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Jachtbouw De Vries Makkum boekt mega order

* Het ruim 50 meter lange jacht kwam vorige week bij de werf aan voor een refit (verbouwing)

Makkum - Kort geleden heeft De Vries
Makkum het contract getekend voor de bouw
van het grootste jacht in haar geschiedenis.
Tevens is er een contract afgesloten voor de
tweede refit(verbouwing) in Makkum en het
derde contract komt er aan. 

Het gaat goed met de jachtbouw bij de Vries
Makkum. Het tweede schip wat een refit krijgt
is afgelopen week in Makkum gearriveerd. Het
is een ruim 50 meter jacht. De scheepsbouw
van de Vries Makkum is vorig jaar gestart en
nu reeds is het orderboek gevuld tot en met
2010. Het werk wordt uitgevoerd door de
vaklieden van de werf en dochterbedrijven in
Nederland. Tevens biedt de werf veel werk
aan een aantal onderaannemers, die gevestigd
zijn in Friesland. Directeur Sijbrand de Vries
en zijn team zijn  er trots op dat op zo korte
termijn de werf in Makkum al zo succesvol is.
De afgelopen maanden heeft de werf keihard

aan de weg getimmerd, met als resultaat een
vol orderboek. Voor de komende winter komen
er drie refit jachten in de hal te liggen. Het gaat
dan in totaal om 170 meter jacht. Twee jachten
moeten technisch een grote verbouwing onder-
gaan en de derde krijgt een volledig nieuw
interieur. Naast deze refit klussen is onlangs
een contract getekend voor een tweede
nieuwbouw jacht. Het jacht wordt 85 meter
lang en 14 meter breed. Volgend jaar wordt
met de bouw van dit jacht begonnen. De werf
is reeds gestart met de bouw van een 75 meter
jacht. Dit jacht wordt eind 2008 opgeleverd. 

De werf is in de korte tijd van haar bestaan in
Makkum weer gegroeid van 70 naar 100 man
personeel. De grootste zorg is nu om goed
opgeleid technisch personeel te vinden.
Men denkt gezien de order portefeuille in
de komende tijd te groeien naar 130 tot 150
personeelsleden.

Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/ copij, of een zoekertje kunt u de komende 2 weken
bezorgen bij Truus Rienstra, Kofstraat 3,  8754 AR Makkum. Telefoon 0515-231648 / fax. 0515-233545
of e-mail: rienstra@uwnet.nl  
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Info Familieberichten

De Heare is myn hoeder
Ps. 23

Mei fertriet, mar tankber dat sy sa lang yn ús fermidden wêze mocht, litte wy
witte dat ús leave mem, beppe en ’kleinebeppe’ fan ús hinnegien is.

Hiltje Lutgendorff - van Scheltinga
* Heeg, 30 juny 1908                                     Makkum, 14 septimber 2006

Sûnt 4 juny 1975 widdo fan Johannes Lutgendorff.

Eare mei de Yad Vashem ûnderskieding. 

Us tank giet út nei it presoniel fan ’Avondrust’ foar de leafdefolle fersoarging.

De Tanktsjinst foar har libben en de beïerdiging hawwe juster 19 septimber plakfûn te Makkum.

Skriuwadres: Kerkstraat 43, 8754 CR Makkum

Veldhoven: Cees Lutgendorff
Lucie Lutgendorff-Post

Haarlem: Babs Lutgendorff

Noordhorn: Marius Lutgendorff
Maaike Lutgendorff-Kamstra
Ditta en Benoît

Annabelle, Quentin
Heidi en Clemens

Femke, Inge
Marije en Ib

Warre
Hanneke en Peter

Elst: Lourens Lutgendorff
Gerrie Lutgendorff-Postmus
Baukje en Dolf
Johannes
José
Esther
Christiaan

Makkum: Tjeerd Lutgendorff
Jannie Lutgendorff-Tjeerdema
Rommy
Hilde en Egbert
Johannes

Makkum: Jan Lutgendorff
Fokje Lutgendorff-Zijlstra
Margreet
Niek
Elbrich

Jeruzalem: Joseef Vleeschhouwer
Ruth Vleeschhouwer-Falk

Nei in koart siikbed is ferstoarn, 
us meibewenner fan Avondrust, frou

H. Lutgendorff
van Scheltinga

Wy winskje de sibben in protte sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan 
Soarchgroep Tellens
Lokaasje Soarchsintrum Avondrust 

Makkum, 18 septimber 2006

In memoriam
20-9-2005               20-9-2006

Lieve Siets

May the wind of love blow softly
and whisper for you to hear

that we still love and miss you
and wish that you were here

we’ll meet again, someday, somewhere.

Han

Lieve pappa

Als het donker genoeg is
wordt jouw ster zichtbaar

Ilse Maaike, Amy en Luke

“Riverview Garden” Chatham. 

Op zondag 10 september 2006 is

Antje (Anne) Abma
in de leeftijd van 94 jaar, ons in vrede voorgegaan
om haar Heer en Redder te ontmoeten.

Lieve Moeder van

Fred & Joyce Abma Sarnia Ontario
Hans & May Abma Abbotsford B.C.
John & Grace Abma Arkona
Dianne & George Hibrant Oro Station
Cathy & Bob Neal Hiedelberg
Verna Abma Etobicoke
Elizabeth & Allen Steinfeld Chatham

Echtgenote van wijlen 
Andy Abma (1991).

Grootmoeder en overgrootmoeder van 
17 kleinkinderen en 27 achterkleinkinderen

Crematie en plechtigheid zal plaatsvinden op de
Lakeview begraafplaats in Sarnia Canada.

Een herdenkingsdienst zal op een nader te bepalen
datum plaatsvinden in Chatham.

Kerkdiensten
zondag 24 september

Kerkelijk Centrum “Het Anker”  
9.30 uur ds. J. van Olffen                                       

R.K. Kerk  
9.30 uur dienst o.l.v. parochianen 
19.00 uur pastor S. Draisma, Oecum. Vredesdienst 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H. de Vries, Koudum        

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur ds. A.G. Hoekema, dienst te Workum       

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a,
Makkum. tel. 0515-231494

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 uur en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de
betreffende praktijk
R. Meyering, De Wjuckslach 1,
Koudum. tel. 0514-522424  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 21/9 t.e.m. wo. 27/9

Campina Yoghurt en Vla, literpak..............................99 cent
Jong Belegen Komijne Kaas, 500 gram............................3.29
Boerenham, pakje................................met 5 zegels extra
van de Warme Bakker:

pak Witte Broodjes.........................................nu 5+1 gratis

Croma Bak en Braad, 200 gram.........................................0.49
Top Quality:
Diverse soorten Groenteconserven, 

720 ml........................................deze week 2 potten voor 1.38
Kassa Koopje:

Brinks Vanille Fourré, 250 gram.....deze week 39 cent op=op

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 21 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 23 SEPTEMBER

BAMI + BABI PANGANG
300+150 gram €€ 3.25

HOLL. BIEFSTUK 
+ KRUIDENBOTER
100 gram €€ 1.50

KATENHAASJE
100 gram €€ 1.80

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
T/M WOENSDAG 27 SEPTEMBER

CORNEDBEEF
100 gram €€ 0.99

SALAMI
100 gram €€ 1.20

Familieberichten

De flagge hinget út,
mei in ballontsje der oan.

Rôze of Blau?
Jim meie it witte,

ús jonkje sil

Jan Bauke
hjitte.

Snits, 8 septimber 2006

De lokkige âlders binne
Bauke van Kalsbeek 
en Tiny de Groot

Buren 7, 8757 JW Gaast
0515-230749



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 20 september 2006

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
WMO per 1 januari 2007 bij de gemeenten
Witmarsum - Wat is de WMO zullen velen
zich afvragen. Dit is de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Vanaf 1 januari zijn de
gemeenten verplicht de voorzieningen voor
huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, ver-
voersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen
voor hun rekening te nemen. Deze werden
voorheen verstrekt uit de AWBZ en WVG
gelden. De gemeenten moeten de zorg en
voorzieningen inkopen. De inkomensgrenzen
en de eigen bijdrage van de burgers zijn nog
niet bekend. De kaders waarbinnen deze wet
valt zijn dankzij de val van het kabinet en ver-
vroegde verkiezingen nog niet bekend. Tijdens
de commissie vergadering welzijn sprak Hellen
Oudenhoven haar verontrusting uit namens
het platvorm WMO Zuidwest Friesland. Ook
de commissie leden waren bezorgd omdat al deze

zaken vaak de zwakkere in de samenleving
treffen. De projectleider van de werkgroep
WMO, Henk Zondervan is positiever gestemd.
Hij werkt met vele gemeenten aan de nieuwe
wet en denkt niet dat de betreffende groep
mensen veel van de nieuwe wet gaat merken.
Waarschijnlijk krijgen mensen die nu een
thuishulp hebben een rekening verstuurd vanaf
een ander adres, maar de prijs die betaald
moet worden zal weinig verschillen. De mensen
kunnen voortaan bij één loket alle aanvragen
indienen en dat zal alleen maar eenvoudiger
zijn dan tot nu toe het geval was. Er is in ieder
geval nu al bekend dat mensen die een rolstoel
nodig hebben hiervoor geen eigen bijdrage
hoeven te gaan betalen. Als de wet ingevoerd
wordt zal er zeker door publikaties nog allerlei
informatie naar de burgers komen.

Het Patiënten Consumenten Platform Fryslân
(PCPF) komt op voor de belangen van mensen
die gebruik maken van zorg en welzijn in
Fryslân. Het PCPF bestaat dit jaar twintig jaar
en dat wordt gevierd met een jubileumcongres
voor de achterban onder de titel ‘Belang bij
elkaar’. Bij zo’n jubileum past het om terug te
blikken maar vooral ook om vooruit te kijken
en de agenda voor de toekomst te bepalen
en vast te stellen. De eerste stap in dit proces
is het aannemen van een nieuwe naam:
Zorgbelang Fryslân. 

Zorgbelang
De zorgsector is sterk in beweging als gevolg
van steeds weer nieuwe wetten en regels en de
introductie van marktwerking. Tegelijkertijd
staan de beschikbaarheid en kwaliteit van
zorg onder druk als gevolg van bezuinigingen
en schaarste. Vernieuwing en onderlinge
afstemming van het zorgaanbod vanuit
zorgvragersperspectief zijn dan ook hard
nodig. In het zorgveld groeit het besef steeds
meer dat inbreng van zorgvragers leidt tot
betere, gewenste en doelmatige zorg. De rol
als gelijkwaardige partij van zorgverzekeraars
en zorgaanbieders moet en kan nu echt
worden ingenomen. Om nog duidelijker
gesprekspartner te zijn van zorgverzekeraars,
zorgaanbieders en overheden heeft de meer-
derheid van de 18 regionale patiënten/consu-
menten platforms besloten de naam
Zorgbelang te voeren. Met deze eenduidig-
heid in de naam geven zij aan, dat waar dan
ook in Nederland, patiënten/ consumenten
gesprekspartner zijn als het gaat om toeganke-
lijkheid, beschikbaarheid en  kwaliteit van
zorg en welzijn. Per 15 september 2006 is de

naam PCPF in Zorgbelang Fryslân verandert.

Bundeling van patiënten/
consumentenorganisaties
Patiënten/consumentenorganisaties hebben
belang bij elkaar en bij Zorgbelang Fryslân.
Dan gaat het vooral om ervaringen op te halen
en deze te vertalen naar ervaringsdeskundigheid
die kan worden ingezet bij het adviseren over
en het beïnvloeden van beleid. Gezamenlijke
visies, standpunten en concrete kwaliteitscriteria
maken de inzet en de positie van zorgvragers
in het zorgveld sterker. Zorgbelang Fryslân
faciliteert dit met themabijeenkomsten en
handreikingen. Kortom Zorgbelang vertolkt
de belangen van de zorgvragers. Ook zorg-
instellingen, zorgverzekeraar en gemeenten
hebben belang bij Zorgbelang Fryslân omdat
het grote aantal en de verscheidenheid van
patiënten/consumentenorganisaties het wenselijk
maakt dat er een aanspreek- en coördinatie-
punt is, waar zij terecht kunnen voor contacten
met (georganiseerde) zorgconsumenten.

Expertisecentrum vanuit vragersperspectief
Zorgbelang Fryslân wil als expertisecentrum
in de zorg slagvaardig kunnen inspelen op
vragen vanuit de gehele zorgsector. Het gaat
dan om activiteiten zoals cliëntenraadpleging,
kwaliteitstoetsing en het ondersteunen van
medezeggenschap. Zorgbelang Fryslân doet
onderzoek naar de vraag en de mening van
cliënten. Hiervoor worden diverse methoden
gebruikt, variërend van uitgebreide enquêtes,
meldacties, snelle e-panels en verdiepende
focusgroepen. De resultaten worden met
praktische aanbevelingen aan instellingen of
gemeenten overgedragen.

PCPF wordt Zorgbelang Fryslân

www.makkumerbelboei.nl
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie Hollandse speciebonen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

We hebben ze weer Elstar appels
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Lekkere bananen   
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere Reine Victoria pruimen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.89

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

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

Puikbeste groffe Bildstar aardappelen
5 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5.50
20 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 9.95 

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.makkum.nl

Roeisloepen wedstrijd voor 4e maal Slag om Makkum

* De deelnemers lopen de haven van Makkum weer binnen

Makkum - Het was zaterdag weer een grootse
happening met 54 roeiteams in de haven van
Makkum. Voor de 4e maal is de Slag om
Makkum geroeid. Er moest een afstand van 15
kilometer met de wind in de rug en tegenwind

afgelegd worden. De wedstrijd telt mee voor
het Nederlands Kampioenschap. De start was
om 12.15 uur voor de eerste twee deelnemers.
Volgende week een uitgebreid verslag van de
Slag om Makkum.

Vernieuwing website LBP St.Leugenbollepop Makkum

Makkum - Stichting Leugenbollepop Makkum
werkt aan een vernieuwing van de website
www.leugenbollepop.nl. Voor een zo groot
mogelijk aanbod van foto’s willen wij een
beroep doen op iedereen die foto’s gemaakt
heeft van het Leugenbollepop 2006. Foto’s of
misschien wel filmpjes kunnen doorgemaild

worden naar info@leugenbollepop.nl of afge-
leverd worden bij Tymen Nieuwhuis op de
Voorn 32 te Makkum. 

Langs deze weg willen wij alle sponsoren en
vrijwilligers bedanken voor hun bijdragen en
inzet om dit festival te laten slagen!
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It Posthûssth

Plein 15  �  8754 ER Makkum  �  Telefoon (0515) 231 153  �  info@itposthus.nl  �  www.itposthus.nl 

Agenda
vrijdag 22 september
Makkum - “Keatslân De Seize” 20.00 uur
Huldiging/receptie Bonds-winnaars Jongens
partuur Kaatsvereniging Makkum

vrijdag 22 en zaterdag 23 september
Workum - Septemberpop in de feesttent 
op de Stedspôle

Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

Witmarsum - Kantine Mounekrite 20.30 uur
Klaverjassen

Witmarsum - Kantine camping Mounewetter
20.00 uur Bingo

VV Makkum
Competitie programma
zaterdag 23 september
senioren
Rood Geel 1 - Makkum 1 14.30 uur
Berlikum SC2 - Makkum 2 12.45 uur
Makkum 3    - S’goutum ‘70 3 14.30 uur
junioren
Makkum A1   - Udiros A1 14.30 uur
Makkum B1    - Sneek WZ B1 11.00 uur
Heerenveen C2 - Makkum C1 11.30 uur
Makkum MC1  - Espel MC1 12.30 uur
pupillen
Blauw Wit’34 D3 - Makkum D1 9.00 uur
Makkum D2    - Zeerobben D4 9.30 uur
Makkum E1    - Franeker Sc E3 10.00 uur
Makkum E2   - Leeuw. Zw.E3    9.00 uur
Workum E3 - Makkum E3 9.00 uur
Tzummarum F1 - Makkum F1 9.00 uur
Franeker SC F5 - Makkum F2 12.00 uur
Sportpark Bloemketerp
Makkum F3 - Workum F3 10.00 uur
Zeerobben F5 - Makkum F4 9.00 uur

KNVB-competitie
dinsdag 3 oktober
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Lemsterland 1

Voetbalprogramma

Sporthal

* Fryslân * Team Iselmarkust

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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Volleybal Vereniging
Makkum

heeft plaats voor enkele

HEREN

We trainen en spelen op woensdag-
avond van 20.30 tot 22.00 uur.

Doe vrijblijvend een paar keer mee,
waarna je je eventueel op kunt geven.

Bel voor meer informatie:
S. Hellendoorn: 0515-233700

Zangdienst
Zondagavond 24 september a.s.
om 19.30 uur in de Baptistenkerk
C. Lenigestraat 10 te Makkum.

Spreker br. A. van der Plaats,
thema: “zijn dromen bedrog”,

m.m.v. Mannenkoor “de Flevosanghers”.

hartelijk welkom namens
De Baptisten gemeente van 

Workum / Makkum

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

Mobiel: 0654 985 246
Fax: (0515) 23 25 33

EEN BETER MILIEU

BEGINT BIJ JEZELF

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bouw centrumgebouw Beach Resort Makkum gestart

Foto: Beach Resort Makkum
* Vorige week ging de eerste paal de grond in

Makkum - Op 11 september was het zover. De eerste
paal voor het nieuwe centrumgebouw is geslagen.
Beach Resort Makkum wil met het nieuwe centrum-
gebouw haar gasten nog beter van dienst te kunnen
zijn. Het centrumgebouw krijgt een moderne en luxe
uitstraling, passend bij het hoge kwaliteitsniveau
van de villa’s en appartementen op het park. Het

nieuwe gebouw is geheel gelijkvloers hierin komen
een grote entreehal met receptie, cadeaushop,
snackcorner, kinderspeelplaats en kantoren. Het
huidige kantoor heeft 12 jaar dienst gedaan. Er zal
hard aan worden gewerkt het centrumgebouw voor
Hemelvaartsdag 2007 op te leveren. 

Workum - “Wêrom soest pas by de tweintichste
kear wat spesjaals dwaan? Ik bin der no oan ta.”
Dit zegt Auke Pier Buma (40) uit Workum die dit
jaar - met zijn uitgebreide staf aan enthousiaste
vrijwilligers - voor de negentiende keer het
inmiddels befaamde Septemberpop organiseert.
Volgend jaar dus een jubileum voor Buma en de
zijnen, maar ook dit jaar heeft Auke Pier goed in de
gaten dat regeren vooruitzien is en daarom staat er dit
jaar - vrijdag 22 september en zaterdag 23 september
- een Septemberpop op het programma dat, steunend
op het aloude ‘format’ dat al zovele jaren zijn deug-
delijkheid heeft bewezen, nóg weer swingender en
nóg weer spetterender belooft te worden. Het
meest opvallende is wel dat er voor vrijdagavond
een gebeuren op de rol staat dat gerust als ‘ouder-
wets piratenfestijn’ kan worden gekenschetst en dat
is voor de liefhebbers van het Nederlandse lied een
uitermate verheugende zaak. Buma: “Wy pakke no
al grut út en dus net pas by de tweintichste kear.
Freeds hawwe wy in Nederlânske feestjûn anneks
piratenjûn en wy dogge dat om’t it Nederlânske liet
op ‘t heden sa ‘hot’ is.”

In de feesttent op de Stedspôle in Workum treden
vrijdagavond bij de traditionele aftrap van de
befaamde Workumer feestweek de volgende artiesten
op: Lucas en Gea, de bekende Frans Bauer-imitator
Appie, de jeugdige zangeres Charlène, de Haven-
zangers, Anneke Douma, Wesley, Jacques Herb en
Dennie Christian. “It is nij dat de minsken no op
freedtejûn betelje moatte,” zo vertelt Auke Pier
Buma. “Mar as kompensaasje hawwe wy de jûn op
sneon goedkeaper makke.” Was het vroeger zo dat
de bezoekers op zaterdagavond 15 euro aan de
‘zaal’ moesten betalen en 13 euro in de voorverkoop,

dit jaar zijn de prijzen voor zowel de vrijdag- als de
zaterdagavond 12 euro ‘oan ‘e doar’ en 10 euro in
de voorverkoop. 

Zaterdagavond begint het feest in de tent op de
Stedspôle traditiegetrouw om negen uur, maar ook
deze avond is het goed om op tijd te komen omdat
de artiesten ook op dat tijdstip (of in ieder geval heel
kort daarna) beginnen. Op de piratenfeestavond op
vrijdag is de presentatie in de vertrouwde handen
van de bekende Workumer dj Taeke Wouda; de
Radio-NL-drive-in-show (waarmee ook Taeke
Wouda bemoeienis heeft) vult het geheel op als de
artiesten even niet op het podium zijn.
Zaterdagavond is ‘tussen de artiesten door’ het
podium voor de Waterstad-FM-drive-in-show en
ook daar zit Taeke Wouda (actief op vele fronten) in.

Maar al dit muzikale geweld op de vrijdagavond mag
niets tekort doen aan de zaterdagavond. Daarvoor
staan trouwens alleen al ‘De Vrienden van Jan
Smit’ garant. Zij schrijven en voeren overigens hun
eigen nummers uit. Sinds ‘Steeds weer’ bestormen
‘de vrienden’alle hitlijsten met hun geweldige songs.
Lemon heeft zijn naam ruimschoots gevestigd
onder de coverbands. De muzikanten zijn van top-
niveau en leadzangeres Els Sterenborg mogen we
gewoon fantastisch noemen. Enfin, ook op de zaterdag-
avond is een gang naar Septemberpop de moeite
meer dan waard. Auke Pier Buma weet
Septemberpop altijd weer te vernieuwen en aan te
passen aan de eisen van de tijd. Maar dit jaar heeft
hij deze kwaliteiten wel in heel bijzondere mate
laten zien. Op naar Septemberpop dus, voor twee
onvergetelijke feestavonden!

Spetterend piratenfestijn in kader van Septemberpop
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TOT 1 OKTOBER

20% KORTING OP ONS
GEHELE ASSORTIEMENT
kaas, wijn, olijven, aardewerk, kop&schotels, schaaltjes,
noten, chocola, kado, kaasplankjes, mandjes, etc. alles!!!

We zijn wegens vakantie 2 t/m 12 oktober gesloten

Tot ziens  op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283

Tegels                Delicatessen
kaas, noten, wijn, tapas en souveniers

RESTAURATIECOMMISSIE
VAN DONIAKERK

Zaterdag 23 september 2006

STATIEGELDACTIE
(TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR)

VOOR DE RESTAURATIE
VAN KERK EN TOREN

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

Statiegeldactie 
‘Van Doniakerk’
Makkum - Het feit dat de toren bij de bouw betaald
werd van belasting op bier en wijn, bracht de
restauratiecommissie op het idee om nu een statie-
geldactie te organiseren voor de restauratie van
deze toren. Op zaterdag 23 september a.s. vanaf
10.00 uur ‘s ochtends kunt u vrijwilligers bij u in
de straat verwachten. Zij willen heel graag uw lege
statiegeldflessen ophalen. Om het hen gemakkelijk
te maken vragen ze u om uw flessen alvast buiten, bij
uw voordeur neer te zetten. Mocht u het zijn vergeten,
geen probleem, dan bellen ze wel even bij u aan.
(wegens ruimtegebrek kunnen wij deze week het
bijgeleverde artikel niet plaatsen, red.)

Zangavond
Makkum - Op zondagavond beginnen wij weer met
onze zangavonden in het winterseizoen. We beginnen
om 19.30 uur in de Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10.
Er wordt medewerking verleend door het Mannenkoor
“De Flevosanghers” uit Makkum, bij velen wel bekend,
want ze zingen al heel wat jaren in verschillende
kerken. Dit mannenkoor staat onder leiding van de
heer Jac. Dreunhuizen. Als spreker voor deze
avond is er br. A. van der Plaats uit Workum. Hij
koos als thema: “zijn dromen bedrog”. Ook wordt
er veel gezongen, maar nu onder leiding van de
heer A. Couperus (de vader van Gerrit). Gerrit is
n.l. door verhuizing met zijn gezin te ver weg om
voor ons te spelen. Hij woont nu in Visvliet, maar
vond zijn vader bereid om het orgelspel van hem
over te nemen. Wij hopen met elkaar op een fijne
zangavond en nodigen u van harte uit, om met ons
te zingen en te luisteren wat er deze avond
gebracht wordt.

Oecumenische 
Thema contact avond 
Makkum - Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd
door het Oecumene Overleg Makkum, zal zr. Carla
Borgers van de Doopsgezinde Gemeente een lezing
houden met als titel Hiernamaals of Hiernumaals?
Leven met het oog op het Koninkrijk. Is er leven na
de dood? Waar is de hemel, en hoe zit het nu eigenlijk
met die hel? En wat heeft dat alles te maken met
ons leven hier en nu? Intrigerende vragen. Vragen
die ons allemaal vroeg of laat wel eens door het hoofd
spoken. Zr. Carla Borgers zal op woensdagavond
25 oktober a.s. een inleiding houden over dit onder-
werp. In de inleiding zal ze eerst aandacht besteden
aan de diverse gebruiken op het gebied van begraven.
Hoe dacht men in verschillende culturen over
leven na de dood? Was er sprake van een aparte
plek voor mensen die goed hadden geleefd en voor
hen die het er misschien minder goed vanaf hadden
gebracht. Wat zegt de bijbel over het hiernamaals?
En hoe sprak en spreekt de kerk hierover? Na de
inleiding is er gelegenheid tot vragen en gesprek.   

Het belooft een interessante avond te worden. De
bijeenkomst wordt gehouden in Ons Gebouw de aan-
vang is om 20.00 uur. Het belooft een interessante
avond te worden. Iedereen die in dit onderwerp
geïnteresseerd is, is van harte welkom.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

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,-
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm   2004  € 15.900,-
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,5drs,airco,cruisecontr,r-cd,115 dkm 2003 € 13.650,-
VW Polo 1.4-16v,airco,r-cd,navigatie,stuurbekr,72dkm 2003 € 10.900,-
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,-
Peugeot 406 Hdi,4drs,blauwmet,a/c,cpv,el.rmn,trekh  2000 € 7.250,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001 € 6.750,-
Daewoo Lanos 1.3iSE,blauwmet,stuurbekr,5drs,106dkm  2000 € 4.250,-
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm 1997 € 3.900,-

Grijs kenteken.
Opel Combo 1.7Dti comfort,wit,schuifdeur,cpv+afst.bed,radio-cd
El.ramen,stuurbekr,mooie frisse auto, 98dkm        2004  € 8.750ex
Ford Transit Connect 1.8Tddi,wit,cpv,el.rmn,55dkm 12-2003 € 9.750.

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
Citroen C3 1.4i
Ambiance,blauwmet.
Airco,cruisecontrol
El.rmn,radio-cd,cpv+
Afst bed,nw.st,1eeig
38 dkm   bj 2002
€ 10.750,-

Opel Corsa 1.2-16v
Comfort,5 drs,zwart
Cpv+afst.bed,el rmn
Stuurbekr,radio-cd
35 dkm   bj 2003

€ 9.650,-

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

Burgerlijke stand 
augustus 2006

GEBOREN
Juliën Manuel, zv Dennis B. Kroon 
& Grietje A. Ouderkerken te Parrega; 

Janieke Sjoukje, dv Herman Slagman 
& Ida C.M. Hylkema te Schettens; 

Liam, zv Antoine A.C. Noordergraaf 
& Alie van der Veer te Makkum.

HUWELIJK
Fedde J. Cats & Geertje Feenstra te Pingjum; 

Pieter Bosch & Froukje Pietersma te Arum; 

Sander Rinia 
& Greetje N. Hiemstra te Makkum; 

Cornelis J. Kaandorp 
& Jacoba H.D. Doornaar te Witmarsum; 

Johannes A.F.M. Swinnen 
& Laila Meuwese te Valkenswaard.

OVERLEDEN
Johanna Terpstra, te Witmarsum, 93 jaar;

Lucia Krämer te Arum, 78 jaar, 
wv Franciscus Smal; 

Artje A. Bakker te Parrega, 66 jaar, 
ev Jeljer Bouma; 

Freerk de Vries te Kimswerd, 76 jaar, 
ev Minke Anema; 

Rinske Dijkstra te Makkum, 82 jaar, 
wv Wiebren Feenstra; 

Jantje Dijkstra te Makkum, 96 jaar, 
wv Pieter Lemstra; 

Johanna C. Rijns te Makkum, 87 jaar, 
wv Willem Kievith; 

Siert Roosjen te Cornwerd, 92 jaar, 
ev Romelia de Boer; 

Jenneke J. Engbers te Makkum, 59 jaar, 
wv Feike J.H.M. Bergsma. 

Een activiteit?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl
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Hans van Schaick feliciteert:
Sjoerd Wijma Yfke Spijksma Aukje de Vries Jacce v.d.Kamp
George Willemse Robert de Vries Lutske Bruinsma Arjette Smit
Baukje Hogeboom Sytske Wijma Sophia Hoekema Greetje Bergsma
Heiko Veld Marcel Portma Baukje Hoekstra Jantine Haitsma
Kim Postma
Met het behalen van hun rijbewijs.

Al 14 jaar een vertrouwd adres voor autorijles.
Ruim 500 Makkumers hebben bij Hans van Schaick hun rijbewijs gehaald!

Er zijn ook cadeaubonnen verkrijgbaar. Leuk om te geven, nog leuker om te krijgen.

Vraag naar de spoedcursussen met korting.

Café  Bar Belboeipartij  hekkesluiter kaatsseizoen
Makkum - Zondag 10 september jl. was al weer de
hekkesluiter van het kaatsseizoen. Het was prachtig
weer en een veld vol met publiek. De prijzen
bestonden uit waardebonnen en medailles aange-
boden door sponsor Café-Bar “De Belboei”. De
kransen werden aangeboden door Albert Kamstra
van Tuincentrum “Maggenheim”. 

Bij de heren werd er gekaatst in een A- en B-klasse.
De A-klasse telde 6 partuur, wat dus poulekaatsen
betekende. In poule A werden de punten snel verdeeld.
Wilco Rinia, Jan Ruurd Amels en Jacob (P) van der
Weerdt behaalden 14 punten. In poule B deden
Hendrik Jan van der Velde, Sander Rinia en Ilja
Tassabajof het zelfde, en troffen zo Wilco Rinia c.s
in de finale.  Het werd wel een spannende finale
welke eindigde in 5-4, 6-2 voor Wilco Rinia c.s  

Uitslag Heren A-klasse:
1. Wilco Rinia, Jan Ruurd Amels, 

en Jacob (P) van der Weerdt; 
2. Hendrik Jan van der Velde, Sander Rinia 

en Ilja Tassabajof

Heren B-klasse: Voor de B- klasse stonden er 10
parturen op de lijst.  In de eerste omloop werd er al
meteen een krachtmeting geleverd tussen Pyter
Genee, Gerrie Krikke en Heino Hoekstra tegen
Sietse Lenters, Jan Tuinier en Willem Smink.
Alles kwam aan de hang, maar Sietse Lenters c.s
trokken aan het langste eind en wonnen de
partij.  In de tweede omloop troffen ze Germ van
der Meer, Teake Koster en Sietse Genee.  Dit won-
nen Sietse Lenters c.s eveneens in 5-4/6-2. Een
tweede mooie partij in de eerste omloop was die
van Harry van der Weerdt, Jetze Genee en
Warren van der Veen tegen Ruben vd Velde,
Peter van der Logt en Sjirk Rolsma.  De eersten
werden aardig verdeeld, maar op 5-5/6-4 trok
partuur van der Velde aan het langste eind.  Na een
staand nummer troffen zij in de derde omloop
Sietse Lenters c.s  Dit won laatst genoemde met
5-4/ 6-2.  In de finale kwamen zij Ruurd Tilstra,
Durk Dijkstra en Rinze Koornstra tegen.  Dit
partuur kwam zonder al te veel kleerscheuren in de
finale terecht. ( 5-1, 5-1 en een staand nummer).
Het publiek kwam aan zijn trekken  want het
werd een spannende finale.  Op 5-5/ 6-2 passeerde
Ruurd Tilstra de kaats en waren de bloemetjes
voor hen, en de tweede prijs voor Sietse Lenters c.s   

Uitslag Heren B-klasse:
1. Ruurd Tilstra, Durk Dijkstra 

en Rinze Koornstra; 
2. Sietse Lenters, Jan Tuinier 

en Willem Smink;  
3 Ruben van der Velde, Peter van der Logt 

en Sjirk Rolsma.

Er stonden 9 partuur op de lijst bij de dames. De
eerste omloop moest Romine Jansen, Monique van
Hyum en Japke Vlasbloem het opnemen tegen
Sjoukje Hoekstra, Hilde Lutgendorff en Geertje
Haytema, deze partij werd gewonnen door het partuur
van Romine Jansen met 5-2 6-6. Trijntje Tilstra,
Alinda Kolk en Tineke Faber moest tegen Sjouke
Hoekstra (bijgeloot), Christine Cuperus en Gerda
Bleeker, dit was een spannende partij met 5-4 6-4
trok het partuur Sjoukje Hoekstra aan het langste
eind en wonnen zij de partij. In de 2e omloop moest
het partuur van Romine Jansen tegen partuur Mirjam
Adema, Mieke Tilburgs en Willy v.d. Velde., deze
partij werd eenvoudig gewonnen door het partuur
van Romine Jansen met 5-2 6-0. Het partuur Romine
Jansen hadden nu een staand nummer en stonden in de
finale. In de 2e omloop moesten zij het opnemen
tegen Rommy Lutgendorff, Hieke Bootsma en
Helena Kleiterp, met 5-4 6-2 won het partuur van
Geeske Hibma en stonden zij in de halve finale tegen
het partuur van Sjoukje Hoekstra, met 5-0 6-6 won
het partuur van Geeske Hibma. Het partuur van
Romine Jansen moest het nu opnemen tegen het par-
tuur van Geeske Hibma, dit was een echte finale. Het
partuur van Geeske Hibma kwam goed uit de start
blokken en stonden zomaar 2-0 voor. Het partuur van
Romine Jansen liet het er niet bij zitten en kwamen
weer terug en namen de leiding weer over 3-2. Het
partuur van Geeske Hibma pakten het volgende eerste
weer en zo stonden ze weer gelijk 3-3. Het ging
gelijk op maar op 3-3 6-6 pakten het partuur van
Romine Jansen de kaats en kwamen weer voor te
staan met 4-3. Toen stormden het partuur van
Romine Jansen door en wonnen zij deze partij met
5-3 6-6 en zo gingen zij met de krans naar huis.

Uitslag Dames-klasse:  
1. Romine Jansen, Monique van Hyum 

en Japke Vlasbloem. 
2. Geeske Hibma, Geertine Nota 

en Helga de Vries. 
3. Sjoukje Hoekstra, Christine Cuperus 

en Gerda Bleeker.

Gejanna Buma c.s. wint
Gros hypotheken en
Assurantiën kaatspartij
Makkum - De eerste zaterdag in september werd
de Gros hypotheken en Assurantiën dames hoofd-
klasse partij verkaatst op kaatsveld De Seize. Er
stonden 16 parturen op de lijst. In de tweede
omloop werd er weinig spannend gekaatst. Het
partuur van Gejanna Buma, dat eerder de dag al
had gewonnen van het partuur van Margriet
Koelmans, won met 5/1 6/4 van het partuur
HildaTjepkema. Ook de partij tussen de parturen van
Maaike Joostema en Baukje Stienstra werd gewon-
nen door Maaike Joostema c.s. met 5/1 6/4. De par-
turen van Ilse Arendz en dat van Linda Terpstra
waren iets meer aan elkaar gewaagd, deze strijd
werd in het voordeel van Linda Terpstra c.s. beslist
3/5 2/6.  Ook een 5/1 uitslag bij de partij tussen
Marie Heida en Fokje Hoekstra. In de halve finale
de parturen Gejanna Buma, Maaike Joostema,
Linda Terpstra en Marie Heida. De eerste partij,
Gejanna Buma, Debora Oosterman en Afke
Hijlkema tegen Maaike Joostema, Imke v.d. Leest
en Fenna Zeinstra, werd vlot verkaatst. Het partuur
van Gejanna Buma won dit met 5/0 6/4. Een wis-
seling in het perk van het       partuur van Maaike
Joostema bij de stand van 3/0 mocht niet baten. In
de andere halve finale was er meer spanning. Het
partuur van Marie Heida, Inge Algra en Romy v.d.
Veen liep snel uit naar een 0/2 voorsprong. Maar
het partuur van Linda Terpstra, Ingrid de Haan en
Gerieke de Groot was ook snel weer bij en trok de
stand gelijk tot 2/2. Op de stand 3/3 6/6 slaat
Gerieke de Groot de kaats voorbij en zo wordt het
4/3 in het voordeel van het partuur van Linda
Terpstra. Het partuur van Linda Terpstra loopt uit
naar een 5/3 4/0 voorsprong. Het wordt 5/3 6/4. Op
die stand slaat Romy van der Veen de kaats voorbij
en brengt de spanning terug in de wedstrijd 5/4 en
wordt het ook nog 5/5. Bij die stand slaat Gerieke
de Groot twee ballen boven 5/5 4/0. Ook Romy
van der Veen slaat twee ballen boven. Uiteindelijk
wordt het 5/5 6/6 en op die stand slaat Inge Algra
de bal boven. Dit betekent dat de parturen van
Gejanna Buma en Marie Heida tegenover elkaar
staan in de finale. Het lijkt in eerste instantie een
eenzijdige finale te worden, doordat het partuur van
Gejanna Buma al snel uitloopt naar een 4/0 voor-
sprong. Het wordt nog 4/1, maar dan lijkt de strijd
wel gestreden, het wordt 5/1. Het partuur van
Marie Heida laat het er niet bij zitten en kan er nog
5/2 van maken. Door onder andere een bovenslag
van Romy van der Veen en een voorslag van Gejanna
Buma weet het partuur van Marie Heida het ook
nog te brengen tot 5/3. Op de stand 5/3 4/4 liggen
er twee kleine kaatsen. Romy van der Veen slaat op
voor de eerste kaats. Deze wordt voorbij geslagen
door Debora Oosterman 5/3 6/4. Marie Heida slaat
op voor de tweede kaats en ook deze wordt voorbij
geslagen door Debora Oosterman en zo wint het
partuur van Gejanna Buma de Gros hypotheken en
Assurantiën dames hoofdklasse partij. 

Uitslagen: 
1. Gejanne Buma (koningin), 

Debora Oosterman en Afke Hijlkema.

2. Marie Heida, Inge Algra 
en Romy van der Veen.

3. Linda Terpstra, Ingrid de Haan 
en Gerieke de Groot.
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SSaakkssiisscchh TTaaffeelleenn
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen. 
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze. 

Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren. 
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.          

Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd. 
Niet mogelijk op Kerstdagen.

Vooraf
Warm brood

roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep
Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus

Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus

Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons

Stoofpotje van rundvlees

Garnituren
Warme groente van de dag

Salade
Gebakken aardappelen

Appelmoes
Patat frites

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

Hotel Bistro

“De Waag”
Petra Scheijbeler en Willem Dalstra

Markt 13, 8754 CM Makkum

Tel. 0515-231447 - Fax 0515-232737

E-mail: info@hoteldewaagmakkum.nl

Internet: www.hoteldewaagmakkum.nl

Klaverjassen Gaast 2006-2007

Maatklaverjassen:
30 september 2006 

14 april 2007
Bij maatklaverjassen is het verplicht te spelen.

De persoon die voor zit maakt troef uit de hand.

Competitie 2006-2007 *
14 oktober 2006 start

11 november 2006
02 december 2006

13 januari 2007
10 februari 2007
10 maart 2007
07 april 2007

* Fûketrofee: 16 december 2006 
(iedereen neemt kleinigheidje mee zodat iedereen 

een prijs mee naar huis kan nemen)

* Aanvang : 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur
* De inleg is altijd 2,50 euro

* Stilzitters krijgen 1600 punten

Gaast - Zaterdag 9 september jl. was alweer
de laatste partij van de senioren van k.v. Trije
yn Ien. De partij werd gesponsord door De
Boer RVS & Willem Attema. Helaas was de
opkomst niet denderend. Omdat er maar 6
parturen op de lijst stonden werd er besloten
om 4 keer te kaatsen en daarna de eersten te
tellen. Om twaalf uur werd er gestart met de
eerste lijst. Had men van te voren geweten dat
bijna alle partijen anderhalf uur (of langer!)
duurden dan was uiteraard een uur eerder
begonnen, zo zei de organisatie. Rond half 6
moest de vierde lijst nog gekaatst worden. Op
dat moment stond het partuur van Jan Tuinier,
Brenda Drayer en Hidde de Boer 1 eerst voor
op de parturen van Melle de Boer, Joukje
Hoekstra en Tiny Hiemstra en Abe Ringnalda,
Answerd Jorna en Sabine Drayer. Een span-
nende strijd tussen de parturen van Jan Tuinier

c.s. en Jan Stellingwerf, Johannes van Kalsbeek
en Willy Douma bracht de beslissing. Het
partuur van Jan Tuinier, Brenda Drayer en
Hidde de Boer wonnen met 5-4 6-0 en hielden
zo 1 eerst voorsprong op de nummer 2. Na
afloop van deze laatste kaatsdag van dit seizoen,
werd er met z’n allen gegeten en nog lang
nagezeten in de kantine van het kaatsveld “de
Boppeslach”.

Uitslag:  
1. Jan Tuinier, Branda Frayer 

en Hidde de Boer. 
2. Melle de Boer,  Joukje Hoekstra 

en Tiny Hiemstra. 
3. Abe Ringnalda, Answerd Jorna 

en Sabine Drayer. 
4. Klaas Jan van Kalsbeek, Willem de Boer

en Anny Koning.

Slotpartij kaatsvereniging “Trije yn Ien”
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Uitslag 4 sept Totaal 
A-lijn stand
1 S. Attema & M. v.d. Weerdt 1
2 K. Bruinsma & A. Koornstra 2
3 B. Dijkstra & J. van Hijum 3
4 T.v.d. Berg & S. de Boer 4
4 J. Bergsma & M. v.d. Woude 4
6 J. Hutchinson & P. Hutchinson 6
7 Kl. v.d. Eems  & A. Poog 7
8 R. Bergsma & S. v.d. Eems 8
9 J. v. Dijk & L. Koornstra 9
10 K. Reitsma & S. van Loon 10

B-lijn
1 H. van As & A. v.d. Woude 1
1 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra 1
3 J. Bosgraaf & W. 3
4 R. Hack & A. Poepjes 4
5 M. Rinia & R. Tjeerdema  (met inv) 5
6 J. Poog & T. v.d Veen 6
7 J. Hibma  & J. v.d. Meer 7
8 W. Dalstra & A. de Jong 8
9 M. Tilburgs & E. v.d. Veen (met inv) 9
10 H. Bonnema & D. Molleman 10

C-lijn
1 Tj. Altena & G. Tjeerdema 1
2 A. v.d. Meer & M. v.d. Meer 2
2 C. Kalf & P. Teerenstra 2
4 H. Klein & A. Sieswerda (met inv) 4
5 A. Smit & G. Teerenstra 5
5 G. de Jong & T. Spoelstra 5
7 J. Metz & partner (inv) 7
8 F. v.d. Belt & M. van Dijk 8
9 Y. Grobbink & M. Zijlstra 9
10 W. de Boer & B. Hellinga 10

Bridgeclub Makkum

Tel: 0515-58 10 20       www.vesting52.nl

Kofstraat 29       Makkum

Keurig verzorgde gezinswoning met royale werkplaats /garage,
voor- en achtertuin rustig gelegen in een kindvriendelijke
woonwijk op loopafstand van het centrum.

Indeling:
o.a. centrale hal, kelderkast en toilet, open keuken met
inbouwapp. De doorzonkamer is oost-west gelegen. De bij-
keuken is achter de woning uitgebouwd Daarachter bevindt
zich een betegelde en geheel geïsoleerde hobby/bergruimte.
Grenzend aan de beschutte achtertuin, bevindt zich een royale
werkplaats/garage. 1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers,
badkamer. 2e verdieping: zolder/berging.

Info: eigen grond 199m2, geheel voorzien van thermopane
beglazing. De woning is geheel gerenoveerd.

Aanvaarding in overleg
Vraagprijs € 169.500,- K.K.
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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

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

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra

Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm

Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf  
B. Bosma

Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

voetbal - Makkum naar derde nederlaag op rij
Sport

Makkum - Na de schlemielige maar terechte
nederlaag in Sexbierum tegen AVC is het
Makkum ook in de tweede thuiswedstrijd van
het seizoen niet gelukt de eerste punten van het
seizoen binnen te halen. Ondanks een weer
redelijk complete selectie, aanvoerder Reimo
Tjeerdema, Bauke Jetze Smink en Bouke de
Vries waren weer van de partij, was het dit keer
het uit de derde klas gedegradeerde Tonego (Tot
Ons Nut En Genoegen Opgericht) dat de drie
punten meenam naar Luttelgeest. Dat Makkum
in de hoek zit waar de klappen vallen is al enkele
weken duidelijk. Ook zaterdag kreeg de thuisclub
kort na het eerste fluitsignaal weer een mokerslag
te verwerken. Hield keeper Hidde Koornstra
Makkum tegen AVC nog regelmatig op de been,
nu schutterde hij al na twee minuten opzichtig.
Een strak maar ongevaarlijk schot van aanvoerder
Joost Henselmans, het eerste van de wedstrijd,
verdween door de benen van de goalie tergend
langzaam in het Makkumer doel. Een enorme
dreun voor de thuisploeg die het de eerste helft
eigenlijk niet meer te boven kwam. Tonego
leunde in z’n bekende 4-4-2 opstelling achterover
en bleef heel simpel overeind tegen een
onmachtig, onsamenhangend en zonder enig
zelfvertrouwen spelend Makkum. Hoewel
Tonego via z’n twee snelle spitsen in de eerste
45 minuten nog tweemaal dichtbij een doelpunt
was, in beide gevallen werd voorlangs geschoten,
werd naarmate de wedstrijd vorderde duidelijk
dat ook de bezoekers niet over bovengemiddelde
kwaliteiten beschikken. Daardoor ontspon zich
een wedstrijd die voor het overgrote deel het
aankijken nauwelijks waard was. De enige echte
opwinding ontstond in de laatste minuut van de
eerste helft. Nadat Gerard Roorda na een half
uur spelen het enige echte kansje voor Makkum
in de eerste helft net niet wist te verzilveren leek
hij dat vlak voor het rustsignaal wel te doen toen
hij keeper Nick van Adrichem wist te passeren.
Toch kwam de gelijkmaker niet op het score-
bord. Eén van de verdedigers van de gasten wist
de bal, volgens sommige Makkumer toeschouwers
een halve meter, achter de doellijn uit de doelmond
weg te werken. Aangezien neutrale grensrechters
in het amateurvoetbal niet bestaan kon scheids-
rechter Van der Leur niet anders dan besluiten
het doelpunt niet toe te kennen.

Was het begin van de wedstrijd qua scoreverloop
al een kopie van de wedstrijd van een week eerder,
het eerste kwartier van de tweede helft was dat

ook. Met twee verse krachten begon Makkum
net als in Sexbierum een stuk beter aan de tweede
helft dan de eerste. Zowaar waren enkele aardige
combinaties te zien en bijna was het (wie anders
dan) Gerard Roorda die in de 47e minuut op
aangeven van Jouke de Jong voor de gelijkmaker
zorgde. De thuisclub deed er nog een schepje
bovenop en na ruim 10 minuten spelen was er
dan eindelijk een goedlopende aanval te noteren.
Na een prima combinatie tussen Jelle Hiemstra
en Gerard Roorda over de linkerkant en een uit-
stekende voorzet van laatstgenoemde kon
Bouke de Vries de bal bij de tweede paal net niet
de goede richting meegeven. Enkele minuten
later verschenen zelfs zomaar drie Makkumers
vrij voor keeper Van Adrichem na een goed
genomen vrije trap van aanvoerder Tjeerdema.
Door een slechte bal aanname kon ook die kans
niet verzilverd worden. Net toen de weinige
maar trouwe Makkum-supporters er eens voor
gingen zitten werd de wedstrijd door Tonego in
het slot gegooid. En weer kreeg het daarbij de
hulp van keeper Koornstra. Hoewel de vrije trap
van Wilfred Spielhagen vanaf zo’n 25 meter
goed geplaatst was ging de tussen klempakken
en stompen twijfelende doelman ook nu, op zijn
zachtst gezegd, niet vrijuit. 0-2, de kopjes bij
Makkum omlaag, wedstrijd gespeeld. Van de
korte opleving na rust was niets meer te bespeuren.
Geen enkele combinatie lukte meer, vrijwel
geen pass kwam meer aan. En omdat ‘good old’
Jan Wentink, de 40-jarige routinier van Tonego die
tegenwoordig wekelijks nog een half uurtje achter
de spitsen mag voetballen een volledig vrije kop-
kans op 5 meter van de goal niet wist te verzil-
veren leek de wedstrijd te eindigen in 0-2. Toch
zouden er nog twee doelpunten vallen. Eerst was
het in de slotminuut Jouke de Jong die een corner
werkelijk schitterend ‘ineens’ in de verste kruising
krulde. Was er bij de thuisclub even hoop om in de
extra tijd nog een gelijkspel te forceren, die werd
binnen de minuut de bodem ingeslagen toen Joost
Neleman een lange bal van achteruit oppikte en
beheerst langs keeper Koornstra afrondde. 

Nul punten, negen doelpunten tegen, slechts een
kwartiertje redelijk voetbal, een aantal spelers
dat het nodige zelfvertrouwen ontbeert en een
team in onbalans.Ziedaar de trieste balans voor
Makkum na drie competitiewedstrijden. Aan
trainer Klaas Sinnema en leider Jelle Koornstra
de zware taak het team weer op de rails te krijgen.
Nu hoeft niet direct te worden gewanhoopt.

Cornwerd- Vrijdagavond 8 september ging een
aantal Waardruiters de Afsluitdijk over naar
Hippolytushoef. Ester Scheffer startte met Noah
in de B-dressuur, voor de 1e proef behaalde ze
met een score van 180 punten nog net een
winstpunt. Marijke Bonthuis startte met Vondel
in de L-1 dressuur. De 1e proef was 183 punten
waard, de 2e 182, dat betekende in totaal 2
winstpunten. Met Hurricane startte Marijke in
de M-1 dressuur. Voor de 1e proef kreeg ze 181

punten, voor de 2e proef 182 punten wat goed
was voor de 3e prijs, in totaal 2 winstpunten.
Pieternel Heeres nam met Faiza deel aan de M-2
dressuur. Met een score van 182 punten voor de
2e proef verdiende ook deze combinatie een
winstpunt.
Zondag 10 september ging Marijke Bonthuis
met Hurricane op wedstrijd naar Wateren. In de
klasse M-1 dressuur behaalde daar met 185 punten
de 5e prijs en opnieuw een winstpunt.

De Waardruiters



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 20 september 2006

Kalebassen voor het goede doel “Tjallingstichting”
paardensport voor gehandicapten, fam. Oostenveld,
Bleekstraat 7, tel. 0515-232745

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

Caravan Wilk, type Stern bjr. 1980, dubb. Slaapcabine,
incl. inventaris € 200.-, tel. 06-51021702

Wegens plaatsing cv, z.g.a.n. gevelkachel Dru (kw.350),
1 seizoen gebruikt  € 200.-, tel. 0515-543520

Commode/bureau in wit grenen kast + vier laden, l. 1.85
h. 95 br. 60 cm. € 45.-; Twee kuipstoelen kl. camel bruin
p/stuk à € 95.-, tel. 0515-232208

Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312

Heren/jongensfiets, 8 versn., verlichting, standard € 20.-
Mooie schoolfiets (jongens) tot 15 jaar, 3 versn., trommel-
remmen, verlichting, axa veiligheidsslot, standard, geheel
compleet € 70.-, tel. 0517-532136

Mooie (zware kwaliteit) leren 2 zits bank, kleur cognac
bruin € 75.-, tel. 0515-231557

Diepvrieskist 200 liter € 20.-; Strijkplank € 5.-;
Elektrische naaimachine € 20.-, tel. 0517-532051 

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

Modern kinderzitje voor achter op de fiets, met bescher-
mende voetsteunen € 15.-, tel. 0515-543456

Hoekbank merk ‘Lamous”, zeegroen velours, met poef,
i.g.st. € 275.-, tel. 0515-232626

2 Friese haantjes geel-wit pel € 4.- p/stuk, tel. 0517-532420

Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/ARR zwoeger
vrij, goede bespiering en van verschillende bloedlijnen,
rotkreupelvrij. Drayer, tel. 0515-542616

Heren brommer Honda MT, geel met zwart vr. pr. € 500.-
tel. 06-43023470

Hand naaimachine merk Luttmer, tel. 0515-231855

Bosch slence comfort vaatwasser kl. wit, voor inbouw of
vrijstaand € 100.-, tel. 06-22513404

2 Grote rieten honden manden (ook leuk als plantenbak
buiten) voor € 10.- p/stuk; 2 Konijnen/cavia hokken € 10.-
en € 15.- (een grote), tel. 0517-642655 (Arum)

Gevelkachel met doorvoer z.g.a.n, merk Dru € 300.-, 
tel. 0517-579613

Gloednieuwe gewonnen herenfiets Batavus Live, catalogus-
waarde € 538,, nu € 450.-; Burostoel met armleuning € 15,-
tel. 0517-579213

Kinderfietsje zitje voor achter op de fiets “Multie” merk
Bo Bike € 25.-, tel. 0517-532586

Lotaringen konijnen, van diverse leeftijden, zowel mannetjes
als vrouwtjes, tel. 0517-579503

Kajuit motorschouw met zelflozende kuip lengte 7.10 m,
br. 2.30, Volvo penta diesel 13 PK gereviseerd, geschikt
voor IJsselmeer en binnenwater € 8000.-, tel. 0517-531324

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

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

500 gram
-WWEEIIDDEENNAAAARR-

VERSE WWORST
slechts

1.9999
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl
Goudpel haantjes 2 mnd oud, tel. 0515-542073

Winterkleding voor de eerstvolgende kledingverkoop van
de peuterspeelzaal. U kunt het brengen bij de PSZ aan de
Gedempte Putten of bellen met Atty, tel. 0515-232858;
Sylvia, tel. 0515-425507 of Titia, tel. 0515-232644.
Graag alleen verkoopbare kleding van het seizoen

Tegen vergoeding lieve oppas voor mijn drie hondjes, 
tel. 0517-579195

Wie heeft er 40 stoelen te leen of te huur voor 28 en 29
september, wij trouwen op de 29e, tel. 0515-230502

Bandschuur- en Poetsmachine aan wie heb ik deze uitge-
leend? Ik heb de machines zelf weer nodig, maar aan
wie? Graag terugbezorgen bij Wiebren, Kofstraat 1, 
tel. 06-46402810

Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632 

Huishoudelijke hulp en oppas, tel. 06-47024245

Voorwerpen op PolderPoP te Allingawier. Een zwarte jas
met blauwe voering en een zilver kleurig horloge, merk
Lorus sports. Af te halen bij T. Schilstra, Kanaalweg 1,
Allingawier, tel. 06-10349775
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

AANGEBODEN

UITGELEEND

GEVRAAGD


