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7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG

DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Makkum - Oud partycafé ‘De Steeg’ directeur
Remco de Witte heeft sinds deze week de
verfkwast weer ter hand genomen. ‘Na een
periode van 10 jaar in de horeca begon het
weer te  kriebelen om te schilderen’ aldus de
goedlachse Makkumer. Bij Ype Smink
Schilderwerken zal hij kijken of schilderen
net als fietsen is. ‘Het lijkt toch makkelijker
dan het is maar gelukkig heb ik een goede leer-
meester’. Voor een praatje en gelukwensen
kunt u hem de komende dagen opzoeken op de
steiger bij drukkerij Printwurk-Iris aan de
Voorstraat te Makkum (maar niet te lang, er
moet immers ook gewerkt worden).

Vier
brandweerkorpsen
bestrijden grote
brand 
woonboerderij 

4 9 12

Loft & Wyn
Festival Makkum 
zaterdag 9 september

Leugenbollepop
2006 in verhaal 
en in beeld

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Marinella Wallis de Vries schrijft Jeugdthrillers

Amsterdam/Makkum - Er zijn soms dingen
die ineens in het oog springen. Eén van die
dingen zijn de boeken die Marinella Wallis de
Vries schrijft. Zij schrijft de boeken onder de
naam Mel Wallis de Vries. Waarom Mel zal
menigeen zich afvragen. Ze heet toch Marinella.
Toen haar jongste broertje ging praten was
Mel veel gemakkelijker dus werd ze in het
gezin Wallis de Vries al snel Mel genoemd.
Het gezin kwam in Makkum wonen toen
Marinella in groep 6 van de basisschool kwam.
Ze is de oudste van het gezin en na haar kwamen
nog twee broertjes. Ze kwamen uit Noordwijk
aan Zee en het was even omschakelen. Na de
basisschool ging Marinella naar de RSG in

Sneek en daar leerde ze haar partner Michel
Elsenga kennen. Na het RSG ging ze biologie
en wetenschapsjournalistiek studeren en na
haar werk als journaliste en marketing manager
ging ze verder als free-lance schrijfster en nu
combineert ze dit met het moederschap, dochter
Pien is nu anderhalf jaar. Inmiddels wonen
Michel, Marinella en dochter Pien al geruime
tijd in Amsterdam.
Marinella schrijft jeugd-thrillers en haar eerste
boek wat de titel “Uitgespeeld” kreeg is
inmiddels al vijf keer herdrukt. In augustus
2006 is haar tweede boek uitgekomen en dit
heeft als titel “Verblind”. De boeken zijn ont-
zettend spannend en vlot geschreven, voor
middelbare scholieren zit er vaak heel veel
herkenbaarheid in. Maar ook voor ouders van
pubers zijn de boeken van Marinella heel
boeiend en spannend om te lezen. Wat kan er
leven onder de schooljeugd en hoe komen ze
er uit. De boeken gaan over het leven van
jongens en meisjes van ongeveer 16 tot 18 jaar
en zijn van het begin tot het eind spannend en
het is niet echt voorspelbaar wie de dader is
en waarom hij of zij het gedaan heeft. De boeken
zijn voor jong en oud fijne lectuur en zeker
voor Makkumers en mensen die haar kennen
heel bijzonder. De boeken zijn bij de boek-
winkel te koop en worden uitgebracht door
The House of Books. En het schijnt dat ze
inmiddels al weer bezig is met haar derde
boek. Degene die haar eerste en tweede boek
gelezen hebben willen ook zeker het derde
boek als het klaar is lezen.

Foto: Printwurk-Iris 

een greep uit ons aanbod,
zie pagina 13
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Info Familieberichten

Je hebt geen keus, leven geeft én neemt, leven streelt én beukt,
veel dat verrukt, veel dat verbijstert, veel dat je teistert,

je hebt geen keus, geloof er aan,
als je maar trouw blijft aan je naam,
als je maar je gezicht niet verbergt,

geloof er aan, als je maar méns blijft,
bij hoog en bij laag onloochenbaar mens.

Onverwacht is na een ziekbed overleden

Aart Romeyn
* 8 november 1966                                   3 september 2006

zoon van: Koos Romeyn-Nieuwland
Kees Romeyn in liefdevolle herinnering

broer en zwager van: Kees Romeijn
Anja Romeijn-Bulthuis
Marjan Samallo-Romeyn
Lodewijk Samallo

oom van: Rob, Audrey en Theo
Erwin, Arjan

oudoom van: Aron en Jesper

Leo Kolkena

De uitvaart zal plaatsvinden op vrijdag 8 september om 11.15 uur in de ’Van Doniakerk’
aan de Kerkeburen te Makkum, waarna we Aart naar zijn laatste rustplaats brengen.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Aakweg 18, 8754 AM Makkum.

Aart hield van bloemen.

Wij zijn geschrokken door het plotseling overlijden van onze aardige buurman 

Aart Romeyn
Onze gedachten gaan uit naar de familie;

Mevr.Gré Caarels Menno Dooijes / Wil Werkhoven
Jos en Allaard Hidding Marco en Esther Hoekstra
Fam.J.Hoogeboom Fam. K.Kooistra
Arend Poepjes Mevr. J.Reitsma
Joop en Diana Rinia Rixt en Chiel
Hidzer en Wijke Sietzema Fam.W.Tilstra
Joh.Tjeerdema Erica v.d. Weerdt
Fam. F.v.d.Weerdt Mevr. H.Werkhoven - de Boer
Jan Westendorp Ger de Wilde
Jetze en Hinke de Witte Otto en Corry de Witte
Remco en Meriam de Witte Siepie de Witte

Makkum, 3 september 2006

Het bericht van het plotselinge overlijden van
onze zeer gewaardeerde medewerker en collega

Aart Romeyn
heeft ons allen diep getroffen.

In hem verliezen wij niet alleen een betrokken
en toegewijde medewerker, maar vooral een
markante en enthousiaste collega.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Makkum, 3 september 2006

Directie en Personeel
Koninklijke Tichelaar Makkum

Met verbijstering ontvingen wij het bericht van
het overlijden van onze collega

Aart Romeyn
Wij zullen hem als een actief en gewaardeerd lid
van onze vereniging missen.

Wij wensen zijn familie de komende tijd veel
sterkte toe.

Makkum, 3 september 2006

Personeelsvereniging TT
Koninklijke Tichelaar Makkum

Zeer onverwacht is overleden onze mede-oprichter,
oud- en huidig bestuurslid 

Aart Romeijn
Wij verliezen in Aart een bekwaam en toegedaan
bestuurslid, die op de juiste momenten kritisch
aanwezig was op gebied van ruimtelijke ordening
en millieu. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe. 

Bestuur Vereniging tot Behoud van Natuur 
en Landschap Wûnseradiel 

Makkum, 3 september 2006

Kerkdiensten 
zondag 10 september
Kerkelijk Centrum “Het Anker” 9.30 uur
ds. J. van Olffen / HA

R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
pastoor J.v.d.Wal/pastor S. Draisma

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

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
Leden Oriëntatiecursus   
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 7/9 t.e.m. wo. 13/9

pakje Ontbijtspek...................................nu 5 zegels extra
Witte Druiven, 500 gram............................................99 cent
Chocolade Vla, 1 literpak...................................................1.15
Hero Casis, 1 liter..................................................nu 69 cent
Duyvis Pinda’s on- of gezouten..................van 1.89 voor 0.99
Lays Chips Naturel of Paprika, zak 200 gram..........1.29  0.79
Top Q Sinaasappelsap, 1 liter.............................................0.69
Top Q Wijn Wit of Rood, 1 liter...............................2.99  2.19
Fresh Zakdoekjes, pak à 10x10.....................................nu 0.55

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 €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 7 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 9 SEPTEMBER

DIVERSE SOORTEN 
REEPJESVLEES

varkens - kip - rund
vanaf €€ 0.89 
per 100 gram

BOERENPATÉ
100 gram €€ 1.20

GRILLWORST H/K of GEWOON
100 gram €€ 0.90

DONDERDAG 7 SEPTEMBER
T/M DONDERDAG 14 SEPTEMBER

PALINGWORST
100 gram €€ 1.00

GEGRILDE KIPFILET
100 gram €€ 1.50

Familieberichten

BBeeddaannkktt!! 
In een advertentie stond vorige week dat de
redacteur van de MB zijn 70e verjaardag
ging vieren, dat heb ik geweten ook...

De reactie was overweldigend veel  telefoontjes,
persoonlijke felicitaties, kaarten, bloemen,
bezoeken, en andere vormen van attenties,
fantastisch! hartelijk dank, 

Andries en Martje

Yeah! Hier ben ik weer dit is de tweede keer.
Ik ben Duncan en laat u weten

dat mijn broertje Liam gaat heten.

Liam
29 augustus 2006

Liam weegt 3500 gram en is 48 cm lang.

Antoine Noordergraaf & Alie v/d Veer
Duncan Noordergraaf

De Gearen 1b
8754 KC Makkum

Telefoon (0515) 231228

Alie en Liam rusten van 12.00 tot 15.00 uur

Wons

Hier op de foto is dit jongetje
6 jaar, met een witte bol

11 september a.s. maakt hij,
inmiddels grijs, de 60 vol

Gefeliciteerd
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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  S E P T E M B E R

Babi Pangang
Gemarineerde Kip
met ananas
Pangsit Goreng
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  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Vier brandweerkorpsen bestrijden grote brand
woonboerderij 

Foto: brandweermakkum 

Arum - Een brand heeft een woonboerderij
aan de Van Camminghawei in Arum in de as
gelegd. Kort na middernacht van maandag op
dinsdag ontdekten omwonenden dat de kop-
hals-rompboederij in brand stond. Zij waar-
schuwden de 65-jarige bewoner die op dat
moment alleen in huis was. Ondertussen was
ook de brandweer gewaarschuwd de korpsen
van Witmarsum, Makkum en Harlingen en de

hoogwerker van Bolsward bestreden de brand.
Mede door de sterke wind en het rietendak
kon het vuur zich snel verspreiden. De brand-
weer wist wel het woongedeelte te behouden. 

In de vuurzee gingen een auto boot en enkele
maaimachines verloren. De technische recherche
heeft een onderzoek ingesteld naar de onbe-
kende oorzaak van de brand.

Witmarsum - De 30e zwemvierdaagse in
Waterpark Mounewetter werd dit jaar gehouden
van 21 t/m 25 augustus. 4 dagen lang elke dag
konden de deelnemers al plonzend en spetterend
hun baantjes trekken. Door het leuke en
attractieve omlijstende programma kwamen
200 deelnemers richting het zwembad. 

Voor de kinderen die nog niet in het bezit zijn
van een zwemdiploma, was er gedurende deze
zwemvierdaagse een Aqualoop georganiseerd.
Onder leiding van het badpersoneel konden
20 kleine kinderen naar hartelust spelen,
zingen en springen in het water. Een ieder
kreeg na afloop een medaille uitgereikt en
voor de kinderen was er een leuk diploma.
Enkele leden van de Jeu de Boulesvereniging
de Mouneboulers uit Witmarsum controleerden

elke avond de deelnemers, om te zien of alles
in goede banen verliep. De opbrengst van de
sponsorloop van de zwemvierdaagse gaat dit
jaar naar het Ronald McDonald Kinderfonds.
Johan Bauke van Abbema had het meeste
sponsorgeld opgehaald en ontving daarvoor
als prijs een Mp3 speler. Omdat dit jaar de
vierdaagse voor de 30e keer werd georganiseerd
waren iedere avond een aantal leden van
verschillende muziekkorpsen aanwezig die
hun muzikale talenten lieten horen aan de
zwemmers en de toeschouwers. Voor iedere
30e deelnemer was er een heerlijke taart. Ook
2 dames die dit jaar voor de 30e keer meededen
kregen deze lekkernij uitgereikt. Voor het
omlijstende programma zoals kanotouwtrekken,
nachtzwemmen, duiken met een duikschool,
stoepkrijtwedstrijd, zeephelling en de hoogste
bom was veel animo. Bij diverse onderdelen
waren prijzen in de vorm van waardebonnen
te winnen. Ook het pannekoeken eten na het
zwemmen was een succes. De pannekoeken
waren niet aan te slepen. Een eigenaar van
een pannekoekhuis zou hier jaloers op zijn
geweest. Het  altijd weer spectaculaire “Fiets
‘m der in” werd dit jaar voor de 4e keer
georganiseerd en was  weer een fantastische
happening voor zowel de deelnemers als de
aanwezigen aan de badrand.

Baantje voor 4 dagen in Waterpark Mounewetter
Witmarsum zeer geslaagd

Foto: waterpark mounewetter
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Bospeen            
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.98

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

Nieuwe oogst Gieser Wildeman stoofperen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.98

Nieuwe oogst Delbare appels
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

Pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Wij hebben ook weer 
nieuwe oogst aardappelen

scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.leugenbolle.nl

Makkum - De protestantse kerk op de
Kerkeburen, bijna 350 jaar oud, krijgt weer
een flinke beurt. Ook in 1952 en in 1981 vonden
uitgebreide restauraties plaats. Vóór die tijd
werd alleen incidenteel onderhoud gepleegd.
De financiering is bij al deze activiteiten een
probleem geweest. Vanaf de stichting van de
Gereformeerde Kerk in 1580 tot 1795 (men
ging pas sinds 1820 van de Hervormde Kerk
spreken) was de overheid hiervoor verant-
woordelijk. De Gereformeerde Kerk was
namelijk de “bevoorrechte kerk”. Dat hield in
dat de overheid de kosten van bouw en onder-
houd van kerk, toren, pastorie, etc. financierde.
Als de overheid ten behoeve van de kerk met
een groot bedrag over de brug moest komen,
voerde die vaak een locale belasting in,
waardoor alle inwoners en niet alleen de lid-
maten werden belast. Het zal duidelijk zijn
dat dit soms problemen opleverde, temeer
omdat de doopsgezinde, katholieke en joodse
gemeenten weliswaar werden gedoogd maar
niet financieel gesteund.

In 1650 kwam de bouw van een nieuwe kerk
en toren aan de orde en was er geen probleem.
De economie in Makkum bloeide als nooit
tevoren en kon er veel geld ingezameld worden.
Na 1660 kwam er echter een periode van
economische malaise, waarin de kerk onder
schulden gebukt ging en weinig steun van de
overheid kreeg. In 1753 moest de kerk zelfs
een deel van haar eigendommen, waaronder
de schelpenbank, verkopen om haar financiële
verplichtingen te voldoen. Illustratief is ook
de brief die de kerkvoogden in 1796 aan het
bestuur van Wûnseradiel stuurden, waarin ze
zich beklaagden over het feit dat het “kerk-
dubbeltje”, een locale belasting van twee
stuivers op iedere gulden ten behoeve van de
kerk, weinig soelaas bood. Van de inkomsten,
ƒ 400 per jaar, moest het traktement van de
schoolmeester betaald worden, ongeveer ƒ 300
per jaar. Van de rest moest het onderhoud van
de kerk, toren, pastorie en kosterij betaald
worden. Onlangs, zo schreven ze, hadden ze
zelfs ƒ 600 moeten uitgeven voor herstel van
het bintwerk in de toren. 
In de loop van de negentiende eeuw raakte het

kerkgebouw geleidelijk aan in ernstig verval,
zonder dat er veel aan gedaan werd. In 1934
kwam de architect Jan Grijpma na een grondig
onderzoek tot de conclusie dat alleen een
allesomvattende restauratie de kerk kon redden.
De houten kapconstructie was voor een groot
gedeelte vergaan, met ernstige lekkages als
gevolg. Het loslatende pleisterwerk was een
gevaar voor de kerkgangers. De houten vloer,
die was gelegd over de oude kerkvloer met
half ingestorte grafkelders, gebroken zerken,
hier en daar ontbrekend plaveisel en later een
ongelukkig systeem van centrale verwarmings-
buizen, was deels verrot. Door de tweede
wereldoorlog kon echter geen actie ondernomen
worden. Pas in 1948 kwam architect A. Baard
Jr. met een rapport en een begroting voor de
restauratie. Na langdurige en zeer vasthoudende
acties van het kerkbestuur, onder bezielende
leiding van de kerkvoogd B.H. van der Gaast
en de architect, werden ten slotte voldoende
fondsen verkregen voor een totale restauratie,
die van 1954 tot 1956 duurde en die ruim
ƒ 151.000,- kostte. Hiervan betaalde het rijk
55%, het College van Gedeputeerde Staten
15 % en de Gemeente Wûnseradiel 10%. De
inwoners van Makkum brachten niet minder
dan ƒ 14.000,- bijeen, voor die tijd een aan-
zienlijk bedrag. Het restant werd als krediet
verstrekt door de Kingma’s Bank. Het is dui-
delijk dat ook in deze tijd dergelijke kostbare
restauraties niet zonder steun van de overheid
kunnen plaats vinden, maar dat ook inzame-
lingen en acties onder de burgerbevolking van
essentieel belang zijn om ons kostbare erf-
goed in stand te houden.

Nu, 50 jaar na de laatste grote restauratie,
wordt opnieuw een beroep gedaan op de
Makkumer bevolking om te helpen bij het in
stand houden van dit monumentale gebouw.
Tegelijk met deze krant wordt een brief met
informatie over deze restauratie bezorgd.
Hierbij zit ook een acceptgirokaart. Gelet op
het feit dat in het verleden nooit tevergeefs
een beroep werd gedaan vertrouwt de restauratie-
commissie ook nu op uw steun.

De Van Doniakerk in de steigers

Uden/Makkum - Op 3 mei 2007 bezoekt een
bijzondere sportman Makkum. Richard Bottram
uit Uden zal dan vanuit Hypolitushoef hard-
lopende over de Afsluitdijk gaan naar Makkum.
Hij heeft er dan bijna 280 dagen met iedere
dag een marathon opzitten. Eind juli is hij
gestart in Uden met zijn project Loop tegen
kanker.  Één jaar lang iedere dag een mara-
thon. 4 mei start de volgende marathon in zijn
project en loopt Richard naar Leeuwarden.
Marathon365 is een uniek project om financiële
middelen in te zamelen voor onderzoek en
directe ondersteuning van mensen met kanker.
Aanleiding en inspiratie voor het project

“Marathon365 - run against cancer” is de
ziekte longkanker waaraan Richard’s partner
Elise Bila op 37-jarige leeftijd is overleden.
Toen ontstond het idee  en het project om er
iets tegen te gaan doen. Iedereen die dat wil
mag het gehele stuk, of een gedeelte meelopen.
Hierbij wordt wel een bijdrage gevraagd als
sponsoring voor Marathon 365. Richard
wordt tijdens het gehele jaar begeleidt door
een fysiotherapeut en dietist. 
Meer informatie over dit marathonproject
vindt u op www.marathon365.nl  29 juli 2007
wordt ontegenzeggelijk een bijzondere dag.
De teller staat dan op 15.401 km en 175 meter. 

“Loop tegen kanker” 280 dagen een marathonloop
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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.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Renault Megane 1 cabrio 1.6 16-V sport LPG G3
Bl. Met. (Div.opt.) 08-2002 149101 11.750.00

Kia     Joice 2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart 04-2002 128956 11.250.00

Kia     Joice 2.01 16V Zilver met.
div. opties 11-2001 117969 10.250.00

Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met  
div. opt 04-2001 139210 9.250.00

Peugeot 206 1.4 5 drs Zilver.met
div. opt. 03-2000 83595 7.950.00 

Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3 03-2001 169214 6.750.00

Smart  Fordwo      micro compact car
45KW9 Zwart/Geel  03-2002 25221 6.750.00

BMW  316I        Coupe automaat rood 12-1993 145558 4.250.00
Skoda    Felicia     50KW  11-1999 79810 3.750.00
Volkswagen Golf   1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 2.750.00
Volkswagen Kever       1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Agenda
zaterdag 9 september
Makkum - Voor de 8e keer de Friese Molendag van
10.00 - 16.00 uur. Diverse molens in de omgeving
van Makkum en Witmarsum hebben hun deuren
geopend voor het publiek, de toegang is gratis.

Makkum - Straatfestival “Loft & Wyn” 
van 13.00 - 23.00 uur in het centrum van Makkum en
op de Boulevard aan het strand. Een unieke combinatie
van straatmuzikanten, straattheater en podiumacts.

zondag 10 september
Makkum - Kaatsland 11.00 uur 
“Belboei ledenpartij”Heren A en B en Dames,
12.00 uur schooljeugd / pupillen

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/ copij,
of een zoekertje kan tot nader aankondiging ingeleverd
worden bij Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR
Makkum. Telefoon 0515-231648 / fax. 0515-233545
of e-mail: rienstra@uwnet.nl. Het verzoek is om
dit vrijdags vóór 18.00 uur in te leveren !!!

VV Makkum
Competitie programma
zaterdag 9 september

senioren
AVC 1 - Makkum 1 14.30 uur
AVC 2 - Makkum 2 12.45 uur
Makkum 3 - Joure SC 5 14.30 uur

junioren
Makkum A1 - SDS A1 14.30 uur
Makkum B1 - SDS B1 11.00 uur
Read Swart C1 - Makkum C1 10.15 uur
Makkum MC1 - Balk MC1 12.30 uur

pupillen
Oudega D1 - Makkum D1 10.00 uur
Makkum D2 - Oosterlittens D2 09.30 uur
Makkum E1 - Nijland E1 10.00 uur
Makkum E2 - Frisia E8 09.00 uur
JV Bolsward E3 - Makkum E3 09.00 uur
Robur F1 - Makkum F1 09.00 uur
Zeerobben F4 - Makkum F2 10.30 uur
Makkum F3 - RES F2 10.00 uur
Mulier F2 - Makkum F4 10.00 uur

dinsdag 12 september
KNVB-competitie
20.00 uur H Ny Engwier 1 - VOG 1
* 19- en 26 september geen wedstrijden

Voetbalprogramma

Sporthal

Don de Jong

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com
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Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Laatste  ledenpartij
weinig opgave maar
met genoeg gezelligheid

Cornwerd - Zaterdag 26 augustus werd er de
derde en tevens laatste ledenpartij gekaatst in
Cornwerd. Wegens de start van het voetbal-
seizoen en vakanties viel de deelname een
beetje tegen. Zowel bij de heren las bij de
dames werd er in pouleverband gekaatst met
4 parturen. Bij de heren waren er 3 parturen
van drie en één van twee personen, bij de
dames was dit net andersom. Iedereen moest drie
keer kaatsen, dus het beloofde met vier perken
een rustige dag te worden. Na één omloop te
hebben gekaatst, deed de vereniging zijn naam
eer aan en werd er samen een kop soep en
broodje knak gegeten. Zowel bij de heren en
de dames bleef het tot de laatste wedstrijd
spannend wie er in de prijzen zou vallen. Bij
de dames zou het winnende partuur van de
wedstrijd tussen Trijntje (D.) Tilstra met Ytsje
Reitsma en Hiekie Mensonides met Wieke
Galema, eerste worden. Het aantal behaalde
eersten van de dames parturen zou uitmaken
wie er tweede zou worden. Trijntje en Ytsje
wonnen de beslissende partij met 5-2, te weinig
eersten voor Hiekie en Wieke voor zilver. Dat
ging naar Janet Nota en Trijntje (S) Tilstra. 
Bij de heren was het nog spannender. Tot de
laatste wedstrijd was het onbekend wie er met
prijzen vandoor zou gaan doordat er nog geen
partuur twee keer gewonnen had Als Feike
Melchers, Klaas van Malsen en Frans Huisman
het zouden winnen van Peter Bootsma, Jurjen
Kooistra en Lammert Miedema, zouden zij
eerste kunnen worden, mits zij teveel tegen-
eersten hadden. Dat laatste was het geval
waardoor uiteindelijk Ruurd Tilstra, Robert
van Swinden en Jouke Douwe Tilstra de krans
wonnen. Gek genoeg was het de hele dag
droog in Cornwerd en hebben we er een
mooie en gezellige slotpartij van gemaakt. 

Uitslag Dames:
1e:Trijntje (D) Tilstra en Ytsje Reitsma; 
2e: Janet Nota en Trijntje (S.) Tilstra

Uitslag Heren: 
1e:Ruurd Tilstra, Robert van Swinden 

en Jouke Douwe Tilstra; 
2e:Peter Bootsma, Jurjen Kooistra 

en Lammert Miedema. 

Makkum - Vandaag werd alweer de 34e
Tichelaar Partij traditioneel verkaatst. Om
11.30 uur is de partij even stilgelegd vanwege
een fikse regenbui, maar verder waren de weer-
goden ons vandaag goed gezind. Er stonden
voor vandaag 26 parturen op de lijst. De 1e
omloop verliep vlotjes, maar tijdens de 2de
omloop kwam er wat meer spanning aan te
pas. Partuur Pieter Bakker, Gerrit Meyer en
Tjibbe Hansma speelden tegen Yde Klaas
Dijkstra (bijgeloot), Eppie Weidenaar en
Peter de Boer en wonnen dit met 5-4/6-2. In
de 3de omloop speelden zij tegen Hendrik
Sweering, Peter Dijkstra en Rene Tiesma. Dit
eindigde in 5-2/6-6 in het voordeel van Pieter
Bakker c.s De halve finale speelden zij tegen
Leo Vogels, Jacob Zaagemans en Site Ferwerda
welke Pieter Bakker c.s eveneens won met
5-3/6-4. Een andere partij in de 2de omloop
was die van Johan Abma, Karel Nijman, Jan
Sjoerd Tolsma tegen Jelle Bosje, Allard Visser
en Hendrik Jan vd Velde.  Partuur Abma won
dit nipt met 5-5/6-2. Via een staand nr. in de

3de omloop troffen ze Hilbrand Visser, Johan
Binnema en Aloys Freitag in de halve finale.
De gehele dag waren ze goed op dreef, maar
deze partij verliep eenzijdig, en werd beslist
in 5-0/6-2 in het voordeel van partuur Abma.
De finale speelden zij vervolgens tegen Pieter
Bakker c.s  Ook dit werd een eenzijdig verhaal.
Op 5-0/6-4 maakte Karel Nijman het via een
bovenslag uit, en waren de kransen voor
Johan Abma c.s
Het Sieraardewerk werd voor de 34e keer
aangeboden door Koninklijke Aardewerk
Tichelaar te Makkum. De KVM en de kaatsers
willen hen bedanken voor de prijzen.

1e Johan Abma, Karel Nijman
en Jan Sjoerd Tolsma

2e Pieter Bakker, Gerrit Meyer 
en Tjibbe Hansma

3e Hillebrand Visser, Johan Binnema 
en Aloys Freitag

3e Leo Vogels, Jacob Zaagemans
en Site Ferwerda

34e Koninklijke Tichelaar Partij
KNKB senioren vrije formatie wedstrijd

Makkum - Zondag 10 september a.s. wordt
de laatste ledenpartij van dit seizoen gehouden.
Deze partij staat open voor Heren A + B klasse,
Dames, Schooljeugd, Pupillen en Welpen. Wie
nog één keer wil kijken of hij of zij de allerbeste
is moet nu meedoen, het is de laatste kans! De
kaatsvereniging hoopt dan ook dat er een grote
opkomst zal zijn. Dit geldt tevens voor het
publiek dat dit seizoen regelmatig op het kaats-
veld aanwezig was. Laten wij er met elkaar
een gezellige afsluiting van het kaatsseizoen 2006
van maken. Aanvang: 11.00 uur op “Keatslân
De Seize“ aan de Klipperstraat. De jeugd
begint om 12.00 uur! Café Bar “De Belboei“

is de sponsor van deze partij en de prijzen
bestaan uit waardebonnen en medailles. De
kransen worden aangeboden door A. Kamstra
Bloemencentrum “Maggenheim”. Opgeven
voor deze partij kan t/m zaterdag 9 september
in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs 231377.

De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen: 
zat. 9 sept. om 19.00 uur in de kantine.
Heren en Dames:
zat. 9 sept. om 20.00 uur in Café Bar De Belboei

Tot zondag!! Meer info op www.kvmakkum.nl

Kaatsvereniging  Makkum organiseert 
De Belboei  ledenpartij 

Witmarsum -  In het dorpscentrum kaatsen is
altijd een gezellige bezigheid. Zeker als het in
de nachtelijke uren gebeurd. De Friesland Bank
partij was de laatste ledenpartij die de Kaats-
vereniging Pim Mulier afgelopen zaterdagnacht
organiseerde. De Friese Bank fungeerde als
hoofdsponsor, Zeedesign (grafische verbeelding)
leverde eveneens een bijdrage en het clubhuis
uit Witmarsum ( Us Bierhus) zorgde voor de
verlichting( Heeringa) De 15 deelnemende
parturen zorgde voor een mooie deelnemers-
lijst. De dames en heren kaatsten bijelkaar. In
de finale bleken Johan, Lena en Klaas- Jan
niet moe te zijn van de lange halve finale.
André, Marieta en Abe waren niet in staat om
de vorige partijen net zo succesvol af te sluiten.
Haitsma kaatste zeer goed op de harde onder-

grond en op 5-2 en 6-2 was de overwinning
een feit.

Uitslag Friesland Bank partij:
1e Johan van IJs, Lena Wybenga 

en Klaas-Jan Haitsma
2e André Dijkstra, Marieta van Zelst 

en Abe Brandsma
3e Douwe Jan Hibma, Marieke de Vries 

en Eelke Algra
3e Michael van Coevorden, Nynke de Vries 

en Arjen Zijlstra
Verliezersronde:
1e Gert Jan Meekma, Jolanda Koopmans 

en Tjeerd de Jong
2e Melvin Tolsma, Anja Hofstra 

en Martin Gaastra

Nachtkaatsen succesvolle afsluiting kaatsseizoen
Pim Mulier

Gratis zoekertje?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl
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POLDERPOP
9 september 2006

m.m.v.

EXPOSURE
&

RAMSK

LOCATIE 
Minicamping Feenstra

Allingawier
Zaal open 21.30

www.stichting-lex.nl
Culture Stichting LEX

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53

8754 BL Makkum

Mobiel: 0654 985 246

Fax: (0515) 23 25 33

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De programmering voor het Loft & Wyn
Festival 2006 is rond! Meer dan 30 acts,
bands en straatartiesten staan te trappelen om
Makkum met hun muzikale en/of artistieke
kunsten te vermaken op zaterdag 9 september
a.s. Op acht verschillende podia/locaties op Plein,
Markt, Kerkstraat, Voorstraat en Schoolbuurt
kunt u deze dag genieten van een afwisselend
programma. Variërend van de bloedstollende
circusacts van de Verschrikkelijke Mendozies
tot locatietheater in de Stopera. Hier speelt
theatergroep RaarWaar de friestalige eenakter
De Tsjelp, geschreven door Hans van der
Eems uit Leeuwarden. Het naast de Stopera
gelegen plein (Schoolbuurt) is het terrein van
het uitgebreide kindertheaterprogramma. Ook
de populaire Snappie zal zich hier vertonen.
Muzikaal komt iedereen aan z’n trekken!
Vanaf 13.00 uur zullen Pop, Ballad, het
onvervalste levenslied, Blues, BoogieWoogie,
Rock & Roll uit verschillende periodes, Djembé,

Hollands vertier, Wâldrock tot Bluegrass.
Bovendien zijn daar nog de Jay-Jays. Zij gingen
door waar de Shadows ophielden. En, alsof
dit alles niet gezellig genoeg is, zullen straat-
artiesten en reizende muzikanten de pauzes
tussen de podia opsieren. Kortom, het wordt
beregezellig in Makkum op zaterdag 9 september
met s’ avonds een spetterende afsluiting op
het Plein! Dit mag u niet missen!

Optredende artiesten o.a.:
Jay-Jays, Gerrit Bos, Babadé, Synergy,
Wymaroo, Rebound Boogie Bent, Marauders,
Simon en Alex, De Jägermeisters, Trio Trut,
drumband Hallelujah, Knans & Knees, De
Tiidtrompetters, Henk Bijlsma, Jelle B,
Damesgroep Kjos, Circus Caramba, De
Verschrikkelijke Mendozies, Kindertheater,
Snappie*  Disiclama, Fransoubiet, Eric & the
Grumbling old man, Theatergroep RaarWaar,
en nog veel, veel meer...

Loft & Wyn Festival Makkum 
Muziek- en Theaterfestival

Makkum - Tijdens het studieverlof van de
voorganger worden een aantal diensten ingevuld
door leden van de gemeente. Op zondag 10
september is er om 10.00 uur een speciale
dienst, verzorgd door de leden van de
Oriëntatiecursus. De Oriëntatiecursus is bedoeld
voor leden en niet-leden van de gemeente. Er
wordt gesproken over geloven. Bijbelverhalen

komen aan de orde, wat wordt er nu eigenlijk
verteld in die verhalen, wat kun je daarmee als
mens van nu. Thema van de dienst is: “Eten
wat de pot schaft”. Een menukaart, met voor-
gerecht, hoofdgerecht en toetje vormt de leidraad
voor de dienst. Het adres van de vermaning in
Makkum is: hoek Tuinstraat, Bleekstraat, in
het centrum van het dorp.

Bijzondere dienst Doopsgezinde Makkum

Allingawier - Vanaf maandag 18 september
worden er in atelier de Frije Wyn bij Allingawier
model/portret tekencursussen gegeven door
beeldend kunstenaar Frâns Faber. Al vele jaren
is Faber als docent verbonden aan creativiteits-
centrum De Cirkel in  Heerenveen. Nu is het
dus ook voor mensen uit de omgeving van
Allingawier mogelijk om onder begeleiding
van Faber en in zijn eigen atelier de kunst van het
modeltekenen te beoefenen. Er wordt gewerkt

naar het leven, het échte werk dus! Voor ieder-
een die de mens wil leren tekenen, een perfecte
basis. Geïnteresseerden zijn welkom in atelier
de Frije Wyn aan de Meerweg op de open dag
zaterdag 16 september van 14.00-17.00 uur en
kunnen kennis maken met de docent en de
fraaie accommodatie . Er is zelfs mogelijk-
heid om even zelf aan de slag te gaan! Het ate-
lier is telefonisch bereikbaar onder nr. 0515
232845 of per e-mail: defrijewyn@planet.nl

Model/portret tekencursus
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BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001 € 17.450,-
Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm 2004 € 16.400,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm    2002  € 14.250,-
Peugeot 307 Hdi,Xsi uitv,5drs,airco-ecc,cruisecontrol,half leer
LM velgen,cpv+afst.bed,el.rmn v+A,mistl.voor,136dkm  2002 € 11.900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 10.900,-
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm 2002 € 10.750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv    2001 € 9.900,-
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm          2003  € 9.650,-  
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,airbags. 123dkm  2002  € 8.900,-
BMW 318i nw model,zilver,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv   1998 € 7.850,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001 € 6.750,-

Opel Combo 1.7Dti comfort,wit,schuifdeur,cpv+afst.bed,radio-cd
El.ramen,stuurbekr,mooie frisse auto, 98dkm        2004 € 8.750ex

Let op!
Bij garage Horjus in Makkum kunt u 

Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!
U heeft nog tot 31 oktober 2006 de tijd !!

Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl 

tel 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
Opel Astra H 1.6-16v
Twinport, blauwmet
Airco,cruisecontrol
LM velgen,r-cd/mp3
5 drs  trekhaak
34 dkm   bj 2004
€ 16.400,-

Peugeot 307 Hdi
5drs,Xsi uitv,airco
cruisecontr,mistl
half leer,lm velgen
el.rmn,cpv+afst.bed
136 dkm  bj 2002
€ 11.900,-

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

* a.s donderdag(7 sept) de laatste competitie-
avond is bij het dameskaatsen

* wij deze avond gezellig willen afsluiten 
met een draaiend rad en een hapje en drankje

* komt allen en maak er met ons een gezellige
avond van

* tot donderdag de damescommissie!!!

* De gezellige jaarlijkse Lady’s day wordt 
gehouden op dinsdag 12 september op het 
tennispark Makkum, geef je op bij Jikkie 
tel. 231230 of Klaasje tel. 231450

* Ook dit jaar weer Kalebassen te koop zijn 
bij de familie Oostenveld, Bleekstraat 7 in 
Makkum, tel. 232745. De opbrengst gaat 
naar de “Tjallingstichting” Paardensport 
gehandicapten Fryslân.

VVV Kantoor in Makkum

Makkum - Met ingang van 1 september zijn de
openingstijden van het VVV Kantoor in
Makkum als volgt: maandag tot en met
vrijdag 10.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur
en op zaterdag 10.00 -16.00 uur (zon-en feest-
dagen gesloten).

Mannenkoor
“De Flevosanghers”
Makkum - De repetities van het mannenkoor
De Flevosanghers beginnen weer op donderdag
7 september om 20.00 uur in Ons Gebouw.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Wie
belangstelling heeft kan geheel vrijblijvend
een keer langs komen om een repetitie bij te
wonen en mee te zingen. Graag tot ziens!

Wist u dat...

www.makkumerbelboei.nl
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Wij ruimen op
huurfietsen ook kinderfietsen

Fiets zitjes voorop.
Mokken, voorraadbakjes,

bakblikken, schoonmaakartikelen,
Lijmen, kitten en verf

Te veel om op te noemen

Stofzakken alle modellen
op voorraad 2 halen 25% korting

Venema dhz en tweewielers
Voorstraat 7 Makkum

0515-231484

Romano’s vrolijke 
vrijdagavond
Makkum - In de succesvolle reeks “Vrolijke
vrijdagavond” is het 8 september weer tijd
voor een feestje bij Café Romano om 21.00
uur. Dit maal met zangeres Nienke die kort-
geleden haar tweede single uitbracht met de
titel: “Na regen komt weer zonneschijn”. Het
plaatje staat op dit moment in de bubbling
under maar wordt volgende week in de top
100 verwacht. Naast haar eigen liedjes brengt
deze veelzijdige zangeres Nederlandstalig
repertoire van o.a. Corry Konings aangevuld
met Engelstalige nummers.

25e Palingtoernooi 
tennisver.Makkum
Makkum - Zondag  17 september wordt in
Makkum voor de 25e keer het Palingtoernooi
gehouden. Door de dames-tennisleden werd
elk jaar een dag voor de vrouwen gehouden,
de z.g. Ladysday. Mannen waren op die dag
niet welkom op de baan. In 1981 werd als
tegenhanger voor de eerste keer een Mannendag
gehouden. De prijzen bestonden o.a. uit paling.
Het jaar daarop, in 1982, werd het succes-
volle toernooi omgedoopt tot Palingtoernooi.
Visserman en tennisser Leen van Malsen
zorgde voor de” iel”, welke dan op de baan
werd gerookt door Siepie Postma. Naast de te
winnen paling werd gestreden om de paling-
trofee. De laatste jaren wordt de paling gevangen
door Andries Koornstra  en gerookt door Arie
de Jong. Jan Koornstra zorgt voor de platvis.
Voor elke deelnemer is er pondje paling en de
gehele middag is er vers gebakken vis. Dit
jaar dus voor de 25e keer. 
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 30 september 2006

3 gangen keuzemenu maand september
Voorgerechten

Amuse van gerookte zalm
en komkommertartaar

of

Gebonden kippensoep

of

Salade met gerookte forel

Hoofdgerechten

Entrecôte met pepersaus

of

Visstoofpotje

of

Redsnapper met zoete pompoen
en pittige Beurre Blanc

Nagerechten

Appelbeignets

of

Yoghurt bosvruchten ijs

of

Vanille ijs met amaretto 
en banaan

€ 18,50

Makkum - Het 17e Leugenbollepop is suc-
cesvol verlopen. Vorige week is hier al over
uitgeweid. Het succes van Leugenbollepop
hangt af van de opgave. Dit jaar was er een
groei in het aantal opgaven. In totaal stonden
er ongeveer 30 verschillende artiesten op het
podium. De nummerkeuze was ook dit jaar
weer zeer uiteenlopend. Hollandse meezingers
en alternatieve rock op één avond kan alleen
op Leugenbollepop. Bente Groenenveld mocht
het bal om ongeveer 20.30 uur openen.
Johannes Lutgendorff debutant op LBP bracht
op geheel eigen wijze een nummer van
Nirvana. Hierna was het publiek een en al oor
voor de andere kandidaten. In de pauze was er
een geslaagde Karaoke sessie. Voor iedereen
het debuut op het podium. Een hele belevenis
om voor 1400 mensen zomaar een podium te
beklimmen. Iemand die daar duidelijk minder
problemen mee had Danny Panadero. Deze
artiest wilde zijn medewerking verlenen aan
het festival. Na een overdonderend onthaal
door het publiek zong deze rasartiest uit de
Jordaan (of was het Leeuwarden) bekende
hits. Meezingen kon dit jaar erg goed. Zo was er
‘Que sera -sera’ vertolkt door Tineke Jorritsma,
‘het is moeilijk bescheiden te blijven’ door
Koert Jansen, ‘dans de hele nacht met mij’
door Arnolda en Durkje en nog vele anderen.
Gerockt werd er op Nirvana. Maar ook op
Muse door Leffert en Karin waarbij Leffert de
gitaar bespeelde en Karin de hoge noten goed
kon halen. Luisteren kon naar Ilse de Lange
vertolkt door Moniek Falkena en Ramses
Shaffy door Jelle Koornstra. Gedanst werd er
op Brake away door de drie zusters Roorda en
gesprongen op de Chili Peppers en Limp Bizkit.
Voor iedereen wat dus. In de fotocollage kan
iedereen zijn of haar favorieten zoeken. De
avond werd door de Superband afgesloten
met hart en ziel van de Trökkener Kecks. Met
hart en ziel werd er zeker gezongen. Volgend
jaar een volgende editie van het unieke festival
Leugenbollepop. Lijkt het je wat om mee te
doen? Geef je dan op volgend jaar en stap op
het podium!

Stichting Leugenbollepop Makkum kan terug
zien op een geslaagd festival en doet er alles
aan dit volgend jaar weer te doen. 

Leugenbollepop 2006 in verhaal en in beeld
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Landelijk, aan vaarwater gelegen verrassend grote,
goed onderhouden vrijstaande woning met 
aanlegsteiger en uitzicht over de landerijen.
Grote, mooi aangelegde tuin met vrijstaande
garage en berging. Totaal 684 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, badkamer v.v. toilet, 
douche en wastafel, woonkeuken v.v. inbouwapp. 
en schouw met gaskachel, gang met trap naar 
1e verd., woonkamer met balken plafond en
schouw met gaskachel, bijkeuken. 1e Verd.: 
overloop, 2 slaapkamers met dakkapel.

Vraagprijs € 348.000,— kk.k.

Zeer slecht onderhouden halfvrijstaande woning met
bouwvallige schuur, gelegen aan de rand van het
centrum op totaal 63 m² eigen grond. Een echte 
uitdaging voor de handige starter. De verwaarloosde 
woning heeft een plaats op het noorden met
eigen achterom. Indeling: entree/hal met luik 
en losse houten trap naar de 1e verdieping,
woonkamer met bedstede en gaskachel 
verwarming, aangebouwde keuken met geiser
t.b.v. warmwater, toilet/douche ruimte. 1e Verd.:
zolder. Onderdeel van beschermd dorpsgezicht.

Vraagprijs € 47.000,— kk.k.

Mooie, grote en sfeervolle eengezinswoning 
met o.a. woonkeuken en 4 slaapkamers. Deze
goed onderhouden eindwoning heeft een fraai
aangelegde tuin (N, W en Z) en is rustig gelegen
in een woonwijk. Eigen grond 265 m². Indeling:
entree/hal, hangend toilet met fonteintje, 
woonkamer met houten vloer en trapkast, 
mooie grote woonkeuken met houten vloer en
apparatuur, aangebouwde berging. 1e Verd.:
overloop, 4 grote slaapkamers, badkamer v.v. 
2e toilet, douche en wastafel. Vlizotrap naar zolder.

Vraagprijs € 187.000,— kk.k.

In het centrum en bij de sluis gelegen goed
onderhouden herenhuis met een beschutte tuin
(ca. 14 m diep) op het zuiden. De karakteristieke
en sfeervolle woning (ca. 480 m³) ligt op 144 m²
eigen grond en is onderdeel van beschermd
dorpsgezicht. Indeling o.a.: kelder, keuken met
inbouwapp. en buitendeur, kamer en suite met
o.a. glas-in-lood ramen, paneeldeuren en 2
schouwen. 1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer
v.v. wastafel en ligbad met douche. Vaste trap
naar 2e verd. met 3 kamers.

Vraagprijs € 328.000,— kk.k.

Grote hoekwoning (inhoud ± 400 m³) met o.a. 4
ruime slaapkamers en fraai aangelegde tuin (W).
Ligt aan een rustige doorgaande weg op totaal
204 m² eigen grond. Indeling: entree/gang, toilet
met fonteintje, grote woonkamer met houtkachel,
open keuken v.v. apparatuur, aangebouwde 
bijkeuken met buitendeur. 1e Verd.: overloop, 
3 ruime slaapkamers (1 met schuifpui naar plat
dak), grote badkamer v.v. ligbad, 2e toilet en
wastafel. Vaste trap naar 2e verd.: overloop,
bergruimte, 4e slaapkamer.

Vraagprijs € 189.000,— kk.k.

In een klein plattelandsdorpje op circa 1,5 km van
Makkum ligt deze leuke en goed onderhouden
halfvrijstaande woning met geheel betegelde tuin
op het zuid-westen. Uitzicht over de weilanden
richting IJsselmeerdijk en gelegen op totaal 
165 m² eigen grond. Indeling: entree/gang,
woonkamer, woonkeuken v.v. inbouwapp.,
middenhal, toilet, aangebouwde bijkeuken, 
badkamer met douche en wastafel. 1e Verd.:
overloop en 3 slaapkamers. 2e Verd.: 
zolderberging.

Vraagprijs € 139.000,— kk.k.

Op onze internetsite is een video te zien van 
deze verrassend grote vrijstaande woning met
aangebouwde stenen berging/garage en 
vrijstaande houten schuur, gelegen op totaal 
650 m² eigen grond en op loopafstand van
Makkum. Indeling: entree/hal, ruime woonkamer
met houtkachel, woonkeuken v.v. inbouwapp.,
kelder, bijkeuken met buitendeur, badkamer, 
toilet en berging/garage met wasruimte en 
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 4 slaapkamers
en hobbykamer.

Vraagprijs € 258.000,— kk.k.

Makkum, VVoorstraat 113 

Gaast, BBuren 334 Makkum, KKerkeburen 444 Makkum, DDe WWijting 11

Idsegahuizum, DDorpsweg 117Makkum, BBotterstraat 669

Nog maar 2 appartementen te koop in dit 
kleinschalig appartementencomplex met lift. 
Deze zeer grote appartementen liggen in het
centrum en hebben een mooi uitzicht over 
de sluis en haven. Zeer royale maisonnette 
(2 verdiepingen appartement) met dakterras op
het westen en een eigen berging op de begane
grond. Groot appartement op de 1e verdieping
met eigen garage op de begane grond. Beide
appartementen zijn v.v. een compleet ingerichte
badkamer en hebben een stelpost voor de keuken.

Koopsom € 270.000,— vv.o.n.

Makkum, VVallaat 66

Piaam, BBuren 119Makkum, VVoorstraat 11-33
vviiddeeoo

oopp oonnzzee ssiittee
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vanaf 21.00 uur
‘Vrolijke vrijdagavond’
m.m.v. zangeres Nynke

Markt 11 Makkum
0515-231351

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

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraakwww.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Zaterdagmiddag begon voor
Makkum het nieuwe seizoen op het vernieuwde
hoofdveld. Op deze 1e speeldag werd meteen de
streekderby tegen de Workumers afgewerkt.
Ondanks een in de media aangekondigde
verjongingskuur stonden er weinig nieuwe
namen op het veld. Wel was het elftal ten
opzichte van vorig seizoen qua posities enigs-
zins gewijzigd. 

Makkum begon de wedstrijd slordig en keek
bijna vanaf de 1e minuut tegen een achterstand
aan, maar aanvoerder Reimo Tjeerdema kon nog
net voorkomen dat deze stand op het scorebord
genoteerd moest worden. Ook Makkum toonde
aan dat het deze partij voor de volle winst
wilde gaan. In de derde minuut was het
Gerard Roorda die de bal vanaf de achterlijn
wist terug te leggen op Jouke de Jong, maar
zijn inzet miste de juiste richting. Hierna was
Makkum niet bij machte het spel te dicteren
en voetbalde onrustig. Na 10 minuten was het,
ondanks een voorafgaande buitenspel situatie,
de aanvoerder en spits van Workum die de 0-1
achter Hidde Koornstra wist te tikken. 5 minuten
later kreeg Makkum nog een tegenslag te
verwerken toen aanvoerder Reimo Tjeerdema
geblesseerd het strijdperk moest verlaten.
Makkum ging op zoek naar de gelijkmaker en
na 20 minuten spelen was het bijna Jelle
Hiemstra die zijn ploeg op gelijke hoogte wist
te brengen, maar zijn kopbal ging net over. In
de 25ste minuut werd er een vrije trap aan
Workum toegekend na een overtreding die
alleen de scheidsrechter had geconstateerd,
want er was werkelijk niets aan de hand. De
vrije trap werd echter schitterend uit het doel
geranseld door keeper Hidde Koornstra. De
scheidsrechter van deze middag zou met zijn
warrige en weifelend optreden nog vaker de
aandacht op zich vestigen. De mooiste aanval
in de 1e helft, wat wel een doelpunt had verdient,
werd na 35 minuten spelen opgezet door Jelle
Hiemstra. Na een combinatie met Gerard Roorda
was het dezelfde Hiemstra die de bal vanaf
links voor het doel wist te brengen, maar zijn
voorzet werd niet krachtig genoeg ingekopt
door Jouke de Jong. Ook het daarop volgende
schot van Gerard Roorda werd gekraakt in

een mêlee aan spelers. Makkum begon in
deze fase van de wedstrijd meer druk te zetten
en had gezien het spelbeeld recht op de gelijk-
maker. Jelle Hiemstra was voor het rustsignaal
met een kopbal en een “mislukte” voorzet nog
het dichtst bij de 1-1, maar de bal wilde maar
niet binnen de palen vallen. 

Na de rust was het Workum die de eerste
speldenprik uitdeelde, maar hierna was het
weer Makkum die het beste van het spel had.
Na een kwartier in de tweede helft was het
Gerard Roorda die de 16 meter in dribbelde
en de bal voor de doelmond bracht, maar de
bal kon niet binnen worden gelopen door de
aanstormende Makkumers. De corner die hier
uit voortvloeide werd door Jelle Hiemstra
knap ingekopt, maar ook deze keer had de lin-
kerspits het geluk niet aan zijn zijde toen hij
zijn kopbal op de dwarsligger uiteen zag spat-
ten. De afvallende bal werd door de mee
opgekomen Pieter Genee onvoldoende gedrukt
en belande daardoor jammerlijk in de ballen-
vanger. Na een minuut of 70 gespeeld te hebben
viel vanuit het niets en geheel tegen de ver-
houding in de 0-2 voor de gasten uit Workum.
Door onoplettendheid in de laatste linie kon
de rechtermiddenvelder van Workum de bal
vrijwel ongestoord onder de uitlopende Hidde
Koornstra schuiven. Makkum ging ook na
deze tegentreffer niet bij de pakken neerzitten
en bleef de beter voetballende ploeg. Tien
minuten later was het bijna de ingevallen
Bouke Jetze Smink die de aansluitingstreffer
op het scorebord wist te zetten, maar zijn door
de scheidsrechter onopgemerkte smash (waarbij
koppen een betere optie was geweest) miste
de juiste richting en snelheid. In dezelfde
minuut was het de sterk spelende aanvoerder
Gjalt Roorda dichtbij een doelpunt was, maar
zijn schot ging rakelings naast. De laatste
minuten kon Hidde Koornstra zich nog onder-
scheiden door drie keer adequaat op te treden,
waarmee hij zijn ploeg voor een grotere
nederlaag wist te behoeden. 

Alhoewel onverdiend, een gelijkspel had meer
recht gedaan aan de wedstrijd, staat Makkum
na de 1e speelronde met lege handen.

voetbal - Makkum verliest derby tegen Workum

Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland, het
Antonius Ziekenhuis en Diabetes Vereniging
Nederland(DVN) organiseren op 2 oktober 2006
van 19.30 - 21.30 uur in de zorgboulevard,
Bolswarderbaan 3 in Sneek (bij het ziekenhuis)
een informatieavond over Diabetes Mellitus
en NIEREN. Deze avond is bedoeld voor mensen
met diabetes mellitus. Ook partners, familie-
leden en andere belangstellenden zijn van harte
welkom. Voor opgave en informatie kunt u

t/m 28 september bellen met het cursusbureau
van Thuiszorg Zuidwest Friesland tel: (0515)
461298. Een complicatie van diabetes mellitus
kan zijn: problemen met betrekking tot de
nierfunctie. Tijdens deze avond wordt er
informatie gegeven over diabetes mellitus en
de nierfunctie. Wat er gebeurt als de nieren
minder goed gaan werken. Wat zijn de signalen,
wat kunt u het beste doen. Gastspreker op deze
avond is: Mw. D. Telgenhof van de Nierstichting. 

Informatieavond over: 
Diabetes Mellitus en de nieren
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Wegens overcompleet Fotoprogramma Paint
Shop Photo Album 5 de luxe, is nieuw, legaal
in doos voor € 7.50. Tevens wenskaarten-
programma om zelf kaarten te maken, talrijke
voorbeelden en plaatjes/foto’s. Ook nieuw,
legaal exemplaar € 27.50. Allebei geschikt
voor windows 98, ME, 2000 en XP, It String
8, tel. 0515-231495

Tweepersoons ledikant 2.00 x 1.60 m., met
2 nachtkastjes + toog met spiegel, dubbele
verlichting € 100.-, tel. 0515-231940

Pompoenen en kalebassen, te veel om op te
noemen. T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5,
Gaast, tel. 0515-542547

Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312

Grenen Computermeubel met rolluik € 75.-;
tel. 0515-577532

Wegens verhuizing z.g.a.n. Samsung combi-
natiemagnetron zilverkleurig € 100.-, 
tel. 0515-232090 na 18.00 uur

Voetbalschoenen mt. 38 merk Panter € 5.-,
tel. 0515-232085

Autozitje (opknapper) € 10.-; Maxicosy € 5.-;
Fietsstoeltje (aan het stuur) € 10.-;
Fietsstoeltje (achterop) € 10.-; Driewielertje
(met duwstok) € 10.-; Div. kinderlaarzen
€ 1.- p.p., tel. 0515-231621

Zeer mooie massagetafel, koffer model met
draagtas en hoofdsteun en armsteunen nog
geheel nieuw € 225.-; tel. 06-54638270

Singer de Luxe zig-zag naaimachine vr.pr.
€ 90.-, tel. 06-23033050

Mooie heideplantjes à € 0.35, A. v.d. Meer,
Boerestreek 17, Gaast.

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, 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

Wij begrijpen waar u heen wilt....



Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur

vrijdagavond geopend tot 21.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

kilo bak
WWIITTTTEE EENN BBLLAAUUWWEE

DDRRUUIIVVEENN
slechts

1.4499
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl
“Nike” voetbalschoenen mt. 35 € 8.-, 
tel. 0515-542275

IJzeren kozijnen met openslaande ramen afm. 1.66
x 4.70 cm. pr.n.o.t.k.
tel. 0517-579555 (Pingjum)

Jonge poesjes, ontwormd, tel. 0515-232486

Man voor timmeren, schilderen en tuinwerk, 
tel. 06-49336809

Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632

Woonruimte beschikbaar, tel. 06-12797565

Huishoudelijke hulp, tel. 06-49336809

Rode ex kater roepnaam Reven 1 jaar oud heeft
witte bef en pootjes, tel. 0515-232037 
b.g.g. 06-13423684

Zwart wit katertje ongeveer 6 mnd. oud, 
tel. 0515-232037 b.g.g. 06-13423684
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

AANGEBODEN

VERMIST


