaan.

Diefstal 600 liter diesel
Parrega - De politie stelt een onderzoek in naar de
diefstal van 600 liter dieselolie uit een vrachtauto
aan de Trekweg. Het tankslot werd opengebroken,
waarna de diesel uit de tank kon worden gehaald.

Rijden zonder rijbewijs en
onder invloed
Piaam - De politie heeft vorige week woensdag-
ochtend een 42 jarige inwoner van Sneek staande
gehouden op de Zeedijk. De automobilist viel de
surveillerende agenten op vanwege de grote schade
aan zijn auto. De man kreeg een stopteken en omdat
het vermoeden bestond dat hij onder invloed
reed, werd hij voor een ademanalyse mee naar
het bureau genomen. Hier blies hij 570 ug/l, goed
voor een rijverbod van zes uur en een proces-
verbaal. De Sneker kon eveneens geen rijbewijs
overleggen. Zijn auto werd in beslag genomen.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 24/7 t.e.m. wo. 30/7

Friesche Vlag Milde Yoghurt, 1 liter..................................1.19

gesneden Jong Belegen Kaas........................................nu 1.39

gebraden Kipfilet, per pakje........................5 zegels extra

Lassie Toverrijst, 400 gram........................................95 cent

Spaghetti Vlugkokend, 500 gram...............................89 cent

Grammy Smith Appels, 1 kilo...........................................1.79

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 24 JULI
T/M ZATERDAG 26 JULI

RIB/HAMKARBONADE
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 24 JULI
T/M WOENSDAG 30 JULI

SALAMI
100 gram €€ 1.20

SCHOUDERHAM
100 gram €€ 1.15

ZATERDAG

OP BESTELLING
WARME 1/2 KIP
€€ 3.50 per 1/2

vanaf 12.00 uur afhalen

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

Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen ten-
toonstelling 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 26 juli en 2- en 9
augustus van 12.30-17.00 uur, entree gratis

Piaam ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en aquarel-
tekening 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.

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 kunste-
naars te bezichtigen. In de kerk is ook het fraaie
jubileumboek te koop. Geopend elk weekend tot
en met eind juli, zaterdags en zondags van 13.30-
16.30 uur.

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openings-
tijden 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  acti-
viteiten. 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

Uit in eigen regio

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J U L I
Babi Pangang
Kip met champignons
Salade
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Witmarsum - De gemeenten Bolsward,
Gaasterlân-Sleat,Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel
en Wymbritseradiel zetten een belangrijke stap
in het proces van de herindeling. Harm Bruins Slot
wordt de informateur voor dit fusieproces in Zuid-
west Fryslân. Zijn opdracht is om de herindeling-
varianten in beeld te brengen, die kunnen rekenen
op een zo groot mogelijk draagvlak. 

De heer Bruins Slot verricht daarmee verkennend
werk in opdracht van de zes gemeenten. De kaders
van zijn opdracht worden bepaald door al eerder
genomen besluiten van de diverse gemeenteraden.
De gemeenteraden hebben daarbij elk een eigen
proces gevoerd, waarbij de inwoners van de
gemeenten zijn betrokken. De gemeenteraden
streven naar herindeling per 1 januari 2011 en
willen daarmee een duurzame vergroting van de

bestuurskracht in de zuidwesthoek van Fryslân
realiseren. Naast bovengenoemde gemeenten
gaat hij in gesprek met de overige zuidwest-
hoekgemeenten Lemsterland en Littenseradiel,
de buurgemeenten Harlingen en Skarsterlân, de
provincie Fryslân en het Rijk. 

"Harm Bruins Slot beschikt over zeer ruime kennis
van het lokaal bestuur en de ontwikkelingen in
het openbaar bestuur en weet daarbinnen met
gezag te opereren. We wachten met veel belang-
stelling zijn bevindingen af," aldus burgemeeste
Boekhoven van de gemeente Nijefurd die door
zijn collega-burgemeesters is aangewezen als
coördinator in deze.  

Harm Jan Egbert Bruins Slot (Nijkerk, 16
augustus 1948) werkte na zijn studie rechten als
ambtenaar bij de gemeenten Voorschoten en
Apeldoorn. Tot voor kort was hij voorzitter van
de NPO (Nederlandse Publieke Omroep). In 1978
werd hij burgemeester van de gemeente Winsum,
en daarna van Zeewolde, Ridderkerk en Apeldoorn.
Hij is lid van het CDA. In 1998 werd hij hoofd-
directeur van de Informatie Beheer Groep in
Groningen en in 2000 secretaris-generaal bij het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In 2003 volgde hij Gerrit-Jan Wolffensperger op
als voorzitter van de Raad van Bestuur van de
NPO (voorheen genoemd het hoofdbestuur van
de Publieke Omroep (PO) en NOS).

Zuidwesthoek heeft informateur voor fusieproces

In het noorden zijn er genoeg singles te vinden!
Alleen zijn de meeste relatiebemiddelingsbureaus
allemaal gevestigd in het westen. Waar kun je dan
terecht als single zijnde in het Noorden? Nu is er
een relatiebemiddelingsbureau opgericht genaamd
Love & Found gevestigd in Drenthe. 

Mensen hebben vaak moeite om elkaar tegen te
komen. Vooral mensen rond de dertig. De levens-
stijl veranderd, mensen gaan minder op stap, het
is moeilijker om iemand tegen te komen die ook
nog alleen is. Datingbureaus zijn een betrouwbaar
middel om in contact te komen met alleenstaanden
die ook op zoek zijn naar een serieuze relatie. Om
ervoor te zorgen dat mensen elkaar kunnen vinden
hebben twee vriendinnen een relatiebemidde-
lingsbureau opgericht, genaamd Love & Found.
Love & Found richt zich op de drie noordelijke
provincies, Friesland, Groningen en Drenthe.
Internetdating is op dit moment de manier voor
mensen om elkaar te vinden. Maar het is bekend
dat internetdating niet het meest betrouwbare
middel is om iemand te ontmoeten die aan je

wensen voldoet. Mensen doen zich vaak beter
voor dan zij zijn in hun profiel om zo sneller in
contact te komen met iemand. Bij Love & Found
is dit niet mogelijk, omdat er persoonlijke gesprek-
ken plaatsvinden met de singles die zich willen
inschrijven. Love & Found is opgericht voor
singles die op zoek zijn naar een serieuze, lang-
durige relatie. Mensen die geen zin meer hebben
in allerlei onnodige eerste dates. Love & Found
werkt zo laagdrempelig. Het is belangrijk dat
mensen in het noorden ook een beroep kunnen
doen op een relatiebemiddelingsbureau die een
persoonlijke werkwijze hanteert. Persoonlijk
contact zorgt ervoor dat het relatiebemiddelings-
bureau een duidelijk beeld krijgt van de persoon
en zo beter kan matchen. Een duidelijk, goed profiel
zorgt ervoor dat de kans van slagen groter wordt. 

Wie zich in wil laten schrijven kan nu een infor-
matiepakket aanvragen op www.loveandfound.nl
Tevens kunt u hier meer informatie vinden over
Love & Found. Contactgegevens: N. Stoker,
telefoonnummer 06-30013811

Het noorden krijgt een eigen relatiebemiddelingsbureau 
Love & Found Singles in het noorden krijgen eindelijk aandacht

(eigen foto)

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden 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 verse spinazie      
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.40

Mooie bos bospeen              
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80    

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

We hebben weer nieuwe oogst 
aardappelen mee, altijd scherp geprijsd 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Tentoonstellingen
Witmarsum - Ook de Koepelkerk in Witmarsum
doet mee aan ”Tsjerkepaad 2008”. De kerk is open
op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. In
de maand augustus is er in de Koepelkerk een
tentoonstelling van trouwfoto’s, georganiseerd
door de werkgroep ”Yn it Ferline”. Vele inwoners
en oud-inwoners van Witmarsum hebben een
trouwfoto beschikbaar gesteld. Tevens zijn er
trouwjurken en bruidsboeketten te bewonderen.
In augustus is de kerk vanwege deze tentoon-
stelling ook op woensdagmiddag open. U bent van
harte welkom om een kijkje te komen nemen. 

U kunt een bezoek aan de Koepelkerk ook nog
combineren met een bezoekje aan de Doops-
gezinde Kerk in Witmarsum. Hier is een quilt-
tentoonstelling te zien. Deze quilttentoonstelling
is een tentoonstelling van (gebruikte) quilts
gemaakt door Noord Amerikaanse mennonieten
en de verhalen van 2 sterke vrouwen die elkaar door
de quilts ontmoet hebben.De quilttentoonstelling
is geopend tot en met 27 september, eveneens op
woensdagmiddag en zaterdagmiddag van 14.00
-17.00 uur. Groepen zijn ook buiten deze openings-
tijden op afspraak (W. Beuker tel. 0517 532186 en
Afke Kuipers tel. 0517 391541) van harte welkom! 

Hulpmiddelen Centrum Friesland behaalt certificaat
voor ”goed werkgeverschap”
Na een traject van anderhalf jaar heeft Hulp-
middelen Centrum Friesland (HCF) het Investors
in People certificaat behaald. Het behalen van
dit certificaat is juist daarom belangrijk omdat
het niet gaat over procedures, werkwijzen en
strikte eisen aan de bedrijfsvoering. IiP gaat over
de manier waarop je met je personeel om gaat,
de interne communicatie en de mogelijkheden
die je biedt aan je werknemers voor persoonlijke
ontwikkeling. ”Daarom vind ik juist dit certificaat
zeer waardevol en ben ik trots dat we dit samen
hebben bereikt. Zonder afbreuk te doen aan
het ISO en Revakeur keurmerk welke wij al
jaren mogen voeren”, aldus directeur Hans van
der Meulen. 

Intensief en lang traject
Het traject om het IiP cerificaat te behalen is
gestart in 2006. Na een eerste nulmeting moest
hard gewerkt worden aan de verbeterpunten die
door bureau Noag waren aangegeven. Na een

aantal goede resultaten geboekt te hebben werd
in 2007 het Commitment Certificaat uitgereikt.
Een bewijs dat HCF op de goede weg was en
duidelijk getoond had dat zij zich wil inzetten
voor het behalen van het uiteindelijke certificaat.
Voor het daadwerkelijk behalen van het certificaat
zijn vervolgens in mei een doorsnee van de mede-
werkers van HCF geaudit middels een interview.
Het verlossende woord kwam aan het einde van
diezelfde dag. De officiële uitreiking van het
certificaat vond donderdag 10 juli plaats bij het
HCF in Burgum. 

Een toekomst met IiP
Zaak is het nu om je als bedrijf te bewijzen en
een waardig drager te zijn van het IiP certificaat.
Jaarlijks vindt er een audit plaats en dan moet je
wel kunnen bewijzen dat je je als bedrijf op dit
vlak hebt ontwikkeld. Maar het geeft aan de
andere kant ook richting aan hoe je dient om te
gaan met bepaalde personele vraagstukken. 

PSV De Halsbanrûters
Pingjum - Op het springconcours te Staphorst
op 11 juli j.l won Daphne Leeuwen met Sylvester
de 1e prijs in het M springen  cat.C klassiek.
Zondag 13 juli waren de paarden aan de beurt en
startte Regina Leeuwen Total Finesse in het L
springen en behaalde de 2e plaats na een barrage. 

In Vrouwbuurt op 12 juli kwam ook Tineke
Wietsma met Red Pebbles Gorra aan de start in
de klasse Z2. In de 1e en 2e proef behaalde zij
een winstpunt met 210 en 200 punten samen 2
winstpunten. 

In St.Anna Parochie op 19 juli kwam Tineke aan
de start in de klasse B met Lisa Karna. In de 1e
proef won zij de 4e prijs met 188 punten en in de
2e proef de 1e prijs met 196 punten samen dus
goed voor 3 winstpunten. Bobbie Ydema kwam

uit in de klasse Z1 met Parlein en ging in de 1e
proef met de 3e prijs naar huis met 214 punten 1
winstpunt en in de 2e proef met de 4e prijs met
203 punten. Anna Goinga kwam uit in de klasse
M1 met Whisper. In de 1e proef won zij de 1e
prijs met 208 punten 2 winstpunten en in de 2e
proef nam zij de 3e eprijs mee naar huis met 195
punten ook 2 winstpunten. Emmy Dijkstra die
ook in deze klasse uit kwam  met UPS reed in de
1e proef 192 punten bijelkaar en won in de 2e
proef de 5e prijs. 

Juliën Beersma ging met Tsjerkje naar Garijp op
18 juli om daar mee te doen aan de competitie
voor Friese paarden. In de 1e proef werd de 1e
prijs gwonnen met de megascore van 205 punten.
Dit was de hoogste score in de klasse M/Z en
leverde Juliën een mooie medaille op

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

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

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

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

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

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

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

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

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

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

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl

Na Vuurtoren nu Stellingmolen  

Makkum - Vorig jaar maakte Jelle Jongman een
miniatuur vuurtoren, hij mag graag knutselen en
als hobby heeft hij nu een Stellingmolen gebouwd.
Volgt er nog meer zo vroegen wij aan Jelle, dit
is wel de bedoeling zegt hij. Het wordt weer een
molen maar wel een ander type. Mensen die
langs lopen maken graag een foto van de molen.
Ook het groente tuintje achter de woning behoort
tot de hobby.

Strandbibliotheek  
”De wereld van sagen en legendes” 

Makkum - Op zondag 27 juli brengt de heer
van de Zee, Theodoor Braaksma, een bezoekje aan
de Strandbibliotheek van Makkum. De aanvang
is om 14.00 uur.

Hij vertelt over zijn leven en laat bijzondere
voorwerpen zien. Theodoor maakt alleen gebruik
van natuurproducten en drinkt uitsluitend bos- en
duinbessensap. Hij kent alle dieren bij naam, hij
leest voor, zingt en danst. In Makkum neemt
Theodoor Braaksma u mee naar de wereld van
sagen en legendes.  Deze verhalen zijn gebaseerd
op mythologische figuren uit de natuur.  Zou hij
”It wyte wiif fan de Waard” ook kennen? Vast
wel, want door Theodoors aderen stroomt ook
Fries bloed. 



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 24 juli 2008

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio 

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

altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

CCaaddeeaauu-TTiipp
EEeenn ccaaddeeaauubboonn vvaann ddee LLeelliieehhooff

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

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Ondanks slechte weer toch een succesvolle Merke
Volgende week alle uitslagen
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

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

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

Het adres voor een deskundig advies!!Wespen?
Bel de Wespenator

wespennest  50 euro

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

Romans
Allen, S.- Liefdeskunsten (een betoverende roman over eten en de liefde); Altvegen, K.-
Schaamte (een genadeloze draaikolk van leugens en schaamte); Andringa, G.- Libben reach
(in jonge frou begiet in ûngelok oan har eigen bern); Anna, T.- Vogel kan niet vliegeren (een
gerucht over een gevonden diamant brengt onrust in een woestijndorpje in Zuid-Afrika);
Brown, A.- Uit de gratie (een verwende jonge erfgename komt enorm in de knel); Cain, C.-
Hartzeer (hoe je ook denkt dat het zal worden, het zal nog erger zijn); Candlish, L.- Omdat jij
er niet meer bent (het hartverscheurende verdriet van een moeder die haar kind verliest);
Chattam, M.- Het mysterie van Mont Saint-Michel (een vrouw stuit in 2005 in een bibliotheek
op een vreemd boek uit 1928); Coelho, P.- Brida (een Ierse komt in aanraking met heden-
daagse hekserij); Hendriksma, M.- Familievlees (kroniek van de opkomst en neergang van
een familie van worstenmakers); Hollander, L.d.-  Broeinest (een waarheid heeft 2 kan-
ten);Groen, A.- Trommelhart (het hart van een Hollandse tropenarts heeft veel te lijden);
Grijpstra, R.- It sil jin mar oerkomme; Meijer, L.- De paperclip (een beveiligingsadviseur is
getuige van een moordaanslag op een politicus); Proulx, J.- De voorspeller (als een 17-jari-
ge jongen paranormale gaven blijkt te hebben, bezorgt hem dat veel ongemak); Richman, A.-
De muze van Vincent (de schilder van Gogh beleeft in zijn laatste dagen een bijzondere lief-
desrelatie); Smith, S.- Letterhonger (zoeken naar de ware, de bibliotheek van Hengelo en bij-
passende schoenen); Spanjer, M.- Drank, voetbal en vrouwen (de mooiste verhalen van
Maarten Spanjer); Vlugt, S.v/d.- Blauw water (een vrouw wordt samen met haar dochtertje
gegijzeld door een tbs-er); Wisse, C.- Dan liever boerenknecht (hij moet kiezen tussen een
eigen hoeve of de liefde);

Informatief
Boeren, N.- Digi-nauten gezocht (digitale fotografie voor de jonge fotograaf); Boon, C.-
Corine durven & doen (styling & decoratie ideeën); Cet, M.- Tractoren encyclopedie:
Holloway, B.- Lieve Natalee (het ware verhaal); Huwelijk- Bruidsmode, fotografie en trouwlo-
caties; Kol, E.- Hyves (geschiedenis en mogelijkheden om in te zetten voor je bedrijf of orga-
nisatie); Kok, A.-  1988 Wij hielden van Oranje (reconstructie van de Europese kampioen-
schappen); Mandleberg, H.- Klein huis? Denk groot!; Ramin, C.- Een geheugen als een zeef
(over het herstel van je concentratie en herinneringsvermogen); Trendsetters oan it fuotte-
nein.- (50 jier Earnewâldster Skûtsje); Van Ambulant tot Zwaluw- (de Friese ijzervloot gere-
gistreerd); Woolfson, F.- Leer je kind zelfvertrouwen (tips en adviezen voor ouders);

Openbare Bibliotheek Makkum

Nieuwe aanwinsten

Vakantie verhalen
Makkum - Het is vakantietijd, wie er op uit trekt
heeft meestal wel iets te verhalen. De redactie
stelt het op prijs om een vakantieverhaal te ont-
vangen, met of zonder foto. Het kan zijn dat je in
eigen dorp bent gebleven, of naar een speeltuin
of pretpark of in buitenland bent geweest. Het
maakt allemaal niet uit iets over de vakantie te
vertellen is altijd leuk! 

We wachten af, je kunt het per TNT versturen/
bezorgen op Blazerweg 2 8754 AK in Makkum,
e-mailen mag ook a.quarre@hetnet.nl 

Bingo in de Kronkel
Sneek - Donderdag 31 juli is er bingo in café de
Kronkel. Er zijn leuke prijzen te winnen. Ook
bezoekers zonder een psychische kwetsbaarheid
zijn van harte welkom. De avond begint om
20.00 uur, Parkstraat 2 in Sneek. Tot ziens in
café de Kronkel.

De Kronkel is een initiatief van AanZet, De
Stichting voor Cliëntgestuurde Projecten Friesland.
Ieder mens heeft mogelijkheden en kwaliteiten
om mee te doen in de maatschappij. Daarom
biedt AanZet mensen die ervaring hebben met
de geestelijke gezondheidszorg een plek om
vrijwilligerswerk te doen of deelnemer te zijn.
De Kronkel biedt de mogelijkheden tot lotgenoten-
contact in de avonduren. Het is bedoeld als
uitbreiding op de verschillende vormen van dag-
opvang. Café de Kronkel in Sneek is iedere donder-
dag geopend van 19.00 tot 23.00 uur. Voor meer
informatie: info@st-aanzet.nl tel. 058-2849020

Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Bedrijfs-
economie ba vt: Jan Geert Dijkstra, Pingjum. 
Biotechnologie ba vt: 
Sjoerd Huitema, Witmarsum. 
Leraar basisonderwijs ba vt: 
Hanneke Jellesma, Parrega.



Gaast - Op vrijdag 11 juli werd weer de traditio-
nele Frans Twijnstra partij gekaatst, tijdens het
dorpsfeest van Gaast. Ook voor de jeugd van
Gaast en Ferwoude. De deelname was niet heel
groot. De vakantie zal hier voor de reden zijn.
Bij de jongste en oudere jeugd werd er gekaatst
in een poule van 4 parturen. Allemaal moesten
ze een keer tegen elkaar kaatsen. Wie dan de
meeste punten had, werd de winnaar.
In de poule van de jongste jeugd was partuur 1:
Jeltje de Boer en Johan Norbruis het sterkst. Zij
hadden alle 3 partijen gewonnen en hadden dus

21 punten en hadden de eerste prijs. Tweede werd
partuur 3: Gerben de Boer en Harmen Norbruis,
zij hadden 16 punten. Partuur 2: Baldwin Andriesse
en Dooitze de Boer hadden 11 punten en partuur 4:
Jasper Stemerdink en Ruth Stellingwerf hadden
9 punten.
In de poule van de oudere jeugd was het wat
spannender. Partuur 4: Jochum Doeke Hoekstra en
Herre Stegenga hadden ook 3 partijen gewonnen
en dus 21 punten, zij gingen met de krans naar
huis.Tweede werd partuur 2: Jilger Hiemstra en
Jochum de Jong, zij hadden 13 punten. Op een
gedeelde derde plaats eindigden partuur 1:
Christiaan Drayer en Gyanne Hiemstra en par-
tuur 3: Lisanne Burggraaff en Anske Oosterhuis.
Zij hadden beide 12 punten.

In voorgaande jaren werden de prijzen gesponsord
door Frans Twijnstra. Helaas is Frans Twijnstra
er niet meer. De familie van Twijnstra wilde
deze traditie graag voortzetten, waarvoor wij
hen alsnog willen bedanken.
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Acht partuur nachtkaatsen
Wons
Wons - Op een zeer koude zaterdagavond met
zo nu en dan een fikse regenbui begon het nacht-
kaatsen. Er stonden 8 partuur op de lijst dit was
teleurstellend maar het mocht de pret niet drukken. 

Er werd in 2 poules gekaatst. In poule A werden
zeer spannende partijen gekaatst. Er waren 3
parturen die allen 2 partijen wonnen. Het partuur
van Feike, Arend en Akke wonnen 2 partijen en
verloren hun partij tegen Folkert, Bokke en Cor
met 3-5 6-6. Het partuur van Yme, Jouke-Douwe
en Jan wonnen ook 2 partijen maar verloren
tegen Feike cs met 5-5 6-2. Het partuur van Jouke,
Pyt en Jouke H. verloren alle 3 partijen. Het par-
tuur van Yme cs eindigde als eerst in poule 1. 

In poule 2 was het ook zeer spannend. Ook hier
3 parturen die 2 partijen wonnen. Het partuur van
Pier, Broer Sikke en Jeltsje verloren hun enige
partij tegen Geert, Jouke D. en Tjitte met 5-4 6-6.
Jurjen, Jelle en Tiedo wonnen ook 2 maal maar
verloren met 5-4 6-6 van Pier cs. Het partuur van
Dooitze, Sake en Pieter verloren alle 3 partijen.
De finale ging tussen het partuur van Geert cs
tegen Yme cs. De meeste kaatsers en het weinige
publiek bleef in het hokje zitten maar enkele
”echte kaatsliefhebbers” zagen een zeer spannende
finale. Geert cs. namen een voorsprong maar Yme
cs gaven weer goed terug. Maar met 4-5 4-6
wonnen Geert, Jouke en Tjitte.

Uitslag: 
1. Geert Melchers, Jouke van Dijk 

en Tjitte Folkertsma. 
2. Yme de Jong, Jouke Douwe Tilstra 

en Jan Algra.

Weekend Arumer Merke
Arum - Komend weekeinde wordt weer de jaar-
lijkse Arumer Merke gehouden. De jeugd start
vrijdagmiddag met de Merke jeugd kaatspartij.
‘s Avonds wordt vanaf 7 uur de optocht gehouden.
Er heerst de nodige geheimzinnigheid in het dorp,
want het is natuurlijk niet de bedoeling dat voor-
af de creaties bekend worden. Na de optocht is
er muziek in de feesttent van het trio ”Today”.

Zaterdagmorgen zijn er spelletjes voor de jeugd
op het kaatsveld. De herhaling van de optocht is
‘s middags. Na de optocht is voor de buurten een
groot spel op het veld. Vanaf half tien ‘s avonds
verzorgt Radio 538 de muziek in de feesttent.
D.J. Lindo Duvall die dagelijks van vier uur ‘s
middags tot zeven uur ‘s avonds op Radio 538 te
horen is verzorgd de muziek. Radio 538 wordt
afgewisseld door de succesvolle band ”Synergy”.

Zondagmiddag om 12 uur vangt de Hoofdklasse
Heren vrije formatie aan. Deze kaatspartij is de
generale voor de P.C. de woensdag erop. Vanaf
half vier speelt het duo ”Melody Makers” in feest-
tent.  De band ”Impact” neemt het om acht uur
‘s avonds over.

Maandag staat in het teken van de Merke leden-
kaatspartij. Vele Arumers en Oud-Arumers zullen
weer trachten Koning of  Koningin in hun klasse
te worden.

Kaatsen voor de jeugd van Gaast en Ferwoude

(eigen foto)

* v.l..n.r. Scheidsrechter Age Tichelaar, Eibert
Tigchelaar, Geartsje Stegenga en Pieter Visser. 

Zurich - Vrijdagavond 18 juli j.l. was er nacht-
kaatsen in  Zurich. Er waren 14 parturen en om
8 uur werd onder leiding van scheidsrechter Age
Tichelaar aan de kaatsnacht begonnen. De weers-
omstandigheden waren ideaal, pas met de prijs-
uitreiking begon het te regenen. Onder de deel-
nemers waren veel jongeren en de wedstrijd verliep

sportief. Er was ook een barbecue, gesponsord
door Slagerij Zijlstra, zodat niemand met lege maag
hoefde te kaatsen. De prijzen waren levens-
middelen pakketten van de Jumbo, wat erg in de
smaak viel bij de winnaars. Kortom, een geslaagde
nachtkaatspartij. 

Winnaars
1. Eibert Tigchelaar, Pieter Visser, 

Geartsje Stegenga
2. Owb Pomthong, Douwe Broersma, 

Bas Sanders
3. Johan Kwast, Erik Salverda, Ytsje Reitsma
3. Hendrik Brandsma, Anna Brandsma, 

Theo Hoekstra

Verliezers 
1. IJsbrand Bergsma, Geert Geel, 

Jan Kieftenburg
2. Riemer Wiltenburg, Marije Brandsma, 

Jacqueline Wieler

Nachtkaatsen in Zurich met 14 parturen op de groene mat

(eigen foto)

* v.l.n.r. Scheidsrechter Age Tichelaar, Evert
Siderius Bouwe v.d.Veer, Siebe Marra

Zurich - Afgelopen zaterdag werd de KNKB
50+ partij gekaatst in Zurich. De opkomst was
groot, er waren 18 parturen. Het was erg gezellig,
ondanks het soms slechte weer. Om 12 uur werd
de wedstrijd een uur stil gelegd doordat het
onweerde en een stromende regen. Maar gelukkig
klaarde het weer op en kon de wedstrijd hervat
worden. Er werd spannend gekaatst en er waren

een paar sterke parturen bij. De finale werd met
5-5, 6-6 beslist. Onder leiding van scheidsrechter
Age Tichelaar verliep de dag prettig en werd het
een geslaagde kaatsdag. De prijzen waren vlees-
pakketten en werden uitgereikt door de voorzitter
van K.V. Zurich, Sies v.d. Berg.

Uitslag Winnaarsronde:
1. Bouwe v.d. Veer,, Evert Siderius,

Siebe Marra, Dronrijp
2. Ale Mosselman, Jan Buitenga, 

Ynze Stienstra
3. Anne Hempenius, Simon de Groot, 

Jan Sijtsinga

Verliezersronde
1. Johan Bekema, Henk Vuijk, 

Bert Veldman              
2. Piet Stellingwerf, Jan Bruinsma,

Evert Heeg                                                    
3. Bertus de Jong, Wieger Boonstra, 

Teake Koster 

KNKB 50+ d.e.l. met verliezersronde

(eigen foto)
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

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

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

14e Frans Twijnstra kaatspartij

v.l.n.r. Frans Twijnstra, Jantine Koopmans,  Dennis Galema (k) en Erik Stellingwerf

Gaast - Vrijdag 11 juli ging in Gaast de Merke
van start met traditioneel de Frans Twijnstra Merke
Kaatspartij. Helaas was Frans Twijnstra er zelf
niet meer bij dit jaar. Bij de opening van de kaats-
partij werd even kort stilgestaan bij het overlijden
van Frans Twijnstra. Hierna werd het gedicht,
gebaseerd op vorig jaar, voorgedragen. Daarna
werden de parturen van deze dag bekend gemaakt,
en nadat de kaatsballen overhandigd waren aan
de wedstrijdleiding kon om 9.30 uur de eerste
parturen los. Met 13 parturen op de lijst, was
over deelname niet te klagen. Over de hele dag
is ontzettend spannend gekaatst. Veel partijen
die op 5-4 of 5-5 eindigden. Opvallend waren de
vele dames die meededen, maar ook de jongeren
waren goed vertegenwoordigd.

In de eerste omloop moest de koning van vorig
jaar, Tjitse Bouma, met zijn partuur Willie Douma
en Sabine Drayer het opnemen tegen Theo
Stellingwerf, Meindert Attema en Akkelys
Hiemstra. Helaas voor Tjitse kon hij dit jaar zijn
koningstitel niet prolongeren, wat er werd verloren
met 4-5 6-6. Ook een spannende partij in de eerste
omloop was die tussen Pieter van der Valk, Brenda
Drayer en Trijntje Hoekstra, en Pieter Westra,
Hotske Burghraef en Marieke de Vries. Als snel
kwamen Pieter van der Valk c.s. met 4-0 voor te
staan. Hierna nam Pieter Westra de voor best
opslag over en begonnen ze aan hun inhaalrace.
Pieter, Brenda en Trijntje wisten uiteindelijk
toch nog te winnen met 5-4 6-2.

In de tweede omloop van de winnaarsronde
moesten Rein Attema, Auke Geert Ybema en
Hidde de Boer, na een staand nummer in de eerste
omloop, aantreden tegen Theo Stellingwerf,
Meindert Attema en Akkelys Hiemstra. Dat dit
laatste partuur heel goed op elkaar aansloot
bewezen zij door in een zeer spannende strijd te
winnen met 5-5 2-6. Dennis Galema, Erik
Stellingwerf en Jantine Koopmans wisten in de
tweede omloop ook te winnen van Sierd Henk
Stellingwerf, Herre Stegenga en Arend Timmer
met 5-1 6-4.

Dat Dennis, Erik en Jantine deze dag in goede
vorm waren bewezen zij in de super spannende

halve finale tegen Pieter van der Valk, Brenda
Drayer en Trijntje Hoekstra. In deze partij werden
de bordjes steeds om en om verdeeld. Helaas
voor Pieter c.s trokken zij aan het kortste eind.
Dennis Galema c.s. wonnen met 5-5 6-4, en
bemachtigden zo een plekje in de finale.

In deze finale moesten zij het opnemen tegen
Theo Stellingwerf, Meindert Attema en Akkelys
Hiemstra. Dit leek een makkelijke overwinning
te worden voor Dennis Galema c.s, maar na een
paar eersten begon het partuur van Theo
Stellingwerf ook goed te draaien. Zij zagen dan
op een gegeven moment ook een kansje om deze
finale te winnen. Dennis, Erik en Jantina bleven
echter scherp en wonnen met 4-5 6-6 de finale
van deze 14e Frans Twijnstra partij. Voor Erik
en Jantina was dit hun eerste krans bij de senioren.
Een geweldige prestatie! Voor Dennis was het al
de tweede keer dat hij deze partij wist te winnen.
Net als in 2006 werd ook dit jaar Dennis Galema
uitgeroepen tot koning. Om half 7 konden alle
prijswinnaars hun prijs in ontvangst nemen uit
handen van een broer van Frans Twijnstra. 

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag,
met mooi kaatsen, ondanks dat dit het eerste jaar
was zonder de hoofdsponsor Frans Twijnstra.

Uitslag winnaarsronde:
1. Dennis Galema (k), Erik Stellingwerf

en Jantina Koopmans

2. Theo Stellingwerf, Meindert Attema
en Akkelys Hiemstra

3. Pieter van der Valk, Brenda Drayer
en Trijntje Hoekstra

3. Mient Jan Faber, Marten Hoekstra
en Fokelien van der Bos

Uitslag verliezersronde:
1. Sjoerd Hiemstra, Pier van Kalsbeek

en Inge Vleer

2. Rein Attema,  Auke Geert Ybema
en Hidde de Boer

(eigen foto)
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Damesfauteuil nieuw € 95.-; Fraaie lederen
Directie-burostoel nieuw, verstelbaar in hoogte
en diepte, mahonie houten armsteunen € 175.-,
tel. 0517-532216

4 Langspeelplaten: dubbel geportretteerde, iets
bijzonders: o.a. Marlyn Monroe, Elois, Preqious
stones, Timeless € 30.-, tel. 06-29320920

Diverse grote maten kleding. Het is mij te groot
geworden, t.e.a.b., tel. 0515 231251 na 18.00 uur

Draagbare tv met afst. bediening € 30.-, 
tel. 06-50556891

Gasfornuis met elektrische oven en een Wasem-
kap, beide In prima staat, samen voor € 35,-,
J.v.d.Heide, tel. 0515-232107

Grastrimmer van Black Dekker € 7,50; Hand-
grasmaaier € 5,-; Scheepstouw nieuw 16-13 en
11 meter lang € 15,-; Rvs spoelbak 39 cm +
kraan € 10,-, tel. 0515-232272

Lederen relaxstoel met mechaniek voor heerlijk
onderuit, ongebruikt, kleur donkergroen € 125.-
Voor camper of caravan, 2 luxe opvouwbare
fietsen voorzien van extra vering, nieuw samen
€ 175.-, tel. 0517-531520

TE KOOP

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

TE KKOOP

Kerkeburen 48
MAKKUM

Authentiek 
gerestaureerde woning 

met tuin nabij het centrum.

Vraagprijs:
€€ 259.000,00 k.k.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje
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Bagagebox voor op het dak van auto, niet gebruikt,
met slot, tel. 06-52621100

100 Stoeptegels, tel. 0515-232272

2 Meisjes van bijna 15 jaar zoeken samen een
oppasbaantje. Buiten de vakanties liever in de
avonduren. Bent u geïnteresseerd? Bel dan
Esther Hiemstra, tel. 06-20721380 of Marion
Stoffels, tel. 06-18921115

Wie heeft onze blauwe Aquarius tuinstoelen
geleend? Graag terugbezorgen op het String 7,
wij worden moe van het staan

Sony digitaal fototoestel in zwarte tas 19 juli
2008, tel. 06-12891382

Zoekertje
TE KOOP

GELEEND

AANGEBODEN

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

TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

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

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

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

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

www.
makkumerbelboei.

nl


