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Standhouders in de bloemetjes gezet
Makkum - Tijdens de jaarmarkt, op 24 juli, van
de Activiteiten Commissie van de Ondernemers
Vereniging Makkum werden een tweetal standhouders door een commissie lid en marktmeester
Anne Koekoek en zijn assistente dochter Marga
in de bloemetjes gezet.
De heer Poeisz, het Droptrommeltje, staat al meer
dan twintig jaar in Makkum op de braderieën. Ook
op de meeste woensdagavonden, de gezelligheidsmarkten in de zomermaanden, is hij met zijn
kraam aanwezig. Een tweede standhouder die al
meer dan vijftien jaar acte de présence geeft is
de heer Cuperus. Zijn suikerspin staat altijd op
één van de beide hoeken van het Plein. De jaarmarkt
en ook de avondbraderieën zijn ooit begonnen
om Makkum aantrekkelijk te maken (Commissie

Bevorderen Makkum) en houden voor de toeristen.
Feitelijk is dit ook nu nog de belangrijkste reden
om in de zomermaanden deze activiteit wekelijks
te organiseren. En als je bijvoorbeeld op woensdagavond even naar het centrum komt, dan zie je
dat dit nog steeds werkt getuige de hoeveelheid
mensen die er dan rondlopen. Met dat je mensen
naar voren haalt, weet je haast wel zeker dat je
anderen passeert.
Een viertal Makkumers die echt vanaf dag één op
de braderieën hebben gestaan en niks hebben
gekregen, maar die de commissie wel zeer erkentelijk voor is, zijn Manno Bolink van drogisterij
Bolink, Jelle en Pietsie de Boer van de gelijknamige schoenhandel, Feddie en Geertje de Boer
van de Boer Wonen en slagerij Brattinga, (v/h
Teernstra, Boonstra).

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip

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 3 augustus
K.C. ”Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. v. Spelden, Den Helder + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
Holle Poarte
9.30 uur voorganger ds. S. Poelman, m.m.v. dhr. R. Leenstra

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,
E. Seynen, 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

Familieberichten
Max is grote broer!
Ontzettend blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en zusje

Fay- Luna
20 juli 2008
3285 gram - 49 cm - 08.52 uur
Mario Stuivenvolt, Sandra Smid en Max
Turfmarkt 87 - 8754 CJ - Makkum
0515-232643
Superblij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze zoon

Tim - Willem
geboren op 21 juli 2008
52 cm lang en weegt 3600 gram
Melle Hoekstra en Willy Brouwer
Weersterweg 5
8747 NR Wons
Wij zijn blij en gelukkig
met de geboorte van
onze dochter en zusje

L i e k e

Agenda
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

vrijdag 1 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur soos in het restaurant
Makkum - Holle Poarte 20.30 uur bingo

zaterdag 2 augustus
Cornwerd - K.V. Meiinoar Ien 11.00 uur
Pearkekeatsen
Makkum - Recreatiecentrum De Holle Poarte
Nautisch weekend

zondag 3 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Spetterfeest met voorleesverhaal ”Het Mooiste visje
van de zee”. Daarna kunnen de kinderen knutselen
en worden ze geschminkt, leeftijd vanaf 2 jaar

woensdag 6 augustus
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Voorlezen en knopenbord maken. Stuurvrouw
”Yvonne” leert je dat allemaal, vanaf 8 jaar
Makkum - In centrum dorp 19.00-21.00 uur
Braderie/Zomeravondmarkt
en Kinderrommelmarkt

22|07|2008
3740 gram|53 cm
De trotse ouders en zus
U i l k e , R o m i n e e n I n d y Tu i n i e r
Leerlooiersstraat 16
8754 EE Makkum
0515-233220
Voor bezoek graag even bellen!
Wij rusten van 13.00 tot 16.00 uur

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

Ja mensen, het is echt waar
deze boer uit Cornwerd
wordt 4 augustus 65 jaar!
Met pensioen gaan
daar denkt hij nog niet aan
want hij mag zijn koeien
nog graag horen loeien!
Hartelijk Gefeliciteerd van:
Haie & Gerda, Ymie en Sierd
Gosse & Grytsje, Sjouke en Rinze
Johannes
Menno & Dieneke
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Exposities
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van diverse
kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik Manoukian
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 elke zondag in de maand augustus
van 13.30 uur tot 16.30 uur.
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 2- en 9 augustus van
12.30-17.00 uur, entree gratis
Piaam ‘t Fûgelhûs: 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.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 31 JULI
T/M WOENSDAG 6 AUGUSTUS

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

ACHTERHAM
100 gram

€ 1.50

GEBRADEN GEHAKT
DINSDAG VERSE WORST

100 gram

€ 1.10

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 31 JULI
T/M ZATERDAG 2 AUGUSTUS
VARKENSHAM MEDAILLONS
100 gram

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

€ 1.80

GEMARINEERDE KIPFILET

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

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

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 13.30-16.30 uur.
Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags en
donderdags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave verplicht.
Stichting it Preamke Makkum, tel. 0515-232222
Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops en
cursussen: In de schoolvakanties zijn er nu ook
Viltworkshops voor kinderen van 7-12 jaar. Ook voor
volwassenen zijn er leuke creatieve activiteiten. De
website is online dus kijk snel op www.detunkeamer.nl
voor de mogelijkheden of bel: 0515-232269/06-51151716

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Vla Toetje, trio bakje 2x150 gram...................99

Johma Lunchsalade Tonijn of Sellerij, bakje 200 gram....1.39
Royal Club Tonic of Bitterlemon, 1 liter..............nu 99

cent

Flowpack Bospeen................................................per bos 1.29
Komkommer................................................per stuk 79

cent

net Perssinaasappels, 2 kilo..............................................1.99
Verkade Knappertjes of Maria Koekjes
per pak....deze week 0.79

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

cent

Aanbiedingen geldig van do. 31/7 t.e.m. wo. 6/8
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Trio Wassenaar leert Cornwerder kaatsjeugd kaatsen

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
Cornwerd - Op maandag 21 juli werd er door
KV Meiinoar Ien in Cornwerd een kaatsclinic
georganiseerd voor de jeugd. Om 19.00 uur stonden
Rutmer van der Meer, Chris Wassenaar en Jacob
Wassenaar klaar om het opslaan, de uitslag en het
tussenspel met de Cornwerder kaatsjeugd te oefenen.
Eerst werd er onder leiding van Rutmer begonnen
met de warming-up, dit had vele rode hoofdjes
ten gevolge. Daarna werd er in groepjes geoefend
met de heren. Bij Rutmer werd de opslag geoefend,
waarbij hij liet zien hoe je zo goed mogelijk een
harde zitbal kan slaan. Bij Chris kregen we les
over het uitslaan, hoe je als voor-inse goed moet
uitlopen en duiken naar de bal. Bij Jacob werd het
tussenspel geoefend. De bal moest gekeerd worden

tussen vier kaatsen, maar ook de snelheid was
belangrijk. Na afloop mocht iedereen proberen
om een bal uit het perk te krijgen van Rutmer of
Chris, dit lukte helaas eigenlijk niemand, wel
hielden sommigen er een blauwe hand aan over.
Ook werd er geprobeerd om een zitbal te slaan
op Jacob, helaas gingen de meeste ballen van
achter het perk tot over de sloot in het achterliggende weiland. Na afloop kon iedereen nog met
hun of haar idool op de foto, ook werden er vele
handtekeningen ‘gescoord’. Tevens werden er
opnamen gemaakt voor de film Boppeslach
welke op Omrop Frsylan te zien zal zijn. In deze
film worden de heren twee weken lang gevolgd
op hun voorbereiding naar de PC. De heren bleven
nog even napraten onder het genot van een biertje.

Wytmarsummer Merke
Witmarsum - Dit jaar worden op 1, 2, 3 en 4
augustus de traditionele Witmarsumer Merke dagen
weer gehouden. De permanente commissie en de
kaatsvereniging hebben een prachtig programma
opgesteld. Vrijdagavond zal voor de ”oudere”
jeugd om 20.00 uur de spits worden afgebeten door
Teake, Minze en Griet met hun show ”Sa kin ‘t ek”.
Na afloop van hun optreden verzorgt de formatie
Weima en Van der Werf voor de muzikale afsluiting.
Zaterdagmorgen draait vanaf 09.00 uur de gratis
draaimolen zijn eerste rondjes, waarna clown Auke
om 10.30 uur de kinderen veel plezier laat beleven
in de feesttent. De middag vanaf 13.30 uur zijn
er de volksspelen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
en aansluitend ”de grote Merke zeskamp” voor
de senioren. Om 19.00 uur is er uiteraard weer
een stunt op het sportveld.

Op zondag wordt er vanaf 12.00 uur de Haye
Rypma partij gekaatst. De heren hoofdklassers
zullen op het kaatsveld voor het eerst na de P.C.
in de vrije samenstelling strijden om prachtige
prijzen met de Teade Zijlstra beker als koningsprijs. Muziekkorps ‘Nij Libben’ verzorgt tijdens
het kaatsen voor een muzikale noot. Om 15.00 uur
zal one man band Bobline zich van zijn beste
kant laten horen in de feesttent. In de loop van
de avond zal de band Lemon het stokje overnemen
en tot in de late uurtjes doorspelen.
Maandag is er de Ulbe Hiemstra kaatspartij voor
junioren en senioren. Na afloop van de prijsuitreiking zullen de kooltjes rood gloeien voor de
barbecue, waar ook dit jaar weer een varken aan
het spit zal draaien. Als afsluiting van de merke zal
de topformatie No Rules beginnen te spelen met
rond 22.00 uur een optreden van Jeroen Claase.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

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

Wout Zijlstra in maisdoolhof

z Babi Pangang

Witmarsum - Donderdag 31 juli komt Wout
Zijlstra naar het maisdoolhof te Witmarsum. De
opbrengst van het maisdoolhof gaat naar stichting
Doe een Wens. Wout Zijlstra is een van de prominenten die zich inzet voor Stichting Doe een Wens.
Hij was in 2001 de sterkste man van Nederland.
Hij zal het doolhof om 10.00 uur bezoeken. Het

z Salade

maisdoolhof is een doolhof gemaakt in het mais.
Hier kan men opzoek gaan naar de uitgang. Dit jaar
is er voor de 9e keer een maisdoolhof in Witmarsum.
Elk jaar gaat de opbrengst naar een stichting in
Nederland die zich inzet voor kinderen. Wanneer
u vragen heeft kunt u contact opnemen met Anneke
Tolsma (06-30737975 b.g.g. 0517-532133).

€ 32.50

z Kip met champignons
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
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Goudgele andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . .€ 0.40
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie bananen

Zwemvierdaagse en Aqualoop in ”Mounewetter”
Witmarsum - Het badpersoneel van Waterpark
”Mounewetter” organiseert voor de 32e keer de
zwemvierdaagse van 4 t/m 8 augustus. Jij doet
toch ook weer mee? Vier dagen lang mag je 250
of 500 meter zwemmen. Na deze vier dagen ontvang je een mooie medaille en een Unicef presentje. Dit jaar wordt er gezwommen voor
schoon drinkwater in Afrika. Doe dus ook mee
met sponsorzwemmen. Er wordt weer van alles
georganiseerd rondom deze vierdaagse.
Maandagavond worden er poffertjes gebakken en
is er muziek in de vorm van slagwerk op olievaten
door ”Hard Slag” uit Pingjum. Dinsdag mogen de
kinderen hun spulletjes verkopen vanaf 14.00 uur.
Om 19.30 uur is er een demonstratie van Kids
Streetdefense en om 20.00 uur mag je meedoen met

MonoVin zwemmen. Woensdagmiddag is er straattekenen en om 19.00 uur mag je een duik maken
met de Nordic duikclub uit Sneek. Donderdag weer
de traditionele hoogste bom. Met om 20.00 uur
fiets ‘m er in.
Iedereen mag op vertoon van een abonnement of
€ 3,70 overal aan meedoen. De kosten voor de
zwemvierdaagse bedragen € 4,- incl. abonnement
en € 6,- zonder abonnement. Voor de allerkleinsten
is er de Aqualoop, lekker spelen in het water.
Vier avonden van 19.00 tot 19.30 uur. Kosten € 2,na afloop is er een presentje. Op vrijdagavond is
er nachtzwemmen van 21.00-22.30 uur.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen
met tel. 0517-531704 of kijk op
www.zwembadmounewetter.com

1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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

K.V.Meiinoar Ien
te Koarnwert
organisearret op
2 augustus o.s.

PEARKEKEATSEN
Oanfang 11.00

A- en B-klasse mei ferliezersrûnte
1 lid per partoer
Opjefte by ien fan de bestjoersleden
Nei it keatsen stiet de barbecue klear
foar in lekker stikje fleis.

Doopsgezinde Kerk open in het kader van Tsjerkepaad
Makkum - In de zomerperiode van dit jaar is
weer een groot aantal kerken in Friesland open
op zaterdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur tot en
met 13 september. De laatste zaterdag valt in het
Museumweekend. Tijdens de openstelling is er
steeds wat bijzonders te bekijken.
2 augustus
expositie Frâns Faber;

16 augustus
expositie Frâns Faber, dames Keidel & Van Nuyen;
30 augustus
tentoonstelling boerderijen april 1945;
13 september
tentoonstelling hekwerk, muziek door Rienk Tholen
(zingt o.a. liedjes van Guus Meewis en Queen).

Koffie- en Theeschenkerij “Pantery”
Wons – Wanneer de rode fiets op de stoep staat
voor de “Pantery” op de Weersterweg in Wons,
dan bent u hier welkom voor een kopje koffie,
thee of een frisdrankje.

Behalve dat u een consumptie gebruikt, is het
ook zeker de moeite waard om hier even rond te
kijken. > staat er geen rode fiets op de stoep dan
is men gesloten op dat moment!

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Op 23 juli ging Martina Bos met
Hinne naar de selectiewedstrijd voor Friezen in
Oldeholtpade. Zij reed in de klasse M1 een goede
proef wat 187 punten opleverde.
Op 25 Juli werd er in Drachten een selectiewedstrijd gehouden voor Friezen. Juliën Beersma
kwam in de klasse M2 uit met Tjerkje. In de 1e
proef werd een 3e prijs behaald met 184 punten
en in de 2e proef ging het nog beter en nam hij de
1e prijs mee naar huis met 193 punten samen dus
weer 2 winstpunten. Louise Nieuwenhuis kwam
uit in de klasse B met Maaike Yke fan Lutke
Peinjum en reed 2 winstpunten bijelkaar met
187 en 181 punten.
Afgelopen week werd er ook gereden in Sneek
in. In de klasse B kwam Yvette Altena uit met
Mirthe en reed 2 winstpunten bijelkaar. In de 1e
proef 180 punten en in de 2e proef een 5e prijs

* Fryslân * Team Iselmarkust

met 186 punten. Tjesje Wagenaar met Olivia
behaalde ook 2 winstpunten door in de 1e proef
in de klasse L1 183 punten te rijden en in de 2e
proef 182 punten. In de klasse L2 reed Sharona
Vallinga met Vie-Power 2 goede proeven. In de
1e proef 186 punten en in de 2e proef 182 punten
samen 2 winstpunten. Anna Goinga met Whisper
kwam uit in de klasse M1. Zij reed 2 goede proeven wat in de 1e proef de 1e eprijs opleverde met
200 punten 2 winstpunten en in de 2e proef de 4e
prijs met 189 punten 1 winstpunt. Bobbie Ijdema
startte Zinediene Zidane in de klasse L1. In de
1e proef reed zij 181 punten en in de 2e proef
won zij de 4e prijs met 188 punten samen 2
winstpunten. Yvonne Philipse reed in de klasse
Z2 met Just do it. In de 1e proef won zij de 1e
prijs met 212 punten 1 winstpunt.

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Thema Arumer merke ”we z@appe troch de tiid”
met kaatsen en optrocht

Bel voor een afspraak
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
Arum - heeft zijn Merke weer gehad. Vrijdagmiddag werd begonnen met de Merkekaatspartij
voor de jeugd. ‘s Avonds waren de straten behoorlijk gevuld met publiek voor de optocht. Het thema
voor dit jaar was: ”we z@ppe troch de tiid”. Er
starte 4 wagens en 3 lopers in de optocht. Buurten
en vriendengroepen en een gezin hadden zich op
verschillende manieren uitgedost. Voorop liep
het 3-tallige korps, bestaande uit Lieuwe en Pieter
Tolsma en Anne Siemen Abma: het Show-drum
en Pleeback korps S.D.G.K. Sunder drank gjin
klank uit Pielkiewierum. Onder begeleiding van
deze gezellige muziek ging de optocht door het
dorp. Er was veel publiek aanwezig.
Zaterdagochtend deden de kleuters en de kinderen
van groep 3 t/m 8 z@ppspelletjes: Mega mindy
staat paraat, Ellie in de wiebelwagen, z@ppsport,
Leesdas Lettervosspel, zandkasteel en de bibaboerderij, piet piraterace. De kleuters konden na
afloop uit de ballenbak een kadootje zoeken.
De uitslagen van de groepen 3 t/m 8:
1. Groep van Kristy met 316 punten:
Daphne, Anne Jet, Johanna, Aukje Annette,
Ester, Manon, Sigrid
2 Groep van Lisanne 2e prijs, 266 punten:
Bauke Willem, Kiara, Samier, Hendrik, Kevin,
Geanne, Menno, Marieke, Froukje, Tsjesse.
3 Groep van Sabine:
Milja, Sietske, Jens, Jildau, Senah, Renee,
Jorrit, Rjimke, Hiltje, Esmee, Britt
Prijzen van de optocht lopers:
1 Baarderbuorren en Grauwe Kat met een tijdslang
2 Jildau, Marrit, Welmoed, John en Jetske
Boonstra met Helden fan Juster en Hjoed.
3 It Trekkerke van Wessel, Krist, Wiemer en Wilco
Prijzen van de optocht wagens:
1 Jeugd van Arum met muziek door de jaren heen.
2 WWP (Wylde wiiven Partij)
3 Arumer merkes door de jaren heen van de
Julianastraat, Zilverstreek, Hockaart,
van Camminghaweg,
3 Swiebertje van De Wetterhoeke.
De publieksprijs was voor Swiebertje.
‘s Middags na de optocht werd er door 8 groepen
gestreden in het spel ” Rop en rin mar wat” een
muziek-tunes spel. Dit groep die dit won, kreeg

een lekkere taart. Voor iedereen die nog ”puf” had
in de warme zon, kon nog sjoelen ”Skow Mar Raak”
Dit waren er nog wel een 20-tal mensen. Rianne
Tolsma won dit spel, zij moest de taart delen met
Harm van der Velde, Corrie Adema en Anneke
Kuipers. Al met al een zeer geslaagde optocht en
spelendag. Met heel veel deelname, veel publiek
en super mooi weer!!
Zaterdagmiddag was er de herhaling van de
optocht en een finale spel op het kaatsveld. In dit
spel ging het er om fragmenten van televisie
programma’s te raden. Als slot kon er nog
gesjoeld worden. Door heftig onweer, met ook de
nodige inslagen in het dorp, kwam er zaterdagavond aanzienlijk minder publiek dan gewoonlijk
naar de feesttent. Die er waren genoten van een
optreden van de band ”Synergy”en de d.j. Lindo
Duvall van Radio 538. En dan zondag, het Hoofdklasse kaatsen, de generale voor de P.C. Simon
Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Faber
zijn de winnaars geworden van de hoofdklas
vrije formatiepartij. In de finale versloegen zij
Wilco Rinia, Karel Nijman en Gert Jan Meekma
met 5-1, 6-4. De derde prijs ging naar het partuur
van Rutmer van der Meer, Jacob Wassenaar en
Chris Wassenaar. In een warme partij bleek een
aantal parturen absoluut nog niet in vorm te zijn
voor de PC. Vooral de parturen van Klaas Berkepas
en Johan van der Meulen stelden teleur. Berkepas
c.s. gingen in de eerste omloop roemloos ten onder
tegen Rutmer van der Meer c.s.: 0-5, 4-6. Na 3
eersten toonden Klaas Berkepas, Jan Willem van
Beem en Daniël Iseger geen enkele vechtlust meer.
Het partuur van Johan van der Meulen, Herman
Sprik en Taeke Triemstra won via 5-5 en 6-2 in
de eerste omloop moeizaam van Jochem Bouma,
Auke van der Graaf en Douwe Groenendijk. De
tweede omloop verloren ze met dezelfde cijfers van
de latere winnaars. Er straalde geen spelvreugde en
vechtlust van het partuur van Van der Meulen.
Het partuur van Simon Minnesma was de
terechte winnaar tegen de verrassende finalisten
Wilco Rinia, Karel Nijman en Gert Jan Meekma.
Koning van de partij werd Marten Feenstra die
een prima wedstrijd stond te kaatsen. In de tent
werd het publiek ‘s middags vermaakt met het
duo ”Melodymakers”. Hierna speelde de band
Impact. Maandag werd de grote Merke ledenpartij
gehouden. De Merke werd afgesloten met de
band Krako.

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
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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
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BOSMA

Ykema opticien shirtsponsor k.v. Trije yn Ien

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
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

GROTE
OF

KLEINE

Gaast - Tijdens de Frans Twijnstra kaatspartij te
Gaast, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt
om trouwe shirtsponsor Ykema opticien te
Bolsward in het zonnetje te zetten. Al 4 jaar is
Ykema sponsor van de shirts die door kaatsers
gedragen worden bij federatie wedstrijden, afdelingswedstrijden en de Freule. Ook de jongere
jeugdleden van de kaatsvereniging gaan wel eens
weg te federatiekaatsen. Daarom hebben we sinds
dit seizoen ook voor hen shirts en broekjes. Deze
worden ook gesponsord door Ykema.

Om hem hiervoor te bedanken wilde de kaatsvereniging hem tijdens de merke in het zonnetje
zetten. Ook dit jaar zal k.v. Trije yn Ien met een
jongenspartuur vertegenwoordigd zijn op de
Freule partij te Wommels. Uit handen van dit
partuur kreeg de shirtsponsor een prachtig cadeau.
Namelijk een ingelijst shirt, 2 kaartjes voor de
Freule en een bos bloemen. Na afloop hiervan
werd er nog een mooie foto gemaakt van de
sponsor en de jeugdleden, natuurlijk gekleed in
de shirts.

Recht gezet
In de krant van donderdag 24 juli j.l. stond als
ondertiteling bij de foto in het verslag van de 14e
Frans Twijnstra kaatspartij in Gaast, de naam Frans
Twijnstra vermeld. Helaas is Frans Twijnstra
het afgelopen verenigings jaar overleden. Onder

REPARATIES
TAAL

de geplaatst foto had moeten staan: v.l.n.r. de heer
Twijnstra, Jantine Koopmans, Dennis Galema (k)
en Erik Stellingwerff. Ons excuus voor de
gemaakte vergissing.
De redactie

www.thetrapper.nl

BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU

Buren 5, 8754 CX Makkum, Tel. 0515 232 889

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

Aanbieding
9.00 - 18.00
9.00 - 16.00

Opruiming!!
Ruitersport -25%

€ 9,95
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Makkumer Merke Zilveren Zwaan kaatspartij

Makkum - Bij de afdeling stonden 25 partuur op
de lijst. In de 1ste omloop tussen Tzummarum en
Wommels kwam alles aan de hang wat Wommels
won. Ook bij Bolsward tegen Dronrijp werd hard
gestreden. Bolsward kwam dik voor maar Dronrijp
kwam sterk terug maar moest bij 5-5 6/4 het
onderspit delven. In de 2 de omloop werd duidelijk
wie de sterksten waren. In de 3 de omloop tussen
Easterlittens en Grou werd het 5-5 6/4 in het voordeel van Grou. Het partuur van Wommels en
Bolsward wonnen deze omloop met grote cijfers.
De halve finale tussen St. Anna en Grou werd
5-5 6/0 in het voordeel van St. Anna. De andere
halve finale tussen Bolsward en Wommels werd niet
echt spannend omdat de Bolswarders uitgekaatst
waren. In de finale tussen St. Anna en Wommels
kwam Wommels al zeer snel achter met 4-1 maar
met vooral een zeer goede opslag en goed tussenspel kwamen zij terug in de wedstrijd maar met 5-4
6/6 was het St. Annaparochie die na vele jaren de
Zilveren Zwaan een jaar mee naar huis mocht nemen.

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

Bij het d.e.l. loten stonden 15 partuur op de lijst.
In de halve finale Hendrik Kootstra, Sicco Scheltema
en Willem Jan Postma tegen Jelte Visser, Jan v.d.
Wal en Rients Julianus wat werd gewonnen door
Hendrik cs met 5-4 6/0. De andere halve finale
tussen Dennis de Bruin, Menno van Zwieten en
Douwe Rienstra tegen Oane Veldman, Martijn
de Haan en Peter Doeland werd gewonnen door

Oane Veldman cs met 3-5 4/6. De finale werd
zeer spannend maar werd 5-4 6/6 voor Hendrik cs.
Bij de afdeling werden de prijzen aangeboden door,
Café Restaurant De Zwaan, Jan en Theo Adema
Systeemafbouw en Juwelier Kramer. De kransen
werden aangeboden door Autorijschool A. Poog.
Bij de d.e.l werden de prijzen aangeboden door
groothandel Bergsma en de kransen door
Autorijschool A. Poog
Uitslag Afdeling
1 St. Annaparochie: Krijn Hiemstra,
Sjoerd de Jong en Jeroen Westra
2 Wommels: Jort Strikwerda,
Johannes Hazenberg en Hendrik de Boer
3 Grou: Jorrit de Groot, Rutmer Anema
Niels Heitbrink
3 Bolsward: Peter van Zuiden,
Carb Booms en Peter van Zuiden
Uitslag D.E.l.
1 Hendrik Kootstra, Sicco Scheltema
en Willem-Jan Postma
2 Oane Veldman, Martijn de Haan
en Peter Doeland
3 Dennis de Bruin, Menno van Zwieten
en Douwe Rienstra
3 Jelte Visser en Jan Dominicus v.d Wal
en Rients Julianus

17e Douwe Blanksma partij K.N.K.B. heren senioren d.e.l.
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

Makkum - Wanneer je de blik op het veld richt
lijkt het wel herfst in plaats van 21 juli, hartje zomer!
Net als voorgaande dagen begonnen we met fikse
regenbuien. Maar gelukkig werd het na een dik uur
droog, en kwam zelfs de zon er door. In de 1e
omloop was de spanning te snijden tussen partuur
Peter de Boer, Marten v.d Leest, Aloys Freitag tegen
het partuur Marten Hiemstra, Andries Smink en
Gerrit Flisijn. Alles kwam aan de hang, maar op
5-5/6-6 ging partuur Marten Hiemstra er nipt
met de winst vandoor. In de 2e omloop bleven zij
staan, en in de 3e omloop troffen zij partuur Hein
Spindelaar, Sander Rinia en Marinus Grond. Dit
won partuur Hiemstra met 5-2/6-0. Een andere
spannende partij in de 2e omloop speelde zich af
tussen Pytrik Hiemstra, Michel v.d Veen, Geert
Dijkstra tegen partuur Pier Piersma, Hendrik Jan
v.d Velde, en Peter Tolsma. Dit werd 5-5/6-2 voor
partuur Piersma. In de 3e omloop troffen zij partuur
Yde Klaas Dijkstra, Renze Pieter Hiemstra, en
Jesper Sjollema. Met een 5-2/6-4 winst, wandelden
ze via een staand nummer door naar de finale.
De 4e omloop speelde partuur Lennart Adema,
Redmer Strikwerda en Pieter Bakker tegen partuur

Marten Hiemstra. Partuur Adema had inmiddels
een 5-1 en een 5-4 overwinning behaald en bleven
daarna een omloop staan. Nu dus de halve finale.
Aan beide kanten werd er geen haar breed toegegeven, maar uiteindelijk won partuur Adema
met 5-4/6-2 de partij, en was de 3e prijs voor partuur
Hiemstra. De finale ging tussen partuur Adema
en partuur Pier Piersma. Dit was een eenzijdige
finale welke in 5-0/6-2 werd beslist voor partuur
Piersma en partuur Adema ging met de 2e prijs
naar huis. Pier Piersma werd uitgeroepen tot koning
van de 17e Douwe Blanksma partij. De prijzen zijn
aangeboden door Repko Sportprijzen (G. Blanksma)
te Sneek, en de kransen zijn aangeboden door
familie E. Freitag. De KVM bedankt hen voor
de sponsoring en het mogelijk maken van de partij.
Uitslag:
1. Pier Piersma (k), Hendrik Jan v.d Velde,
Peter Tolsma
2. Lennart Adema, Redmer Strikwerda,
Pieter Bakker
3. Marten Hiemstra, Andries Smink,
Gerrit Flisijn
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Beginnend bestuurder
rijbewijs ingevorderd
Makkum - De politie heeft tijdens de Makkumer
Merke vorige week in de nacht van maandag op
dinsdag het rijbewijs ingevorderd van een 22-jarige
automobilist uit Idsegahuizum. Surveillerende
agenten kwamen de auto tegen vanaf het feestterrein
van Makkum waarna hij een stopteken kreeg.
Omdat hij gedronken bleek te hebben werd de
bestuurder naar het politiebureau overgebracht
voor een ademanalyse. Daar blies hij 905 ug/l,
waarop proces-verbaal tegen de beginnend
bestuurder werd opgemaakt en zijn rijbewijs werd
ingevorderd. Tevens kreeg hij een rijverbod van
13 uren opgelegd.

uniGar Horjus Augustus oud-papier.....
Makkum - De maand augustus wordt het oudpapier niet opgehaald vanwege de vakanties. Wel
staat er vrijdag 1 augustus de hele dag en zaterdagmorgen 2 augustus tot 12.00 uur een container ter
hoogte van de tennisbanen in de Klipperstraat.
Wit u het oud-papier zelf bezorgen dan kunt u dit
in de container deponeren. Alvast bedankt namens
de ophaalploeg van muziekver. Hallelujah en
Mannenkoor De Flevosanghers.

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 ontvangen,
met of zonder foto. Het kan zijn dat je in eigen dorp
bent gebleven, of naar een speeltuin of pretpark
of in het 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

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

Oproepje!!!
Wil degene die 8-8-2008 (tekst) met foto bij de
redactie in de brievenbus gedeponeerd heeft,
nog even zijn naam en adres bekend maken?
Alvast bedankt.

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

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

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl
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116e Makkumer Merke ledenpartij in 12 klassen met 91 parturen
Makkum - Dinsdag 22 juli jl. werd door bijna alle leden van de K.V.
Makkum gestreden om een plaats in de koets. De kaatsomstandigheden
waren op deze laatste dag van de Merke eindelijk zomers, de zon scheen
de gehele dag. In totaal (alle 12 klassen) waren er 91 parturen, waarvan 45
bij de Heren.De prijzen bestonden dit jaar uit luxe sporttassen met
inhoud.De kransen voor alle categorieën werden aangeboden door Rederij
Engelsman Towage & Salvage. De verste ‘Boppeslach’ van vandaag werd
geslagen door Gerard van Malsen. Hij ontving hiervoor een fraai ereteken,
aangeboden door de Familie Tjeerd Lutgendorff.

Heren A-Klasse
Er is veel water gevallen de afgelopen dagen, maar gelukkig was het speelveld nog aardig droog en zeker goed bespeelbaar. Daarom heen was het hier
en daar een ander verhaal. De A-klasse van de heren bestond uit 4 parturen
wat poule kaatsen betekende. In de 1e omloop speelden Siepie Attema, Ype
Smink, Geert Wijma tegen Lennart Adema, Hyltje Bosma, en Gerard v.
Malsen. Dit werd 5-3/6-4 voor partuur Attema. De andere partij ging tussen
Jan Hiemstra, Yde Klaas Dijkstra, Jorn Adema tegen Michiel Scheepvaart,
Andries Smink, Aloys Freitag. Dit werd meteen een spannende partij
welke eindigde in 5-4/6-6 in het voordeel van partuur Jan Hiemstra. In de
2e omloop speelden partuur Attema tegen partuur Jan Hiemstra. Dit werd
5-4/6-4 voor partuur Jan Hiemstra. De andere partij in de 2e omloop ging
tussen partuur Lennart Adema tegen partuur Scheepvaart. Hierbij kwam alles
aan de hang, en op 5-5/6-6 won partuur Scheepvaart. Alles was dus nog
mogelijk, de laatste partij moest de doorslag geven. Partuur Lennart Adema
nam het in de 3e omloop op tegen partuur Jan Hiemstra. Weer werd alles
uit de kast gehaald, en ditmaal won partuur Lennart Adema met 5-5/6-6.
Partuur Attema nam het in de 3e omloop op tegen partuur Scheepvaart.
Partuur Attema had hun kruit verschoten. Met 5-1/6-4 won partuur
Scheepvaart de partij. Partuur Jan Hiemstra trok echter aan het langste
eind, want met 1 punt verschil mochten zij zitting nemen in de koets, en
ging partuur Scheepvaart met de 2e prijs naar huis. De Johannes Adema
wisselbeker was voor Jorn Adema, hij werd de koning van de partij.

Heren A-Klasse
Yde Klaas Dijkstra, koetsier Wiebe Altena, Jan Hiemstra, en Jorn Adema (k).

Uitslag:
1. Jan Hiemstra, Yde Klaas Dijkstra, Jorn Adema (k)
2. Michiel Scheepvaart, Andries Smink, Aloys Freitag

Heren B-klasse
In de Heren B-klasse gingen er 10 parturen in de strijd voor een ere-rij-tochtje
door Makkum. In de eerste omloop waren alle parturen aardig aan elkaar
gewaagd. Alle partijen werden in 5-4 of 5-5 beslist, dus strijd was er zeker.
In de 2e omloop trof partuur Pier Hibma, Jouke Abe Tilstra, Pyter Genee
het partuur van Sietse Lenters, Jeroen Adema en Sander Rinia. Dit werd
beslist in 5-2/6-4 voor partuur Sietse Lenters. In de 3e omloop (halve finale)
trof partuur Lenters het partuur van Bram Elzinga, Herman Nota, Bauke
Jetze Smink. Partuur Lenters won dit nipt met 5-5/6-4. Partuur Lenters ging
door naar de finale, en de 3e prijs was voor partuur Elzinga. De andere
finalist was partuur Daniel Kleiterp, Cerry vd Logt, en Jan Ruurd Amels.
Zij bereikten de finale door een 5-2 overwinning in de 2e omloop, en een
staand nummer. Nu dus aan het werk tegen partuur Lenters. Het vuur van
partuur Kleiterp was echter wat gedoofd. Met 5-3/6-6 behaalde partuur
Sietse Lenters de overwinning, en was de 2e prijs voor partuur Kleiterp.
Sander Rinia werd tot koning gekroond en kreeg de ds. Hendrik Dijkstra
wisselbeker.

Heren B-klasse
koetsier E. Feenstra, Sietse Lenters, Jeroen Adema en Sander Rinia (k)

Uitslag:
1.Sietse Lenters, Jeroen Adema, Sander Rinia (k)
2. Daniel Kleiterp, Cerry vd Logt, Jan Ruurd Amels
3. Bram Elzinga, Herman Nota, Bouke Jetze Smink
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Heren C-klasse

Heren C-klasse
koetsier Pieter Statema, Jakke v.d. Kamp, Simon Adema (k) en Sjoerd Gielstra.

In de Heren C-Klasse stonden er 18 parturen op de lijst. Wanneer je de finale
wilt behalen dan betekent dit 5 omlopen kaatsen. Dit is conditioneel gezien
voor de meeste parturen een kwestie van een lange adem. Partuur Sjaak
Kooistra, Jaap Reitsma, Wim Roorda speelden de 1e omloop tegen Jurjen
Nagel, Wiard Altena, en Otto Rinia. Partuur Kooistra won dit met 5-4/6-4.
In de 2e omloop speelden zij Robert Jan Attema, Aise Gielstra, en Folkert
Bergsma van de mat met 5-2/6-2. In de 3e omloop namen zij het op tegen
partuur Kees Tjeerdema, Karel Roorda en Auke de Jong. Partuur Tjeerdema
had net genoten van een vrije omloop, maar het mocht helaas niet baten.
Met 5-3/6-4 won partuur Kooistra deze partij. In de 4e omloop troffen ze
partuur Bauke Hiemstra, Jelle Sieswerda en Tymen v. Dijk. Partuur Hiemstra
had een 5-3, en 5-1 overwinning en een staand nummer op hun naam staan.
Nu namen zij het op tegen partuur Kooistra. Dit werd uiteindelijk beslist in
5-3/6-6 voor partuur Hiemstra. Het leverde partuur Kooistra de 3e prijs op,
en partuur Hiemstra ging door naar de finale. De andere finalist was het
partuur van Simon Adema, Jakke vd Kamp, en Sjoerd Gielstra. Zij wonnen
de 1e omloop met 5-4, en de 2e met 5-0. De 3e omloop speelden zij tegen
Leo Nauta, Johan Kooistra en Herre Stegenga. Dit won partuur Adema nipt
met 5-4/6-4. Vervolgens bleven ze staan, en troffen ze nu partuur Hiemstra
in de finale. Het werd een spannende finale, maar op 5-4/6-6 maakte
Simon Adema het uit met een bovenslag. De kransen waren voor hen, en
partuur Hiemstra ging met de 2e prijs naar huis. Simon Adema werd tot
koning uitgeroepen en ontving de Willem Kooistra Wisselbeker.
Uitslag:
1. Simon Adema (k), Jakke vd Kamp, Sjoerd Gielstra
2. Bauke Hiemstra, Jelle Sieswerda, Tymen v Dijk
3. Sjaak Kooistra, Jaap Reitsma, Wim Roorda

Heren 45+ A-klasse

Heren 45+ A-klasse
koetsier Willem de Boer, Henk Hellinga, Theo Bootsma (k) en Gerrie Krikke.

Bij deze klasse namen vijf parturen deel (net zoveel als in de beide voorgaande jaren) en er waren twee prijzen te verdelen.Het partuur van
Johannes Lenters, Warren v.d. Veen en Geert v.d. Plaats won ‘krekt’ in de
eerste omloop van het partuur van Jan Tuinier, Tonny Verweij en Gerrie
Krikke met 5/5-6/6. Het partuur van Jan Steigenga, Sjirk Rolsma en Bert
Veltman won in de eerste omloop met 5/3-6/0. Goed voor een finaleplaats
In de tweede omloop trof het partuur van Joh. Lenters het partuur van Theo
Bootsma, Henk Hellinga en Gerrie Krikke (bijgeloot). Laatstgenoemden
wonnen eenvoudig met 5/1-6/2 in kwamen zo in de finale terecht. De finale was zeer spannend, Jan (H) Koornstra had Sjirk Rolsma (liesblessure)
vervangen en samen met Jan Steigenga en Bert Veltman moesten ze knokken voor ieder punt. Het werd 5/5. Het partuur van Theo, Henk en Gerrie
pakte de overwinning met 5/5-6/4. De Jan Tuinier Wisselbeker ging naar
Theo Bootsma, tevens ontving hij de zilveren Koningsbal.
Uitslag:
1. Theo Bootsma (Koning), Henk Hellinga, Gerrie Krikke.
2. Jan Steigenga, Jan (H) Koornstra, Bert Veltman.

Heren 45+ B-klasse

Heren 45+ B-klasse
Tjeerd Lutgendorff, Teake Koster (k) en Henk Kuipers.

In deze klasse deden 8 parturen mee en moest men strijden om drie prijzen
volgens de K.N.K.B. richtlijnen.Het partuur van Theo Adema (Ozn), Jan
Lutgendorff en Piet Lasschuit had een zware eerste omloop, waarin ze
wonnen van het partuur van Piet Santema, Albert Koornstra en Cor Dokter
met 5/5-6/4. Het partuur van Teake Koster, Henk Kuipers en Tjeerd Lutgendorff
won vrij eenvoudig in de eerste omloop met 5/1-6/0. Dit werden tevens de
beide finalisten.Het partuur van Andries Koornstra, Piet v. Dijk en Gooitzen
Bosma en het partuur van Johannes Oudendag, Albert Koornstra (bijgeloot)
en Minze v.d. Zee moesten onderling uitmaken wie er met de derde prijs vandoor zou gaan. De heren wilden hier echter niet meer voor kaatsen, zodoende
werd er slechts een eerste en twee prijs uitgereikt. De finale was vrij snel
beslist in het voordeel van Teake, Henk en Tjeerd. Zij wonnen met duidelijke
cijfers van Theo, Jan en Piet in 5/1-6/0. Teake Koster werd tot koning uitgeroepen en mocht de Douwe Blanksma Wisselbeker in ontvangst nemen.
Uitslag:
1. Teake Koster (Koning), Henk Kuipers, Tjeerd Lutgendorff.
2. Theo Adema (Ozn), Jan Lutgendorff, Piet Lasschuit.
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Dames A-klasse
koetsier Durkje Wind, Geeske Poortstra (k) Lieke van As en Wietske Hoekstra.

Vier dames parturen stonden er op papier in de dames A-klasse. Zodoende kon
er in een poule gekaatst worden. Klokslag 10 uur trad het partuur van Amarins
Altena, Fonny Smink en Karin v/d Zwaag aan tegen het partuur van Denise
Koornstra, Andrea Kroes en Rommy Lutgendorff. Beide parturen moesten even
opwarmen, maar het partuur van Denise nam een voorsprong en uiteindelijk
zouden zij deze partij winnen bij een stand van 1-5/0-6. De volgende partij ging
tussen het partuur van Vollie Oostenveld, Sjoukje Hoekstra en Mirjam Adema
tegen Geeske Poortstra, Lieke van As en Wietske Hoekstra. Het was een spannende partij, het partuur Geeske c.s. won met 4-5/4-6. De tweede ronde streden
Amarins c.s. tegen Geeske c.s. Een partij waarin beide parturen goed speelden
echter was het Geeske c.s. die de punten wisten te pakken en zo ook hun 2e partij wonnen met 2-5/4-6. De andere partij tussen Denise c.s. en Vollie c.s. ging in
eerste instantie mooi gelijk op. Denise c.s. wisten echter de partij naar hun hand
te zetten en wonnen met 5-3/6-4. Nog 2 partijen dienden er gespeeld te worden, echter het partuur Amarins c.s. en Vollie c.s. hebben gezamenlijk ingestemd om de partij niet meer te spelen. Denise c.s. en Geeske c.s. konden beide
de overwinning nog pakken en zodoende een ware finale. Zo werd er ook
gestreden. Ondanks hier en daar wat zenuwen, deden beide parturen hun uiterste best. Het partuur van Geeske c.s. bleek echter onverslaanbaar deze dag. Ze
wonnen de finale met een stand 1-5/4-6. Geeske Poortstra verkozen tot
Koningin van de Dames A-klasse 2008.
Uitslag:
1. Geeske Poortstra (K), Lieke van As en Wietske Hoekstra
2. Denise Koornstra, Andrea Kroes en Rommy Lutgendorff.

Dames B-klasse

Dames B-klasse
koetsier P. v. d Hoff, Jikke Bergsma, Willy v. d. Velde (k) Geartsje Haijtema.

Ondanks een tekort aan A-maten in de B-klasse, stonden er 16 parturen op de
lijst. Hier en daar diende nog een maat bijgeloot te worden. Om 9.00 uur werd
het startsein gegeven en het beloofde een spannende dag te worden. In de eerste omloop nam het partuur van Jikke Bergsma, Willy v/d Velde en Geartsje
Haijtema het op tegen het partuur van Geertina Nota (bijgeloot), Sjoke Tilstra
en Mirjam Hoekstra. Een erg spannende partij, met alles aan de hang en de
winst voor het partuur van Jikke c.s. In de tweede omloop trof het partuur Jikke
c.s. het partuur van Corrie v/d Veer, Anke Tuinier en Margreet Lutgendorff.
Jikke c.s. had er vandaag zin in en opnieuw speelden zij 5 eersten gelijk en
pakten de winst met 5-5/6-4. In de derde omloop kaatsten Jikke c.s. tegen
Marrit van Dijk (bijgeloot), Anneke v/d Meer (bijgeloot) en Rianne
Stellingwerf. Laatst genoemde partuur won in de eerste twee omlopen met 55/6-2 en 5-4/6-6. Het werd wederom een spannende partij die ook wederom
bij een stand van 5-5/6-2 werd gewonnen door Jikke c.s. Hierdoor plaatsten
zij zich direct voor de finale en behaalden Marrit c.s. zo de 3e prijs. De andere
halve finale werd verkaatst tussen de parturen Johanna Kooistra, Sietske
Jaarsma en Tineke de Jong tegen Maike op de Hoek, Christine Cuperus en de
jarige Annie de Vries. Eerst genoemde partuur kwam in de halve finale door in
de 2 voorgaande omlopen te winnen met respectievelijke 5-5/6-2, 5-4/6-2. Partuur
Maike c.s. had reeds 2 keer gewonnen; 5-4/6-6 en 5-2/6-4. Het was een prachtige
halve finale, waarin de parturen zeker aan elkaar gewaagd waren. Uitslag 5-3/62. Maike c.s. gingen ook naar huis met de derde prijs. Het partuur van Jikke
c.s. waren vandaag echter niet kapot te krijgen en trokken uiteindelijk redelijk
eenvoudig de winst naar zich toe bij een eindstand van 5-2/6-2. Een mooie
overwinning! Willy v/d Velde uitgeroepen tot Koningin.
Uitslag:
1. Jikke Bergsma, Willy v/d Velde (K) en Geartsje Haijtema
2. Johanna Kooistra, Sietske Jaarsma en Tineke de Jong

Dames 35+-klasse

Dames 35+
Joke de Vries (l) Elske Valkema (k) en Japke Vlasbloem.

Bij deze damesklasse stonden er 5 parturen op de lijst, wat inhield dat er niet
in een poule gekaatst werd, er af was er af. Elske Valkema, Joke de Vries en
Japke Vlasbloem namen het in de eerste omloop op tegen het partuur van
Elisabeth v/d Weerdt, Tineke Algera en Eelkje Feenstra. Een nog niet al te spannende partij, waarbij beide parturen het probeerden, maar Elske c.s. eenvoudig
de winst pakten bij een stand van 5-1/6-2. De 2e omloop kwamen Elske c.s. te
staan tegenover Janet Nota, Anna Jaspers en Sylvia v/d Logt, zij hadden de 1e
omloop een staand nummer. Een ontzettend spannende partij, waarbij voor elk
punt gestreden werd en uiteindelijk met een stand van 5-5/6-4 de overwinning
naar Elske c.s ging. Ze plaatsten zich hiermee voor de finale. Tegenstander in de
finale was het partuur van Titia Rinia, Dina Koopmans en Jannie Bosma. Zij
wisten in de eerste omloop te winnen met 5-0/6-2 en hadden de 2e omloop een
staand nummer. Na een lange tussenpauze kon de finale verkaatst worden.
Een finale waarin het redelijk gelijk op ging en er een aantal keer op 6-6 werd
gekaatst. Het was het partuur Elske c.s. die er met de punten vandoor ging en
met een eindstand van 5-3/6-6. Elske Valkema uitgeroepen tot Koningin van de
Dames 35+-Klasse 2008.
Uitslag:
1. Elske Valkema, Joke de Vries en Japke Vlasbloem
2. Titia Rinia, Dina Koopmans en Jannie Bosma
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Welpen A-klasse
Bij de jongste jeugd had men voor het eerst 2 welpenklasses. Bij de Welpen
A- klasse stonden 3 partuur op de lijst. Tom en Iwan verloren hun beide
partijen maar gaven zeer veel tegenstand vooral tegen Klaas en Jurre dit
werd 5-5 6/4. Klaas cs verloren van Klaas Pier en Jouke. Klaas Pier cs wonnen
dus beide partijen. Fam. Bergsma koningsprijs was voor Klaas Pier Folkertsma
Uitslag:
1ste Klaas Pier Folkertsma en Jouke Vlasbloem
2de Klaas Bosma en Jurre Rinia

Welpen A-klasse: Jouke Vlasbloem en Klaas Pier Folkertsma.

Welpen B-klasse
Bij de welpen B- klasse stonden 9 partuur op de lijst. Er werd met veel
enthousiasme gekaatst. In de 2e omloop werd Ype bij Loes bijgeloot. Zij
kaatsten tegen Kim en Tjibbe die de 1e omloop nog van Ype en Elma hadden
gewonnen maar nu waren Ype cs te sterk. Boukje en Lars kaatsten tegen
Anna Jantsje en Milan dit werd 5-4 6/2 voor Boukje cs. In de halve finale
stonden Lisanne en Rik tegenover Loes en Ype. Lisanne cs wonnen met
5-3 6/2. De finale ging tussen Boukje cs en Lisanne cs. Het werd een zeer
spannende finale die werd gewonnen door Lisanne en Rik met 5-5 6/0.
De W. v.d Veen wisselbeker werd gewonnen door Lisanne Rinia
Uitslag:
1ste Lisanne Rinia en Rik van der Gaast
2de Boukje-Ellen Bosma en Lars Wijma
3de Loes Attema en Ype van der Logt.
Welpen B-klasse: Rik van der Gaast links en Lisanne Rinia

Pupillen
Bij de pupillen stonden 5 partuur op de lijst ook hier moest bijgeloot worden
omdat Sanne zich ziek had afgemeld. Thomas en Elise wonnen van Herre
en Jan-Thomas in de 1e omloop. Christiaan en Kim verloren van Emiel en
Age. Kim werd bijgeloot bij Jesse zij wonnen van Thomas cs met 5-2 6/6.
Emiel cs en Jesse cs stonden tegen over elkaar in de finale, dit werd 5-2 4/6
voor Jesse cs. Gebr. Koornstra wisselbeker werd gewonnen door Jesse Rinia
Uitslag:
1ste Jesse Rinia en Kim Mollinga
2de Emiel Wijma en Age Poog
Pupillen: Kim Mollinga en Jesse Rinia.

Schooljeugd
Bij de schooljeugd stonden 4 partuur op de lijst hier werd poule gekaatst.
Tjitte en Gerda verloren al hun partijen maar kaatsten tegen Pieter en Sybe-Jan
en zeer spannende partij met alles aan de hang. Dit terwijl beiden wisten
dat ze geen prijs meer konden behalen. Bravo!!.Pieter cs verloren de andere
2 partijen. Meindert en Nynke wonnen twee maal maar verloren van Jelle
en Rina. Deze twee wonnen al hun partijen. Gebr. Adema wisselbeker was
voor Jelle Attema

Schooljeugd: Rina Nota en Jelle Attema.

Uitslag
1ste Jelle Attema en Rina Nota
2de Meindert Attema en Nynke de Jong
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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

6 á 7 m2 trommelstenen van 10 bij 10 cm. 6 cm
diep. € 25,-, of een goed bod, tel. 06-49044844
Vrieskist i.g.st., p.n.o.t.k., tel. 0517-642702
8 kant en klare overgordijnen, bloemmotief,
genaaid en gezoomd met haken. Lengte 1,48 m
en breedte 2.00 meter (geplooid 1.00 m. breed).
Prijs per stuk € 5.-,
It String 8, Makkum, tel. 0515-231495
GEVRAAGD

Hulp in de huishouding gezocht voor 2 keer in
de week 2 uur voor gezin met jonge kinderen.
Dagen en tijden in overleg. Graag bellen met
06-24328207

TE KOOP

Wie weet waar onze RODE KATER is gebleven?
Hij is het liefste katertje van de wereld en wij
missen hem. Kenmerken: Rood, krul in zijn
staart, scheve onder en boventand, halsbandje.
Bel ons alsjeblieft, 0515-232962
GEZOCHT

Huishoudelijke hulp voor 3 à 4 uur in de week,
tel. 06-22400411

Kerkeburen 48
MAKKUM
Authentiek
gerestaureerde woning
met tuin nabij het centrum.

Vraagprijs:
€ 275.000,00 k.k.

Hulp in de tuin voor 3 à 4 uur in de week,
tel. 06-22400411

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
GEZOCHT

Voetbalvereniging Makkum zoekt voor het
komende seizoen nog een enthousiast duo voor
het leiden van de B-junioren. Tevens zijn wij nog
op zoek naar twee trainers voor pupillenteams.
Nadere informatie via
Harmen van der Wal, tel. 06-51148632
of Leendert Kooistra tel. 06-12320206
VERLOREN

Wie heeft mijn Samsung T900 gevonden in de
feesttent 22 juli. Ik wil hem graag terug,
tel. 06-10197378
GEVONDEN

19 of 20 juli ‘s ochtends ter hoogte van de Geep
3 - 5 een bril op de weg, montuur is rood en van
kunststof. Af te halen op de Geep 3, tel. 0515231503

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

TAXI & TOURINGCAR VAN DER BLES
35 Persoons Touringcar
- cd/dvd speler aan boord
- minibar
- veel bagage ruimte
- met trekhaak

WEGGELOPEN

Weggelopen tijdens Makkumer Merke, magere
oude cyperse dove poes, genaamd Mickey. Heeft
u haar gezien (dood of levend) wilt u dit dan aub
doorgeven op tel. 0515-232596. Alvast bedankt

Baby Massage? Kijk op
www.praktijkhelendehanden.nl

- 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

