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18e keer Leugenbollepop bol van talenten
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Vrijdagavond 31 augustus stond
Makkum voor de 18e keer in het teken van het
Leugenbollepop, het grootste popfestival van
Makkum, waar iedereen een kans krijgt om zich
in welke muzikale vorm dan ook te presenteren
aan het publiek. Door al die jaren heen heeft
dit muzikale festijn een naam opgebouwd. Er
is geen voorselectie, er zijn geen drempels of
grote geldprijzen te verdienen. Nee, het festival
is pur sang en het is voor iedereen of je kunt
zingen of niet.
Achttien jaar geleden kwam geestelijk vader
Arie Kuipers op het lumineuze idee om iets
dergelijks te organiseren. Mocht hij toentertijd
bij een muzikaal optreden in de plaatselijke
kroeg ”gjin nocht mear ha”, dan duwde hij de
microfoon in handen van een argeloze toeschouwer en beweerde stellig dat zij beter
konden zingen dan wat hijzelf naar voren bracht.
Het Leugenbollepop werd geboren en de veelzijdige musicus kreeg gelijk. Verborgen zangtalenten stonden in de schijnwerpers en zongen
de sterren van de hemel. Nu is het festival uitgegroeid tot een waar spectaculair muziek
evenement dat niet meer uit Makkum weg te
denken is. Een bonte stoet van zangers en

zangeressen passeerden vrijdagavond de revue.
Voorafgaand aan het festival is er veel geoefend
en de resultaten zijn verbluffend. Het Makkumer
plein is vol gestroomd met toeschouwers. Het
publiek reageert op ieder optreden, meezingend,
dansend of handen in de lucht. Het krijgt een
afwisselend programma voorgeschoteld met
veel popmuziek en leuke entertainment: zoals
de Sister act en BimBam (van André van Duin).
Ouders staan met open mond te kijken naar de
talentvolle zangkunsten van hun kind. Voor
het podium is het dringen geblazen. Iedereen
wil het mooiste plekje wanneer zijn of haar
favoriet in het voetlicht treedt.
Achter het podium proberen de artiesten hun
zenuwen in bedwang te houden. Eenmaal in de
schijnwerpers stralen ze zoveel zelfvertrouwen
uit alsof het hun dagelijks werk is. De muzikale
begeleiding is optimaal verzorgd. Blaasinstrumentalisten, gitaristen, toetsenist, slagwerker
en backing vocals maken het muzikale plaatje
compleet. Het podium en belichting stralen
professionaliteit uit. Op de vraag of het
Leugenbollepop nog wel leuk is en of het in de
toekomst anders moet, past slechts één antwoord.
Wat goed is moet je niet veranderen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Een greep uit ons aanbod,
zie pagina 13

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 9 september

Familieberichten
Carol Lubsen

Van Doniakerk
9.30 uur ds. K. Bakker, Sneek

1935

R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur Pastoor J. v.d. Wal

Bijna 50 jaar bij elkaar.
Heel veel geluk en ook verdriet.

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. de Vries, Koudum
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zt. T. Tholen-Haagsma, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels.
tel. 0515-332418
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

2007

Mijn man en maatje is niet meer.
Geweldige vader en opa
van mijn kinderen en kleinkinderen.
Coby Lubsen
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Postbus 60224
1320 AG Almere
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven
betoond na het overlijden van onze lieve Moeder
en Oma

Geertruida Helena Doedel-Kamsma

Dizze lytse tûnker wurd op
7 septimber al 65 jier.
Fan herte lokwinske fan
frou en bern en pakesizzers

Het heeft ons allen goed gedaan.
namens de familie Doedel
Makkum, september 2007
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen,
dank ik u voor uw overweldigende medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Hannie Laaij - van der Nol
Dick Laaij
Ineke en Willem
Martijn, Nicole, Sanne
Caroline en Pieter
Silke

Klaas je wordt van harte gefeliciteerd
met je vijftigste verjaardag
door je schoonzussen.

Augustus 2007
Cynthia Lenigestraat 29
8754 CC Makkum
Dankbetuiging
Aan allen die ons, ter gelegenheid van onze
50-jarige bruiloft hebben bedacht met
bloemen, planten en kaarten.
Het was overweldigend en hartverwarmend.
Leo en Atie Vree
Makkum, september 2007
Verhuisbericht
Van bouwschets tot werkelijkheid.
per 1 september is ons nieuwe adres:
Menziessingel 2, 8754 LD Makkum
Paul en Fré Doedel

Deze jongenman wordt

11 september 50 Jaar!
(rectificatie)

Geboren op 21 augustus 2007
Peer Dinand
zoon van Hans en Mirjam
Langenhuijsen-Davidson
broertje van Martje.
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Agenda
vrijdag 7 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos
van 14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zaterdag 8 september

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 6 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 8 SEPTEMBER

VLUG KLAAR

Parrega - mfc de Gearhing 09.00-14.00 uur
rommelmarkt met diverse attracties,
opbrengst t.g.v. restauratiefonds Joh. De Doperkerk

5 HALEN / 4 BETALEN

Achlum tot Oosterbierum - Fietstocht Slachtedyk
09.00-12.00 uur, opgave tot vr. 7 sept. 12.30 uur,
tel. 0512-381448

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS

300 gram NASI +
100 gram BABI PANGANG

MAKKUMER STEAK

4 HALEN / 3 BETALEN
ROEPIE-ROEPIE

zondag 9 september
Makkum - Keatslân ”De Seize” Cafe Belboeikaatspartij 11.00 uur Ledenpartij heren A/B en
Dames. 12.00 uur Schooljeugd, pupillen en welpen

woensdag 12 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust in het restaurant
14.30 uur: duo de ”Jagermeisters”, saxofoon,
accordeon en zang, entree € 2.- incl. consumpties.
Voor info zie 7 september

500 gram

€ 2.50

samen

RUNDER
500 gram

€ 3.75

€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

DONDERDAG 6 SEPTEMBER
T/M WOENSDAG 12 SEPTEMBER

H.O.H. GEHAKT

BOERENMETWORST

500 gram

€ 2.50

100 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

€ 1.10

BACON
100 gram

€ 1.70

Exposities
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en pastels,
aquarellen van Makkum. Open van woensdag t/m
zondag 13.00 tot 16.00 uur, Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 29 november.
Expositie aquareltekeningen en olieverfschilderijen
(dieren, stillevens, bloemen, planten en dorpsgezichten)
van Maaike Poog, Geopend tijdens kantooruren. Toegang gratis. Voor meer info: Maaike Boonstra-Poog,
Turfmarkt 75, 8754 CJ Makkum. tel. 0515-232439
www.maaikepoog.nl
Allingawier - Expositiekerk museumdorp,
geopend t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot
en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin
van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken
van metaal. In landgoed, permanente schilderijen
tentoonstelling van diverse kunstenaars
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie
Jan Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur;
Expositie Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s;
Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels
Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen
van Bertus Bijlstra & Jacqueline van er Wei, allebei
afkomstig uit Makkum. Open: t/m eind augustus
zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur, woensdag,
donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur, entree gratis
Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.0018.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521
of www.antjevanderwerfpursang.nl

telefoon 0515-231488 of 232547

Vlaflip, literpak.............................................................nu 1.49
Parrano (pittige kaas), 500 gram........................................5.75
Ontbijtspek, per pakje.................................5

zegels extra
Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter......................nu 89 cent
Lays Chips, naturel of paprika..............................nu 99 cent
D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram.................................nu 1.75
Bastogne Koeken, 260 gram.........................................nu 1.19
Bij aankoop van een pakje mix voor Bami
1 pak Mie-nestjes Gratis
Wieckse Witte Bier, 6 flesjes.....................................voor 2.49
Aanbiedingen geldig van do. 6/9 t.e.m. wo. 12/9
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Koninklijke opdracht voor HKZ Makkum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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

Makkum - Vorig jaar kwam een man met één
tegel naar de Keramiek shop van HKZ. Hij
was al bij verschillende bedrijven, die tegels
maken geweest, maar was nog steeds niet de
goede afmeting en kleur tegen gekomen. Hij
had via internet de meeste bedrijven gevonden
en hierbij was ook HKZ Makkum. Ben Huiskens
had de goede tegel maar nog niet de goede kleur
en na enig experimenteren vond hij die ook.
De opdrachtgever was nog niet bekend maar
het ging om enkele tientallen vierkante meters.
De aanbieding van HKZ werd geaccepteerd
en na enige maanden kwamen er ook nog zeskantige tegels bij. Uiteindelijk bleek dat de
tegels ruim 600, voor de ziekenboeg van de
koninklijke stallen van paleis Noordeinde waren.
Later werden er ook nog 4500 witjes besteld
voor het gasten verblijf van Paleis Huis ten Bosch.
Een geweldige opdracht voor een bedrijf wat
nog maar enkele jaren werkt en dan voor zulke
objecten tegels mag maken. Ze hebben heel

hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen
en uiteindelijk blijkt dat deze opdrachten ook
nog opdrachten van andere personen opgeleverd
hebben. Zo verwachten Ben en Hanneke binnenkort de officiële opdracht voor een beschilderd
urinoir, wc potten en een grote hoeveelheid
witjes voor een nieuw te bouwen woning.
Ook hier in de buurt van Makkum zijn in
enkele badkamers en of keukens reeds tegels
te zien die gemaakt zijn bij HKZ Makkum
Keramiekshop.
De komende winter wordt er weer een pottenbakkers cursus gegeven en ook daarvoor is veel
animo. Ben en Hanneke hebben inmiddels
heel veel dingen in huis en dat is niet alleen
aardewerk, maar ook zijn ze nog steeds actief
binnen de medaille en sportprijzen branche en
ze overwegen zelfs om een borduurmachine
aan te schaffen zodat ze in de toekomst ook
allerlei dingen kunnen voorzien van logo of tekst.

Ontspannen leven en bewegen
Bolsward - Thuishotel organiseert vanaf
27 september as. in Bolsward een cursus
‘Ontspannen leven & bewegen’. De cursus
bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur,
daarna kunt u nog kiezen om door te gaan met
het vervolg van 3 keer. Door allerlei oefeningen,
gericht op houding, beweging, ademhaling en
spierspanning leert u gericht ontspannen.
Kortom: hebt u zin om zelf actief aan de slag
te gaan om lekkerder in uw vel te zitten?
Wacht dan niet langer en meldt u nu aan. Voor
informatie en opgave kunt u tijdens kantooruren
t/m 13 september as. contact opnemen met

Thuishotel op telefoonnummer 0515461234
of via de website www.thuishotel.nl
Een goede lichaamhouding, een juiste manier
van bewegen en ademhalen heeft veel invloed
op uw gezondheid. Maar wat is nu goed?
Veel mensen vinden het in deze tijd moeilijk
om tot rust te komen. Deze cursus is uitermate
geschikt voor mensen die willen leren zich te
ontspannen en andere vaardigheden aan te
leren. Ook mensen met bijvoorbeeld lage
rugpijn of andere (lichamelijke) ongemakken
zijn van harte welkom.

5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
Lamsvlees

Volop barbecuevlees
2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
z Babi Pangang
z Tjap Tjoy
z 2 st. Saté Ajam
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . .€ 0.60
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Hollandse Komkommers
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekker Turbana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben weer nieuwe oogst
appels en peren mee.
10 Grote eieren voor . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Schoonmaken Groote Zijlroede en Dijksvaart
in Makkum nu van start
Makkum - ‘Wetterskip Fryslân gaat nu beginnen
met de waterbodemsanering in Makkum’, aldus
Wouter de Boer, projectleider van de waterbodemsanering Makkum. Eerdere bericht-geving is
inmiddels achterhaald. Wetterskip Fryslân heeft
meer tijd nodig gehad om het werk opgestart te
krijgen dan voorzien. De werkzaamheden starten
komende week met het saneren van de Groote
Zijlroede en de Dijksvaart.
Afgelopen tijd heeft men niet stil gezeten. Er is
hard met de gemeente onderhandeld om het werk
zo spoedig als mogelijk en met zo weinig mogelijk
hinder voor de toerist en bewoners opgestart te
krijgen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de
uitvoering pas vanaf 1 september kon starten.
De planning
De baggerspecie, allemaal klasse 3 en 4 specie,
zal opgebaggerd en afgevoerd worden met kleine
beunbakjes, via de sluis naar de buitendijkse
overslag. Deze overslaglocatie komt nabij de kop
van het terrein van ‘de Vries Makkum’ te liggen.
Hier zal de baggerspecie worden overgeslagen
van kleine beunbakjes in grote bakken van ca.
50 meter lang. Deze grote schepen zullen naar
het provinciale baggerdepot ‘Trije Hûs’, net boven
Grou varen. Hier zal de baggerspecie gestort
worden. De aannemer zal met z’n werk op twee
plaatsen starten, te weten in de Groote Zijlroede,
op ca. 100 meter ten zuidoosten van de Nieuwe
Vaart en in de Dijksvaart. Zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk voor Kerst zal het werk worden
opgeleverd.
Verplaatsing pleziervaartuigen en woonboten
Om overal goed bij te kunnen zullen eigenaren
van pleziervaartuigen, die een ligplaats hebben
in het centrum van Makkum, hun boot tijdelijk

moeten verplaatsen. De havencoördinator van
de gemeente zal het verplaatsen van de pleziervaartuigen coördineren. Ook de enkele woonschepen zullen, om een schone waterbodem te
krijgen, tijdelijk een andere ligplaats krijgen.
Brugbediening
De ”Verzetsbrug” over de Kleine Zijlroede zal
tijdens de werkzaamheden gesloten zijn voor het
verkeer.
Veiligheid staat voorop
De gehele waterbodemsanering uitvoeren buiten
het (vaar)verkeer is niet mogelijk. Om de veiligheid
te waarborgen zal indien noodzakelijk het vaarverkeer d.m.v. konvooivaarten gereguleerd worden.
Gelet de geringe breedte kunnen er zich anders
gevaarlijke situaties voordoen. In verband met
de hoeveelheid baggerspecie en de grootte van
de sluis, zullen er veel schutbewegingen nodig
zijn om alle beunbakjes naar de buitenhaven te
krijgen. Ook dit kan enige hinder opleveren.
De aannemer(s)
NTP Groep is een aannemingsbedrijf uit Hattem
en is werkzaam op het gebied van infra, milieu en
bouw. Met zo’n 185 medewerkers kunnen zij heel
Oost- en Noord-Nederland tot hun werkgebied
rekenen. NTP-Infra BV is voor deze waterbodemsanering de hoofdaannemer. Als onderaannemer
van NTP Infra BV wordt aannemingsbedrijf Van
den Hul & Peters ingezet. Van den Hul & Peters
komt uit Kampen en is een relatief jong bedrijf
dat op vele gebieden in de GWW-sector werkzaam
is. Van den Hul & Peters voert vaker (water)
bodemsaneringen uit.
Wij bedanken u alvast voor uw begrip voor
mogelijke overlast.

Welkom op de 9e Friese molendag

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Cornwerd - Noeste werktuigen zijn en waren het!
Hun kracht haalden ze uit de wind en windrecht
beschermde de vrije toevoer van die krachtbron.
Door inventieve molenmakers en molenaars
werden de werktuigen steeds verder verbeterd.
Dat windrecht is inmiddels vervallen, beroepsmolenaars zijn weggedrongen door de opkomende
moderne industrie, het aantal molens is sterk
geslonken omdat een minder efficiënte manier
van produceren is. Maar.....er staan gelukkig nog
molens. Ze worden nu draaiende gehouden door
enthousiaste en deskundige vrijwilligers die hun
molens graag inzetten voor de taak waarvoor ze
ooit voor bedoeld waren.
De Friese molendag is een prachtige manier om u
te laten zien hoe mooi de molens en hoe enthousiast
de molenaars zijn. Hoe werden ze ingezet voor
de productie van meel, hoe hielden ze het land

droog voor wonen en landbouw, zaagden ze bomen
tot hout voor woningbouw en schepen, werd er
olie geperst uit zaden voor allerlei doeleinden,
verwerkten tabak tot snuif, en verschillende
kleurstoffen tot pigmenten voor de verfindustrie
etc. Als molenaar hopen we op een windrijke
dag en vertellen we u graag over onze trots en
hobby: de molen. Mocht de molen onverhoopt
stilstaan, en hangt er toch een vlag uit dan is de
kans groot dat de molenaar een rondleiding geeft
door zijn molen.
Deze dag wordt georganiseerd door de Friese
molenaars en ruim 70 molens zijn geopend van
10:00 - 16:00 (sommige ook tot 22:00) Kijk
voor de deelnemende molens bij u in de buurt op
members.lycos.nl/friesemolendag
Graag tot ziens dus op 8 september,
Martin de Jong.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Open Monumentendag Wûnseradiel 2007
Wûnseradiel - In de gemeente Wûnseradiel staan
tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8
september verschillende deuren van monumenten
open. In 2007 besteden we extra aandacht aan
monumenten van de twintigste eeuw: 1900 - 1965.
De monumenten zijn tussen 10.00 uur en 17.00 uur
te bekijken. Daarnaast is het deze dag Friese
Molendag en Nationale Orgeldag.
Het overzicht van de opgestelde monumenten:
- Kornwerderzand: Kazemattenmuseum,
sluizencomplex en infocentrum Rijkswaterstaat
- Cornwerd: Hervormde Kerk, poldermolen
en betonbrug
- Makkum: Hervormde Kerk, Waaggebouw
en Hotel de Prins
Beschrijving van de monumenten:
Kornwerderzand
Tijdens de aanleg van de Afsluitdijk is voor de kust
van Friesland een werkeiland aangelegd. Dit eiland
kreeg in 1928 de naam Kornwerderzand. Op het
werkeiland leefden gedurende de aanleg van de
Afsluitdijk enkele honderden mensen, waarvan de
meesten direct werkten aan de dijk. De arbeiders
woonden eerst in houten barakken die later deels
werden vervangen door stenen huizen. Omdat tijdens
de Tweede Wereldoorlog de woningen van de nederzetting obstakels vormden in het schootsveld van de
kazematten, werden ze in de meidagen 1940 opgeblazen. Het aanwezige houten hotel werd afgebrand.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de woningen voor
een deel weer opgebouwd. De woningen werden
oorspronkelijk bewoond door medewerkers van
Rijkswaterstaat. Inmiddels worden de woningen
bewoond door particulieren.
Kazemattenmuseum in Kornwerderzand
De stelling Kornwerderzand bestaat in totaal uit 17
kazematten. De Nederlandse kazematten zijn gebouwd
tussen 1932 en 1934. De Duitsers hebben hier in
1943 nog drie bunkers en anti-tank-versperringen
en twee open stellingen voor luchtdoelartillerie aan
toegevoegd. De bouw van de Nederlandse kazematten
is gefinancierd uit de fondsen voor de aanleg van de
Zuiderzeewerken. Het Kazemattenmuseum bestaat
sinds 1985 en toont de situatie van de oorlogsdagen
rond 10 mei 1940, toen de Duitse overmacht bij
Kornwerderzand tot staan werd gebracht.
Sluizencomplex in Kornwerderzand
Tijdens de aanleg van de Afsluitdijk werden bij
Kornwerderzand de Lorentzsluizen gebouwd. Twee
naast elkaar gelegen schutsluizen met aan de noordkant een buiten- en voorhaven en aan de zuidzijde
een binnenhaven. Westelijk hiervan liggen twee
groepen spuisluizen met stalen schuiven en heftorens
van gewapend beton. D. Roosenburg verzorgde de
esthetische vormgeving. Omdat de schutsluizen
normaal in werking zijn mogen ze niet worden
betreden. Het publiek dient binnen de hekken te blijven.
De spuisluizen zijn niet te bezichtigen tijdens de
Open Monumentendag.
Informatiecentrum ”Op de Dijk”
in Kornwerderzand
Dit informatiecentrum is dit jaar geopend in verband
met de toekomstige uitbreiding van de spuicapaciteit
van de Afsluitdijk. Ter gelegenheid van het 75 jaar
bestaan van deze dijk is in dit centrum een expositie

over de dijk ingericht. Het gebouw is zelf geen
monument, maar biedt veel informatie over de
geschiedenis van de waterhuishouding in Nederland,
de aanleg van de Afsluitdijk en de droogmaking
van de Zuiderzee.
Hervormde kerk in Cornwerd
Deze kerk is, hoewel dat op het eerste gezicht niet te
zien is, in eerste instantie 13e eeuws. Na wijzigingen
in de 14e en de 16e eeuw is de kerk in 1898 voorzien
van een nieuwe toren. In 1916 zijn het schip en het
koor ommetseld en kreeg de kerk zijn huidige
uiterlijk. Tot de inventaris behoren een preekstoel
met doophek (1740), vier wapenborden (1740) en
een door L. van Dam & Zn. gebouwd orgel (1865).
Poldermolen bij Cornwerd
De poldermolen ”De Cornwerdermolen” is een
achtkantige grondzeiler met bakstenen voet en een
met riet beklede houten romp en kap. Volgens een
gevelsteen is de molen, die de polder Cornwerd
bemaalt, in 1907 gebouwd door ”J.H. Westra van
Franeker”. De molen is in 1998/1999 volledig
gerestaureerd.

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

is gesloten van
10 t/m 21 september
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Betonbrug bij Cornwerd
De betonbrug over de Dijksvaart nabij Cornwerd is
gebouwd omstreeks 1930 en is een fraai voorbeeld
van het Het Nieuwe Bouwen.
Hervormde kerk in Makkum
Deze kerk is in 1660 in gotische stijl gebouwd en de
toren dateert uit 1652. Tot de 17e-eeuwse inventaris
behoren de preekstoel en enkele kerkbanken. Het
orgel is gebouwd door C.F.A. Naber. Verder is er
een door Claes Jelles vervaardigde grafzerk (1607)
voor Bonno van Haytzma en Harrinxma van Donia.
Waaggebouw in Makkum
In het Waaggebouw uit 1698 en de naastliggende
waagmeesterwoning zijn de archieven van de
stichting ”Ald Makkum” digitaal te raadplegen.
Tevens is er een expositie over ”75 Jaar Afsluitdijk”.
Hotel-Café ”De Prins” in Makkum
Hotel-Café ”De Prins” is een blokvormig, deels
gepleisterd pand uit circa 1870. Vanaf 1898 fungeerde
het tevens als tramstation aan de lijn naar Harkezijl.
De uitbreiding aan de achterzijde dateert uit 1924.
Inwendig bevat het pand diverse tegeltableaus met
voorstellingen van schepen, geschilderd rond
1790, door Adam Sybel.
Diversen
In het kader van de Nationale Orgeldag worden op
8 september in de gemeente Wûnseradiel de orgels
in de volgende kerken bespeeld: Hervormde kerk
van Hichtum, Van Doniakerk te Makkum en de
Koepelkerk in Witmarsum.
Op 8 september is het ook Friese Molendag
Vanaf 10.00 uur zijn in de gemeente Wûnseradiel
de volgende molens geopend: De Hemertermolen
onder Burgwerd, Cornwerdermolen bij Cornwerd,
Amerikaanse windmotor nabij Hartwerd, Molen
”De Eendracht” nabij Kimswerd, Molen ”Meerswal”
nabij Lollum, De Babuurstermolen nabij Tjerkwerd,
Amerikaanse windmotor nabij Tjerkwerd,
Korenmolen ”De Onderneming” in Witmarsum en
De Pankoekstermolen nabij Witmarsum.

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - 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 verkrijgen 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
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak
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Zurich organiseert feestelijk slotoffensief rondom
75 jaar Afsluitdijk

B. BOSMA
biedt te huur aan:
Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.
Tuinfrees 80 cm breed
Hogedruk reiniger 160 Bar
Trilplaat
Steenknipper
Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

wespenator
Mobiel 06 2831 9267
ook na 17.00 uur en in het weekend
0515 - 42 22 68
e.v.m. gediplomeerd
Last van wespen?
De Wespenator verwijdert ze
vakkundig snel en betaalbaar € 47,-

Zurich - In de tijd van Grutte Pier stonden de
Friezen hun mannetje en tijdens de bouw van de
Afsluitdijk maakten de arbeiders uit Friesland hun
meters. Voor een basaltblok variërend in gewicht
van 20 tot 60 kilo draaiden de noordelijke mannetjes-putters hun hand vroeger niet om. Meters
moesten ze maken, want die werden uitbetaald.
Of er in het weekend van zaterdag 15 en zondag
16 september 2007 in het dorp Zurich aan de
kop van de Afsluitdijk nog zulke sterke mannen
te zien zijn is maar de vraag. In ieder geval staan
op de tweede dag van dit historische weekend de
spieren centraal. De beloning is de titel ‘Sterkste
Dijkwerker van Nederland’. Een zekerheid is wel
dat Zurich twee dagen bol van de festiviteiten
staat in het kader van 75 jaar Afsluitdijk.

van de eerste dag is er een muzikaal toetje met
de top-100 band Basic. Deze formatie brengt
live-muziek waarbij geput wordt uit een breed
repertoire. Basic staat bekend voor hun enthousiaste
performance. Dus feesten maar!
De zondag 16 september staan er de volgende
onderdelen op het programma:
Sterke mannen laten hun spierballen rollen. Want
het zal zeker een heroïsche strijd worden wie
met de titel ‘Sterkste Dijkwerker’ naar huis zal
gaan. De onderdelen die de mannen tegenkomen
hebben te maken met de aanleg van de Afsluitdijk.
Kortom een adembenemend en vast hilarisch
gebeuren.

Zurich, een klein dorp, waar de drukte rondom
de werkzaamheden aan de Afsluitdijk vanaf januari
1927 een grote invloed had. Het dorpje aan het
eind van de wereld werd een doorgangsplaats naar
Holland. Als slotoffensief rondom het 75-jarig
bestaan van de Afsluitdijk organiseert Zurich een
groots feest. Het is een feest, niet alleen voor het
dorp, maar juist georganiseerd door het dorp, om
er zoveel mogelijk mensen van binnen- en buiten
Friesland van te laten genieten. De vele vrijwilligers
bieden het volgende programma aan:

Tijdens het hele weekend zijn er verschillende
activiteiten voor de jeugdige bezoekers. Tevens
is er een historische fototentoonstelling met als
thema: ‘Een rondreis door het verleden. Tevens
zijn er palingrokers, nettenboeters en ondere
ambachtslieden. Als fraaie aankleding van het
Zuricher straatbeeld zullen er het hele weekend
prachtige old-timers te zien zijn. Kortom: een
mooi gevarieerd programma om ‘een dijk van
een dijk’ mee af te sluiten. Voor meer informatie
over de bouw van de Afsluitdijk is meer informatie
te vinden op www.eendijkvaneendijk.nl

De zaterdag 15 september ziet er als volgt uit:
Om 14.00 uur zal het slotfeest klinkend geopend
worden met medewerking van muziekkorps
Harmonie uit Pingjum. De middag staat in het
teken van zingen in de vorm van verschillende
koren en zanggroepen die liederen ten gehore
brengen die te maken hebben met de zee. De avond
wordt er touw getrokken om de Afsluitdijkbokaal. Teams van over de Afsluitdijk en vanuit
Friesland zullen de toeschouwers laten genieten
van hun ultieme krachtsinspanningen. Als afsluiting

Evenement: Zuricher slotfeest 75 jaar Afsluitdijk
met als thema ‘Een Dijk van Een Dijk’.
Datum: zaterdag 15 sept. v.a. 14.00 uur
en zondag 16 sept. 2007 v.a. 15.00 uur
Locatie: Zurich
Onderdelen: Sterkste Dijkwerker, palingrokers,
nettenboeters en andere ambachtslieden. Fototentoonstelling: ‘Een reis door het verleden’,
old-timer show, muziek van diverse koren en
zangroepen, De Harmonie uit Pingjum en Top-100
band ‘Basic’ De toegang is gratis!

Vrijwilliger gezocht
Sneek - Wij zoeken voor de ouderengroep van
Dagcentrum Specht (Philadelphia Stichting
Friesland) een vrijwilliger die ons wil ondersteunen bij de activiteiten voor onze cliënten
voor één of meerdere dagdelen in de week. Deze
activiteiten zijn o.a. wandelen, fietsen, knutselen,
handwerken, en koffie- en theedrinken.
Dagcentrum Specht ligt naast het Fûgellân in de
Loten in Sneek. De ouderengroep bestaat uit zes
cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke
(meervoudige) beperking voor wie gezelligheid

en een goede sfeer erg belangrijk zijn. Wij zijn
een actief en enthousiast team en proberen
afwisselende activiteiten aan te bieden binnen
de mogelijkheden van de groep, zowel individuele
- als groepsactiviteiten.
Geïnteresseerd om samen met ons met deze cliënten
te werken of behoefte aan meer informatie?
Neem dan contact op met ...
Met vriendelijke groet,
Marielle, Lian en Wietske.

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL
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Roeiers Brûzer winnen
felbegeerde Keizer
Carel Cup in Gent
Gent - Op 25 augustus deden de dames van de
Brûzer mee aan de slag om Gent, er zou geroeid
worden om de felbegeerde Keizer Karel Cup.De
roeirace gaat door verschillende vaarten rond Gent
en via smalle vaarten door het centrum om in de
binnenstad te eindigen. ‘s middags om half drie
startte de eerste sloep en twee minuten later klonk
het startschot voor de Brûzer. Na ongeveer tien
minuten werd de eerst gestarte sloep ingehaald
en moesten we echt onze eigen race varen. Er
werd eerst buiten het centrum zo’n 8 kilometer
geroeid om vervolgens richting centrum te roeien
waarna het nog zo’n 5 kilometer is tot de finish.
Net voor men richting centrum roeide kwamen
de eerste herensloepen in zicht. Hoe meer richting
centrum hoe smaller de vaarweg werd en er moest
wel eens ingehouden worden voor de snellere
herensloepen om botsingen te voorkomen. Na
een aantal bruggetjes gepasseerd te zijn kwam
de finish in zicht. In het prachtige centrum van
Gent stonden heel veel toeschouwers de roeiers
aan te moedigen om de laatste loodjes te volbrengen. Eenmaal over de finish gekomen werd
de vermoeidheid ruimschoots goedgemaakt
door het enthousiaste publiek aan alle kanten en
de prachtige gebouwen in de binnenstad. Op de
kade konden de roeiers van de Brûzer in
afwachting van de prijsuitreiking genieten van
de catering en een goede band op het podium.
Tijdens de prijsuitreiking voor de vletten hoorden
ze dat er niet naar handicap was berekend maar
dat de snelst geroeide tijd bepalend was. Het
was dus erg spannend omdat de dames qua tijd
niet veel uiteenliepen. Nadat de Wetterspetter
uit Grou als tweede bleek geëindigd kwam het
verlossende woord: Makkum was de snelste
Damessloep (1 uur en 24 minuten) en de winnaar
van de Keizer Carel Cup!
Na een geslaagde receptie en maaltijd in een
mooie Kapel gingen men rond 22.00 uur terug
in verlichte stoet. Sonnema Berenburg had voor
deze avond allerlei vlaggen, lichtjes, petjes en
T-shirts gesponsord waar we onze sloep mee
versierd hadden. Op de shirts en de petjes stond:
”overdag om de eer en ‘s avonds om de sfeer”,
dit was dus in Gent helemaal van toepassing!
De Bruzer zal 8 september deelnemen aan de
NK genomineerde Maasrace in Rotterdam. Hier
zal alles op alles gezet worden om deze hoge
notering vast te houden. Op dit moment staan ze
samen met de Waterheks uit Vlieland op een
gedeelde eerste plek in zowel de Hoofdklasse A
als in het Algemeen klassement. Het belooft dus
nog een spannend seizoen te worden!

Mannenkoor De Flevosanghers
Na het zomerreces beginnen de repetities
vanaf vanavond 5 september weer om
20.00 uur in de Baptistenkerk, C. Lenigestraat
o.l.v. dirigent Marco Rijpma.
Nieuwe leden zijn welkom!

DIT IS JULLIE UITNODIGING
Voor de reünie (van 10.30 - 14.00 uur)
Receptie om 16.00 uur betr. het 50 jarig jubileum
Voor alle Makkumers die nu of in het verleden enige connecties
hebben/of hebben gehad met Volleybal Vereniging MAKKUM
Opgave reünie dmv 12,50 euro over te maken
op bank rek. Nr. 3406.61.550 ovv reünie en Naam
Info: Reünie bij Marijke Roorda;
e-mail: tjerkenmarijke@gmail.com
Web site: www.volleybal-makkum.nl

Clinic voor de jeugd van 7-1
16 jaar
in de sporthal v.a. 10.00 uur
Info en opgave clinic bij Botsje Hellinga;
e-mail:helli205@planet.nl

Nieuwe Pointer fietsen verkoop

99 euro
209,95 euro

12 inch met steunwielen kleur zwart/rood jongens
20 inch meisjes rose/limoen met korfje

Huurfietsen
pointer 24 inch jongens of meisjes model
nieuw prijs 219,95 euro nu voor 150 euro

150 euro
26 inch jongens 3 versnellingen 279,95 voor 200 euro
26 inch meisjes 229,95 voor

alle modellen met knijpremmen en terugtraprem
heren 61 cm toerfiets remnaaf 28x11/2 zwart van 300 euro voor
dames 57 cm weduwe fiets remnaaf 28x11/2 grasgroen 300 voor
ook voor ander fietsen

225 euro
225 euro

venema dhz en tweewielers
voorstraat 7 makkum
vanaf nu weer op woensdagmiddag gesloten

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM
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Fietstocht over de Slachte van Achlum tot Oosterbierum
Eindeloos slingert de Slachtedyk door het vlakke
land van Fryslân, van Oosterbierum aan de Waddenzee tot Raerd bij Sneek. Eeuwenlang beschermde
de dijk een groot deel van Noordwest-Fryslân tegen
het water. Sommige delen van de Slachtedyk
zijn meer dan tien eeuwen oud! Op zaterdag 8
september kunnen belangstellenden onder leiding
van een gids van It Fryske Gea een fietstocht maken
over het noordelijke deel van de Slachtedyk. De
fietstocht van 38 km start om 9.00 uur bij het NS
station Franeker en duurt ca. drie uur. Graag zelf
een fiets meenemen. Eventueel kunnen er fietsen
gehuurd worden.
Inlichtingen en opgave tot vrijdag 7 september
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea te
Olterterp, tel. (0512) 381448. Deelname is voor
leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen € 2,50 en kinderen
tot 12 jaar € 1,- per persoon.
De fietstocht
Per fiets wordt er een soort acht om Franeker
gemaakt. De tocht voert over historische zeedijken,
Slachtedyk, langs oud kwelderland en Waddenkust. In het noorden gaat de tocht na een lus langs
de zeedijk bij Sexbierum langs Liauckamastate,
schitterend gelegen, omgeven door een slotgracht
met bomensingel. Ooit was de state een onder-

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

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

komen van Friese edelen. Daarna voert de tocht
terug naar Franeker.
De Slachtedyk
Eeuwen geleden stroomde ten zuiden en oosten
van de huidige Slachtedyk nog zout water in de
Middelzee. Bij extreem hoog water met westerstormen in de winter liep het land steeds onder
water. De mensen woonden daarom op terpen en
boeren legden dijken om hun land om het vaker
droog te houden. De dijken van de Slachtedyk
hielden het hoogwater tegen en met sloten, vaarten
en sluizen werd het overtollige water naar buiten
gewerkt. Tot 1200 werden bestaande stukken dijk
verbonden tot één lange dijk van 42 kilometer, de
Slachtedyk. Na de afsluiting van de Middelzee in
1250 was de Slachtedyk nog slechts een binnendijk die extra bescherming bood.
Een monument van een dijk
Sinds 2000 wordt de Slachtedyk beheerd door It
Fryske Gea. Behalve de cultuurhistorische waarde
heeft de dijk ook natuurwaarden. Het marathonlange lint dat de dijk vormt is een belangrijke
verbindingszone voor planten en kleine dieren.
Hierlangs kunnen kleine dieren als egels, padden,
kikkers, muizen en insecten zich veilig verplaatsen
De dieren zorgen, samen met de wind, voor de
verspreiding van de zaden.

Gebroeders van Enkhuizen met Noordkaper 43
aanwezig op de HISWA te water
IJmuiden - Deze week is HISWA te water in
IJmuiden. De Gebr. van Enkhuizen uit Makkum
zijn ook dit jaar weer aanwezig met de Noordkaper.
Deze keer met de BINKY; een Noordkaper 43,
dit voorjaar opgeleverd aan de eigenaren. De
Binky is de eerste Noordkaper 43 die is uitgerust
met 6 vaste slaapplaatsen in 3 separate hutten.
Tot nu toe waren er steeds Noordkapers gebouwd
voor een kleine crew waarbij de bemanning
meestal uit 2-maximaal 4 personen bestaat. Maar
de Noordkaper is custombuild dus we kunnen
goed inspelen op de wensen van de opdrachtgever.
De eigenaren van de Binky charteren en hebben

deze zomer ook al enkele mooie tochten met
gasten gemaakt. Naast de 3 hutten heeft de Binky
een zeer ruim kombuis om de maaltijden voor
de gasten te kunnen bereiden. Het interieur is
modern maar toch heel scheeps uitgevoerd in
kersenhout. Al met al voor ons als werf een unieke
gelegenheid om te laten zien wat er allemaal
mogelijk is binnen het concept van het jacht.
De Hiswa te water wordt gehouden van 4 t/m 9
september en is van 11.00-18.00 uur geopend
(za. en zo. van 10.00-18.00 uur).
U vindt Gebr. van Enkhuizen op standnr D04.

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM

Merk

* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

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

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

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123

9.250.00

Kia

2.01 16V Zilver met.

Joice

div. opties 7 pers

11-2001

117969

9.020.00

Volkswagen Golf

SDI 50kw Grijs Met.

10-2002 154156

8.750.00

Mercedes

350 SLC

Automaat Gr. Met

10-1977 160763

7.500.00

Toyota

Carolla 1,3 16V HB G6 Zwart met.

07-1997 102047

4.950.00

Honda

Accord

Zilver met.

08-1996 157926

3.750.00

1.8 I SRS LPG G3

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976

94267

3.250.00

Volvo

240 Gl

2.3 Inj. polar Rood

08-1991 287845

2.150.00

01-1991 167783

950.00

Volkswagen Golf II

1.3 I kat Rood
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Voorkom vallen,
zelf aan de slag

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Wat kunt u doen om uw huis echt
veiliger te maken? Wat hebben medicijnen te maken
met de kans om te vallen? Wat kunt u doen om
u veilig te verplaatsen in en om huis en op straat?
Over deze vragen en allerlei andere vragen
rondom voorkomen van vallen organiseert
Zorgcentrum Avondrust een voorlichtingsbijeenkomst op 20 september a.s. van 19.30 - 21.30 uur
in het restaurant op de eerste etage. De organisatie
is in handen van Avondrust Makkum en
‘Preventie(f)’ een samenwerkingsoverleg van
organisaties die werkzaam zijn op het terrein van
de (preventieve) ouderenzorg in Zuidwest Friesland.
Voorlichtingsbijeenkomst:
voor wie en wat kunt u verwachten?
Ieder jaar worden 230.000 ouderen medisch
behandeld nadat ze in huis zijn gevallen. U kunt
veel doen om de kans op een val te verkleinen. Door
uw woning aan te passen of veilige producten te
gebruiken die het leven makkelijker, comfortabeler
en veiliger maken. Maar de belangrijkste factor
die van invloed is op een ongeval bent en blijft
u zelf: u heeft uw eigen veiligheid zelf in de hand.
Tijdens de bijeenkomst ‘Voorkom vallen! Zelf
aan de slag’ staat het programma in het teken van:
hoe voorkomt u een val in huis of omgeving?
Zijn er aanpassingen nodig? Waar moet u op letten?
Kunt u iets aan uw evenwicht doen? Is uw huis
wel veilig? Waar moet u op letten? De brochure
‘Val niet thuis’ wordt uitgedeeld en toegelicht.
Het doel van de themabijeenkomst is tweeledig:
- U handvatten aanreiken om iets aan veiligheid
in en om het huis te doen en bewust te worden
van het feit dat aandacht voor valpreventie
noodzakelijk is.
- Voorkomen is beter dan genezen, zeker bij een
val op hogere leeftijd!
De bijeenkomst is bedoeld voor alle (oudere)
inwoners van Makkum en omstreken die zelfstandig wonen. De avond wordt verzorgd door
Ankie Galama, preventiefunctionaris van GGD
Fryslân. Daarnaast zal een vertegenwoordiger
van woningstichting ’Welkom’ u informeren over
veiligheid en comfort van uw woning, o.a. kunt
u deze avond een test doen om te kijken hoe veilig
uw woning is. De kosten voor deze avond bedragen
€ 2,-, inclusief consumpties. Opgave voor deze
avond is niet noodzakelijk.

www.makkumerbelboei.nl

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 meriva 1.6-16v
Business,blauwmett.
Airco,r-cd/mp3
Cruisecontr,el.rmn
Cpv+afst.bed,nw type
22 dkm bj 2006

Mazda premacy1.8-16v
Exclusive,blauwmett.
Airco,el.rmn/spiegel
Trekh,cpv+afst.bed
Dakrail, hoge zit
117 dkm bj 2001

€ 17.500,-

€ 9.900,-

Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 89dkm
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Peugeot combispace,1.6-16v,airco,cruise,radio-cd,68dkm
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm

2002
2005
2001
2004
2004
2004
2006
2003
10-2000
2003
2002
2004
2003
2003
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.950,verkocht!
9.900,13.400,15.750,13.950
17.500,12.400,4.950,11.900,12.950,11.750,11.950,10.900,13.850,-

10-2003

€

16.750,-

AUTOMAAT!
Opel Astra 1.6-16v Pearl,zilver,airco,el.rmn,cpv,69dkm
Bestel auto/grijs kenteken
Citroen Berlingo 1.9Diesel,wit,stuurbekr,radio,90dkm

2000

verkocht!

9-2000

verkocht!

Airco service, reparatie, onderhoud,
U kunt nu bij de nacht automaat tanken
met alle soorten betaal pasjes!!
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

VAN DER MEER
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 8 september
senioren
Makkum 1
Makkum 2
Flamingo SC2

- ENS 1
- Mulier 2
- Makkum 3

14.30 uur
12.30 uur
11.00 uur

junioren
Jubbega A1
LSC 1890 B2
Makkum C1
Makkum MC1

- Makkum A1
- Makkum B2
- Sneek WitZw C2
- CVO MC1

14.00 uur
12.00 uur
11.00 uur
12.30 uur

pupillen
SDS D1
Makkum D2
Makkum E1
Zeerobben E6
Makkum F1
Foarut F4

- Makkum D1
- SDS D2
- Oosterlittens E3
- Makkum E2
- Terschelling F1
- Makkum F2

9.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Sporthal
dinsdag 11 september
Sporthal KNVB-competitie
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Urk 1

Wist u dat...
* de laatste competitieavond van het dameskaatsen
gewoon op donderdag, 6 september plaatsvindt,
aanvang 19.00 uur
* er aansluitend de prijsuitreiking en draaiend rad is,
wanneer je verhinderd bent graag op tijd afbellen!

Proficiat / Geslaagd
Aan het Maritiem Instituut ”Willem Barentsz”
te Terschelling:
Roelof Boonstra, voor Maritiem Officier.
Aan de Rijksuniversiteit Groningen:
Jan Tabak, Bedrijfkunde specialisatie Marketing
beide uit Makkum

Opruiming
diverse luxe tuinaccessoires!!
waaronder:

- Granieten tuinbanken
- Hardstenen tuinbanken
- Terras kachels
- Hardstenen bloembakken
- Diverse potten
- Hardhouten bloembakken
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Penjumer Merke

Chris Wassenaar derde keer koning

35e Koninklijke Tichelaarpartij
KNKB heren senioren vrije formatie

Pingjum - Het eerste weekend in september betekent
voor Pingjum; de Merke. Ook dit jaar met spelletjes
voor jong en oud, waaronder de zeskamp op de vrijdag en het kaatsen georganiseerd door Kaatsvereniging
Jan Reitsma. De vrijdagavond was het de beurt aan
muziekvereniging de Harmonie om het feest in gang
te zetten. Met de JWP-band konden de beentjes ook
echt van de vloer. Zaterdag werd er onder ideale
kaatsomstandigheden om de kransen en de koningsprijzen gekaatst. ‘s Avonds was het opnieuw swingen
in de tent met ‘Red Cars’. Op Hoofdklasse-zondag
werd het partuur Rutmer van der Meer en de
gebroeders Wassenaar winnaar van de Vrije Formatiepartij. Chris Wassenaar werd voor de derde keer tot
koning in Pingjum gekozen. Lays sloot de Merke
van dit jaar wederom af met een spetterend optreden
in de feesttent.
Uitslagen Spelletjes:
Balgooien: 1e: Auke Bruinsma, 2e: Ria de Jong,
3e: Jan Sijbesma, 4e: Eibert van Popta,
5e: Pietsje Marijke Goslinga
Bloemschikken:
1e: Coby de Jong, 2e: Anna Brandsma,
3e: Liesbeth Folkertsma, 4e: Jeanet Bartels,
5e: Miranda Graafsma
Sjoelen: 1e: Frank vd Wetering, 2e:Nynke Akker
Darten Jeugd:
1e: Joel Kuipers, 2e: Hidde Folkertsma
Darten 16+:
1e: Maaike Wind, 2e: Michel Nesse
Zeskamp:
1e: Andrys Osinga, Willem Osinga, Sanne Roffel,
Miranda Graafsma, Gerrit Harm Folkertsma en
Antoinette vd Wal,
2e: Hendrik Brandsma, Nynke Visser, Yvonne
Bruinsma, Silas vd Heijden, Jacolien Jansen en
Frank vd Wetering,
3e: Jouke Visser, Houkje Akker, Marrit Postma, Irma
Folkertsma, Bartele Boersma en Willemke Snijders.
Uitslagen Kaatsen:
Jeugd
1. Thomaske Reitsma en Marit Postma,
2. Jesper Ykema en Tim Bartels
Heren A-klasse
1. Bauke Folkertsma, Rinze Cuperus
en André Dijkstra (k)
2. Auke Bruinsma, Hendrik Brandsma
en Gosse Reitsma
Heren B-klasse:
1. Jappie Tigchelaar (k) Andrys Osinga
en Henk v.d. Horst
2.Geert Walsma, Steven Nesse
en Sybren Bruinsma
3.Henk Mulder, Bartele Boersma en Jelle Boorsma
Verl.ronde:
1. Ebe Brander ,Henk Nesse en Riemer Wiltenburg
2. Michel Nesse, Jouke Visser en Wieger Arensman
Heren 50+
1.Klaas Haitsma (k), Tjalling Huizenga
en Jentje van der Stap
2. Sjoerd Vriezema, Paulus Groenendijk
en Martinus van der Meer
Dames A-klasse
1. Tinet Tigchelaar (k), Femke Tigchelaar
en Tineke Eisma
2. Marieke de Jong, Jip Nuiten en Coby de Jong
Dames B-klasse
1. Hennie Attema (k) Feikje Folkertsma
en Yvonne Sieswerda
2. Sam Dil, Anna Brandsma en Nadia Cornelissen

Foto: Kaatsvereniging Makkum

Makkum - Wederom een dag met prachtig kaatsweer, en 22 partuur op de lijst. Wel was het een lijst
met veel veranderingen, en waarbij het laatste partuur zelfs zonder afmelding niet op kwam dagen.
Maar dit mocht de pret niet drukken. In de 1e
omloop speelde zich meteen een spannende partij
af tussen Hayo Attema, Andries Smink, en Jan
Ruurd Amels tegen Leo Vogels, Sip-Jaap Bos en
Site Ferwerda. Partuur Attema nam de voorsprong
maar kon zich het laatste beslissende bordje niet
toe-eigenen. Alles kwam aan de hang, maar door
goed opslagwerk van Leo Vogels ging hun partuur
er met de winst vandoor. In de 2e omloop speelde
partuur Vogels tegen Michiel Scheepvaart, Niels
van der Wal en Hendrik Jan van der Velde. Deze
parturen waren eveneens aan elkaar gewaagd,
maar met 5-5/6-2 trokken uiteindelijk Michiel
Scheepvaart c.s aan het langste eind. In de 3e
omloop kwamen zij Feiko Broersma, Hyltje
Bosma en Pier Piersma (ipv Julius de Jong)
tegen. Ook bij deze partij werd elkaar niet veel
gegund, en ging de partij steeds gelijk op. Maar
met 5-4/6-4 konden Feiko Broersma c.s de winst
naar zich toetrekken. Een andere mooie partij in
de 2e omloop was die tussen Yde Klaas Dijkstra,
Gerard van Malsen en Jorn Adema tegen
Lourents Reitsma, Dirk Jan van ‘t Woud (ipv
Jacob Klaas Haitsma), en Gerrit Flisijn. Partuur
Reitsma won dit met 5-3/6-4. Robert Rinia,
Renze P. Hiemstra en Peter de Boer speelden
eveneens een spannende partij tegen Jouwert

Nicolay, Rene Anema en Aloys Freitag wat
resulteerde in 5-4/6-4 voor partuur Robert Rinia.
In de 3e omloop kwamen Lourents Reitsma c.s
partuur Robert Rinia c.s dus tegen. Dit was
eveneens een spannende partij, met sterk
opslagwerk en mooi tussenspel. Op 5-3/6-2 kon
partuur Rinia de partij breken, waardoor ze bleven
staan en hen dit een finale plaats opleverde. De
halve finale ging tussen Gerrit Groen (ipv Rutger
van der Meer), Bauke van de Graaf en Jan
Hospes tegen Feiko Broersma c.s. Laatst
genoemden wonnen de partij met 5-2/6-2 en gingen
eveneens door naar de finale. Wel leverde deze
partij een derde prijs op voor Gerrit Groen c.s
De finale ging dus tussen Robert Rinia c.s en
Feiko Broersma c.s Pier Piersma heeft dus met
”2 jonge jongens” gekaatst. Dat is prachtig van
hem en hij was zeer bepalend de gehele dag. Met
zijn drieën brachten zij het er dus ook goed vanaf,
want met 5-1/6-4 waren de kransen voor hen, en
gingen Robert Rinia c.s met de 2e prijs naar huis.
Deze partij werd voor de 35e keer gesponsord
door Koninklijke Aardewerk Tichelaar te Makkum.
De KVM bedankt hen voor de sponsoring en het
mogelijk maken van deze partij.
Uitslag:
1. Feiko Broersma, Hyltje Bosma, Pier Piersma
2. Robert Rinia, Renze Hiemstra, Peter de Boer
3. Gerrit Groen, Bauke van de Graaf, Jan Hospes

Gros hypotheken & Assurantiën partij

Foto: Kaatsvereniging Makkum

Makkum - Dames Hoofdklasse was op bezoek
deze en de gehele dag werd er goed gekaatst, maar
er kan maar 1 partuur met de kransen naar huis
toegaan. Het partuur van Maaike Joostema, Imke

v.d.Leest en Fenna Zeinstra trokken in de finale
aan het langste eind, tegen het partuur van, Gejanna
Dijkstra, Gerieke de Groot en Afke Hylkema zij
wonnen de finale met een stand van 5-5 6-4. Fenna
sloeg de laatste bal, opgeslagen door Gejanna boven.
Zij werd tot koningin van de partij uitgeroepen.
De derde prijs was voor het partuur van Marie
Heide, Debora Oosterman en Maaike Wind. Zij
wonnen van Linda Terpstra, Ingrid de Haan en
Miranda Scheffer met 5-2 6-6.
De partij werd gesponsord door Gros Financiële
Partners en kransen door: Alpha Yacht Charters
en de koninginnen prijs door Cafe Restaurant de
Prins allen uit Makkum. Namens de vereniging
en de Dames kaatsers bedankt.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Witmarsum, Schoolstraat 9

Makkum, Slotmakersstraat 4

Verrassend ruime vrijstaande woning
met slaapkamer en badkamer op b.g.g.,
in rustige straat gelegen met zonnige tuin.
Eigen grond 280 m². Ind. o.a.: woonkamer
met balken plafond, houten vloer en erker
met tuindeuren, open keuken v.v.
inbouwapp., badkamer, slaapkamer, toilet,
kleine bijkeuken, royale schuur/berging
met buitendeur. 1e Verd.: overloop
met werkhoek, 3 slaapkamers.
2e Verd.: berging.

Karakteristieke, gezellige en goed
onderhouden woning, rustig gelegen
in centrum met betegelde achtertuin
v.v. achterom. Eigen grond 70 m².
Ind.: zijentree/hal met trap naar 1e verd.,
toilet met fonteintje, woonkamer met
houten vloer, woonkeuken v.v. inbouwapp.
en kelderkast, hal met buitendeur naar
achtertuin. 1e Verd.: overloop,
3 slaapkamers en badkamer. Vlizotrap
naar 2e verd.: zolderberging.

Aan de rand van het dorp gelegen
vrijstaande en goed onderhouden
voormalige pastorie met vrijstaande
stenen garage, tuinhuis en totaal 681 m²
eigen grond. Indeling: entree/tochtportaal,
gang, toilet, woonkamer (kamer-en-suite),
keuken v.v. inbouwapp., grote kelder,
aangebouwde berging met buitendeur.
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers
(1 met balkon), complete badkamer.
Vlizotrap naar zolderberging.

Vraagprijs € 179.000,-- k.k.

Vraagprijs € 143.500,-- k.k.

Vraagprijs € 265.000,-- k.k.

Makkum, De Pôlle 16

Makkum, Markt 33

Pingjum, Pibemalaan 13

Makkum, De Jister 6

Vrij gelegen halfvrijstaande woning met
royale tuin op zuiden, gesitueerd in een
kindvriendelijke omgeving. De woning
heeft op de b.g.g. o.a. een woonkamer
in L-vorm, luxe half open keuken v.v.
inbouwapp., bijkeuken en kantoor. Op de
1e verd. zijn o.a. 3 slaapkamers en een
badkamer o.m. met ligbad en 2e toilet.
Vaste trap naar de 2e verd. met
kantoorhoek en bergkamer.
Totaal 275 m² eigen grond.

In het centrum van Makkkum gelegen
karakteristieke gemoderniseerde vrijstaande
woning. Indeling: entree, gezellige
woonkamer met o.a. een balken plafond
en laminaatvloer, open trap naar 1e verd.
en open keuken v.v. gaskookplaat en
elektrische oven, aangebouwde bijkeuken
met buitendeur en c.v.-combiketel
(± 2002), separaat toilet, badkamer
v.v. douche en wastafel. 1e Verd.: royale
slaapzolder.

Zeer goed onderhouden, halfvrijst.
woning op ruime kavel, 342 m² eigen
grond, gelegen in rustige woonwijk.
Ind.: entree/hal, toilet, Z-vormige woonkamer
met erker voorzijde en schuifpui achterzijde,
half open keuken v.v. inbouwapp.,
aangebouwde bijkeuken en garage.
1e Verd.: overloop, 3 slaapkamers,
complete badkamer. Vaste trap naar
2e verd.: zolderruimte (kamer mogelijk).
V.v. vloerverwarming.

Vraagprijs € 228.000,-- k.k.

Vraagprijs € 94.000,-- k.k.

Vraagprijs € 245.000,-- k.k.

Makkum, De Wijting 7

Makkum, Workumerdijk 3

Goed onderhouden, grote hoekwoning met
vrijstaande houten schuur en beschutte
tuin (N). Gelegen in woonwijk, aan rustige
weg op 210 m² eigen grond. Ind.:
entree/hal, toilet, woonkamer met fraaie
schouw vv gashaard, eetkamer met
schuifpui naar tuin, keuken vv app.,
geïsoleerde berging met buitendeur en
zolderberging. 1e Verd.: overloop, 4 grote
slaapkamers, nette badkamer. 2e Verd.:
zolderberging.

Aan de haven en in het centrum gelegen
vrijstaande woning met aanbouw, bestraat
terras op het ZW en schitterend uitzicht
over de haven en het natuurgebied
"Noordwaard". De woning maakt deel uit
van het beschermde dorpsgezicht en is
gelegen op totaal 88 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, toilet, woonkeuken
en woonkamer. 1e Verdieping: overloop,
2 slaapkamers, badkamer o.a. met douche.
V.v. C.V.

Vraagprijs € 184.000,- k.k.

Vraagprijs € 165.000,-- k.k.

Makkum, Voorstraat 1
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voetbal -

Makkum start competitie met nederlaag

Oudemirdum - Zaterdagmiddag 1 september
begon voor Makkum de competitie in de 4e
klasse A van het Friese amateurvoetbal. De
ambities van de nieuwe technische staf liegen
er deze competitie niet om. Eindigen bij de
eerste drie en wellicht nog hoger is het motto.
De verwachtingen bij het supporterslegioen
zijn er niet minder om en dus beloofd het een
leuk voetbaljaar te worden. Ook nieuw deze
competitie, is de hoofdsponsor. Het vlaggenschip
van Makkum is geheel in het nieuw gestoken en
pronkt met Huis en Hypotheek op de borstpartij.
De 1e selectie toog deze dag naar het bosrijke
Oudemirdum om het duel aan te gaan met NOK.
Deze tegenstander is geen onbekende van de
Makkumers en zeker ook niet één van de
makkelijkste. Vorig jaar werd de uitwedstrijd nog
met 3-0 verloren. Nadat de Makkumers onder
leiding van Jouke de Jong in zijn ” boomcar”
en ondersteund door luid gedreun van de
bejaarden popgroep Normaal met de ”billen
bloot” Galamadammen hadden gepasseerd,
kon de wedstrijd op een ietwat ongebruikelijk
tijdstip (14.45 uur) beginnen.
Ondanks een paar speldenprikken van de
gastheren, was het toch Makkum die na 5
minuten spelen een grote mogelijkheid kreeg
om de score te openen. Een combinatie tussen
Jelle Hiemstra, Gjalt Roorda en Daniel Kleiterp
werd door laatst genoemde net niet tot treffer
omgezet. Kleiterp, soms onnavolgbaar en even
zovaak geen oog hebbend voor zijn medespelers,
was een ware plaag voor de defensie van NOK.
Enkele minuten na zijn eerdere kans slalomde
Kleiterp met soepele passeerbewegingen door
de verdediging, maar zijn schot werd ternauwernood tot corner verwerkt. Makkum had in deze
fase van de wedstrijd het beste van het spel Er
werd fris gevoetbald en ook de combinaties
liepen soepel. Het 1e kwartier van de wedstrijd
werd er onderling al meer gecoacht dan het
gehele voorgaande seizoen. Dit resulteerde in

kansen van Gjalt Roorda, Jelle Hiemstra en
Yme de Jong, maar stuk voor stuk werden de
ballen hetzij van de lijn gehaald of gered door
de doelman. Geheel tegen de verhouding in
was het echter Inne Schotanus die een
moment van onoplettendheid meedogenloos
afstrafte en NOK op een 1-0 voorsprong zette.
Niet deze tegengoal was beslissend voor het
verdere verloop van de wedstrijd, maar nog
meer was dat het uitvallen van Jelle Hiemstra.
Door deze blessure was trainer De Bos genoodzaakt een aantal omzettingen binnen het team
aan te brengen, wat geen gunstige invloed had
op het spel van de Makkumers.
Na de rust probeerde Makkum direct de
gelijkmaker te forceren, maar afgezien van een
aantal mogelijkheden kwam Makkum niet
langszij. Zoals gezegd was de angel uit het
spel van Makkum verdwenen en de gastheren
namen het initiatief over. Onder leiding van
de soms hautain ogende Inne Schotanus en de
sterk spelende aanvoerder van NOK werden de
kansen aan elkaar geregen. Het was duidelijk
dat de 2-0 eerder in de lucht hing dan de gelijkmaker. 9 minuten voor tijd was het Remco Andela
die met zijn treffer de wedstrijd definitief in
het slot gooide. Alhoewel Reimo Tjeerdema
met een vrije trap nog dicht bij een treffer
kwam, bleef de eindstand 2-0 in het voordeel
van NOK. Ondanks dit verlies viel op dat
Makkum vanuit een bepaalde visie het spel wil
maken en daar bij tijden ook goed in slaagt.
Weet Makkum het niveau van de eerste 45
minuten vast te houden, dan kan het inderdaad
nog wel eens een interessant seizoen worden.
Zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Ens op
het programma. Om de hoge verwachtingen
van dit seizoen waar te kunnen maken is een
thuisoverwinning volgende week noodzakelijk.
Een ieder is vanzelfsprekend weer van harte
welkom!!

Waardruiters
Harich - Op zaterdag 25 augustus namen een
aantal Waardruiters deel aan het dressuurconcours in Harich.
Daphne de Vries sleepte met haar pony
Speedy maar liefst twee eerste prijzen in de
wacht in de klasse L2, categorie D/E. Met 188
en 184 punten behaalde de combinatie tevens
twee winstpunten.
Lysanne Wielsma keerde ook met twee winstpunten huiswaarts; met haar pony Geroy scoorde
ze 181 en 182 punten in de klasse L2-dressuur.
Coby Bruinsma won met haar paard Tjarda B.
met 184 punten een zeer verdienstelijke vijfde
prijs in de klasse B-dressuur.

Hinke Politiek reisde op 1 september jl. met
pony Sytse af naar de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo. In de klasse M1-dressuur
kreeg ze van de twee verschillende jury’s voor
haar proef 178 en 197 punten, waarmee ze uiteindelijk op een knappe tiende plaats eindigde.
Op 2 september kwam de combinatie nogmaals
in actie in Sonnega, maar nu in de klasse M2.
De eerste proef resulteerde in een score van
180 punten (1 winstpunt) en in de tweede proef
behaalden Hinke en Syste maarliefst 202 punten
en een eerste prijs.
Marijke Bonthuis kwam in Heerhugowaard in
actie; in het L-springen behaalde ze een eerste
prijs met Universe en in het M-springen eindigde
ze wederom als eerste met het paard Utopia.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kaatsvereniging Makkum
organiseert de

Belboei ledenpartij
Zondag 9 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. Het is de laatste kans voor een krans!
De kaatsvereniging hoopt dan ook dat er een grote
opkomst zal zijn. Dit geldt tevens voor het publiek dat
dit seizoen regelmatig op het kaatsveld aanwezig was.
Laten wij er met elkaar een gezellige afsluiting van
het kaatsseizoen 2007 van maken.
Aanvang: 11.00 uur op ”Keatslân De Seize”
aan de Klipperstraat.
De jeugd begint om 13.00 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 8 september
in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs 231377.
De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen:
zat. 8 sept. om 19.00 uur in de kantine.
Heren en Dames:
zat. 8 sept. om 20.00 uur in Café Bar ” De Belboei ”
Tot zondag !! Meer info op www.kvmakkum.nl

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
16 inch Meisjesfiets Loeki Cool Girl Rose € 75.-,
tel. 0515-230168 na 18.00 uur
Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/ARR en
zwoegervrij, goede bespiering en van verschillende
bloedlijnen, rot kreupelvrij. H. Drayer, Ferwoude.
tel. 0515-542616
Kalebassen en pompoenen in alle kleuren en maten.
Fam. D. van Kalsbeek, Sielânsreed 5, Gaast,
tel. 0515-542547
Mooie beuken salontafel 120x60x40 € 15.-;
Hamstra horroldeur wit huidige afm. 205x73, evt.
uitbreiden naar 205x105 € 30.-; Mooi en zuiver
Swarovski kristallen beeldjes ± 7 cm hoog voor de
verzamelaar € 10.- p.st.; Vitrinekastje passend bij
Swarovski kristallen beeldjes € 25.-, tel. 0515-232392
Mooie aluminium bench, voor grote hond, weinig
gebruikt 107 bij 68 bij 75, heeft voor- en zijopening
en een losse bodemplaat t.e.a.b., tel. 0515-231021
na 16.00 uur

TE KOOP

Zolderopruiming, alles in 1 koop, prijs in overleg,
tel. 0515-231503
Verschillende huisdieren in kooi afm. br. 48cm
l. 62 cm h. 1.13 + accessoires bij de Fam. Lenka,
Bleekstraat 12, Makkum

De Wijting 30
MAKKUM

Gameboy Adwance sp. voor € 70.-, incl. 3 spellen
+ oplader, tel. 0515-231740

Ruime, halfvrijstaande
woning met garage en
veel tuin. Vrij uitzicht
over landerijen.

Wie heeft mijn fiets meegenomen op zondagavond.
Het is een Batavis Live goud/blauw, tel. 0515-230341

MEEGENOMEN

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 259.500,-- k.k.

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

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

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

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

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP
I.v.m. ziekte diverse hand en electr. handgereedschap,
enkele D/H fietsen en materialen. Niet ‘s avonds
en op donderdag. Vooraf bellen: G. Scheepvaart, It
Leech 4, 8751 TP Zurich, tel. 0517-579383
AANGEBODEN
Schilder, tel. 06-23744753
TE HUUR
Voor langere of kortere tijd appartement Zuiderzeestate, Holle Poarte Makkum met uitzicht over
het water, tel. 0627043347
VERMIST
Sinds 31 aug. grijs tijger katertje, 3 mnd. oud,
tel. 0515-232374
AANGELOPEN
Jonge rode kater. Bij dierenspeciaalzaak
De Trapper, tel 0515-232889

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

GROTE SEIZOENOPRUIMING!
bij
DROGISTERIJ en KADOSHOP
HEDDEMA
Kom profiteren van onze aantrekkelijke
aanbiedingen en kortingen!

Graag tot ziens op de Holle Poarte, Makkum Tel 0515 - 231048

