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Echte bakker Kluft uit Makkum nu ook bakkerswinkel
in Harlingen
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

Akkie Kluft en Martijn voor hun pand in Harlingen.
Harlingen - De Echte bakker Kluft heeft in juli
van dit jaar ook een bakkerswinkel c.q.banket in
Harlingen geopend op de Zuiderhaven. We liepen
al lang rond met het idee om ergens in de regio
een nieuwe vestiging te starten.Wij hebben ruim
voldoende capaciteit van onze machines en ovens
in de bakkerij in Makkum en die wil je toch graag
rendabel maken zegt Akkie Kluft. Echte bakker
Kluft zit al weer ruim 20 jaar in Makkum. Het
echtpaar heeft in verschillende plaatsen de afgelopen tijd eens rond gekeken, uiteindelijk viel ons
oog op dit pand aan de Zuiderhaven. Het was
voorheen o.a. als vis fileerbedrijf in gebruik.
Met vereende krachten is er veel werk verzet om
er iets moois van te maken en dat is gelukt. Het
is helemaal naar eigen idee en smaak ingericht
zeggen Akkie Kluft en zoon Martijn - die deze week
zijn 23e verjaardag viert- en de bakkerswinkel
runt. Voorheen was Martijn autoverkoper maar
heeft zich nu bekwaamt in de bakkersbranche en
heeft daarvoor alle vereiste documenten. Verder
zijn er nog twee meisjes een aantal uren in dienst.
Vanaf de opening is het gezellig druk, we hebben
veel mensen te lunchen, je kunt er heel goed terecht
voor een ontbijt, er zijn belegde broodjes en diverse
salades. Maar ook voor een kopje koffie/thee met
gebak of een glas frisdrank is dit een gezellige
locatie op de Zuiderhaven. En van zelfsprekend alle
producten van de Echte bakker zijn verkrijgbaar.
Bouwbedrijf David Visser uit Makkum heeft de

interieurbouw uitgevoerd. De kleurencombinaties
en de verlichting ornamenten heeft men zelf uitgezocht, de decoratie op de muren is aan gebracht
door Marcus de Boer uit Marssum. De foto’s aan
de wand zijn van fotograaf Hein vd Oever uit
Harlingen. Het is alles sfeervol ingericht met
gezellige zitjes. Wij willen volgend jaar ook
graag zitjes buiten langs de waterkant hebben
zegt Akkie Kluft. De brug over en men is ook zo
op de promenade van de veerboten. Als Makkumer
loont het zeker de moeite om eens bij de Echte
bakker Kluft in Harlingen langs te gaan.
Vanwege vakantie is men van maandag 17
september tot en met maandag 1 oktober gesloten.

Martijn toont trots het interieur van de winkel.

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

Sterke eigen
internetsite

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 16 september
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur geen dienst
O.O.W.-dienst in R.K. kerk, aanvang 9.30 uur
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

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
O. Hoekstra, ds. L. Touwenlaan 1, Makkum.
tel. 0515-232380
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Familieberichten
(rectificatie)
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

vrijdag 14 september

Hannie Laaij - van der Nol

zaterdag 15 september

Dat zij voor zo velen iets betekend heeft,
steunt ons in het verwerken van ons verdriet.
Dick Laaij
Ineke en Willem
Martijn, Nicole, Sanne
Caroline en Pieter
Silke
Augustus 2007
Cynthia Lenigestraat 29
8754 CC Makkum

Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis wil
ik iedereen bedanken voor de vele kaarten
bloemen en fruit.

G. de Jong-Ferbeek

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur

Dankbetuiging

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

Makkum - 50 jaar Volleybalvereniging
10.30-14.00 uur Reünie in feesttent
10.30-11.30 uur Clinic Circulatievolleybal
7-12 jaar in Sporthal
11.30-13.00 uur Clinic Jeugdvolleybal
12-16 jaar in Sporthal
14.30 uur
demonstratiewedstrijd Donitas
Groningen-Makkum 1 Heren
in Sporthal
16.00 uur
Receptie voor leden en oud-leden,
na afloop matinee in feesttent
21.30 uur
Feestavond m.m.v. De Beugelband,
iedereen is welkom! (entree € 8.-)

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 tot
en met zondag 13.00 - 16.00 uur, Slotmakersstraat 2

Het was geweldig.

Makkum, september 2007

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos
van 14.30-16.30 uur.
Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

Exposities
Dankbetuiging

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

Agenda

Héél hartelijk bedankt voor de attenties,
bloemen en verassingen. De prachtige
kaarten met hartverwarmende woorden.
Door de belangstelling voor ons 50-jarig
huwelijk is het een dag geworden met een
gouden rand. Geweldig!
IJpie en Baukje
de Boer-Ozinga

Mevrouw R. van der Woude-de Haas
is per 1 september verhuisd naar
Zorgcentrum Avondrust, K 213.
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
Hierbij bedankt ze de Thuiszorg
voor alle goede zorgen.

Gepensioneerd echtpaar vraagt
per direct voor plm. 3 maand
woonruimte in Makkum.
tel. 06 - 2097 9199

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 BoonstraPoog, Turfmarkt 75, 8754 CJ Makkum. tel. 0515232439 / 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: tot en met 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

www.makkumerbelboei.nl
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Bij snelheidscontroles met
150 km over Weersterweg
Witmarsum/Wons/Bolsward - Vorige week
dinsdag heeft de politie in Witmarsum, Wons en
Bolsward radarsnelheidscontroles gehouden
naar aanleiding van klachten. Meerdere voertuigen
zijn twee maal of zelfs drie maal geflitst.
Dinsdagochtend werd er van 7.00 uur tot 10.00 uur
op de Arumerweg in Witmarsum gecontroleerd.
Tijdens deze controle passeerden 680 voertuigen
de controle, waarvan 169 te snel reden. Op de
Arumerweg is een snelheid van 50 kilometer per
uur is toegestaan. Diezelfde ochtend werd ook
op de Weersterweg, waar 80 kilometer per uur is
toegestaan, tussen 10.00 uur en 13.00 uur nabij
Wons gecontroleerd. Hier passeerden 800 voertuigen, waarvan er een kwart (202) te snel reden.
‘s Middags werd er nog gecontroleerd op de
Twibaksdyk in Bolsward. Op deze 50-kilometerweg passeerden 310 voertuigen, waarvan er 36
te snel reden. De hoogste snelheid werd gemeten
op de Weersterweg nabij Wons. Hier passeerde
een automobilist met 150 kilometer per uur. De
eigenaar van dit voertuig kan een forse boete
tegemoet zien. De politie gaat de komende periode
vaker controleren op deze locaties.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Opgeven kan tot 21 september bij de receptie
van Avondrust tel.nr. 0515 231655 en Aylva State
tel.nr. 0517 531456. De toegang is gratis en de
middag duurt van 14:00 tot 16:30 uur. Ook als u
geen lid bent van een ouderenbond bent u van harte
welkom! Mocht u niet op eigen gelegenheid
kunnen komen, neemt u dan contact op met
mevrouw Hiemstra (ANBO) 0517 642565, de
heer van Vliet (KBO) 0515 231678 of mevrouw
van der Heide (PCOB) 0515 232107

KantoorAutomatisering

diverse soorten
REEPJESVLEES
vanaf

DINSDAG VERSE WORST

€ 1.- per 100 gram

VARKENS CORDON BLUE

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS

€ 2.50

500 gram

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
T/M WOENSDAG 19 SEPTEMBER

RUNDER

€ 2.75

500 gram

RUNDERROOKVLEES
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

€ 2.50

500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.10

Tevens maken wij bekend dat vanaf vrijdag
21 september er geen koopavond meer zal
zijn. (m.u.v. Kerst)
Verder staan wij iedere dag van ‘s morgens
8.00 uur tot ‘s avonds 18.00 uur voor u klaar.
Zaterdags van 8.00 tot 15.00 uur

telefoon 0515-231488 of 232547

Almhof Roomyoghurt, 0.5 liter..........................................1.19
Corned Beef, pakje..............................met 5

zegels extra
net Spruiten, 500 gram..................................................nu 0.89
Katja Kokindjes Drop, 250 gram.......................1.29 99 cent
Boerencake, 450 gram...............................................1.99 1.49
flesje Halvamel, 185 ml............................................0.79 0.49
Friesche Vlag Vanille Yoghurt, 1 liter...............................1.19
Thermo Socks
(zeer warme en zachte kwaliteitssokken)
nu 3

paar voor 5.99

Aanbiedingen geldig van do. 13/9 t.e.m. wo. 19/9

www.focussys.nl

€ 1.10

VRUCHTENSALADE

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.-

GEBRADEN VARKENSROLLADE

H.O.H. GEHAKT

Dag van de ouderen
Wûnseradiel
Makkum/Witmarsum - Op 1 oktober wordt de
jaarlijkse Dag van de Oudere gevierd op twee
locaties in Wûnseradiel: in Aylva State
(Witmarsum) en Avondrust (Makkum). Er wordt
een gezellige middag georganiseerd in samenwerking met de ouderenbonden ANBO, PCOB
en KBO. In Makkum zullen sketches ten gehore
worden gebracht door Duo B&W en speelt de
heer T. van der Veer accordeon. In Witmarsum
verzorgt Otto Jongbloed vrolijke muziek op
keyboard, saxofoon en accordeon en sketches.
Tussendoor is er tijd om gezellig te koffiedrinken
en voor een hapje en een drankje.

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 15 SEPTEMBER
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Volleybalvereniging Makkum viert 50 jarig jubileum
Ellie Otten was veertig jaar actief in de volleybal

Makkum - Vorige week heeft u de jubileum krant
ontvangen met daarin hoogpunten die als een
rode draad loopt door vijftig jaar volleyballend
Makkum. Wij gingen daar voor deze week bij
een van de oud-leden op bezoek. Iedereen kent
haar in het dorp het is Ellie Otten-de Vries. Ze

was een jaar of vijftien herinnert ze zich toen ze
ging volleyballen bij Harm Jansma. We trainden
in de toenmalige gymzaal, wat nu de stopera/
bibliotheek, zegt Ellie. En voor de competitie
reisden wij het seizoen 63/64 af naar Harlingen
en Franeker, er werd gespeeld in de groentehallen
tussen de kratten. Het was oer-gezellig, want na
afloop gingen we naar het café van `Moeke` in
Herbaijum. Wat hadden we daar altijd een feest en
lol, dansen op het biljart het kon toen allemaal.
In 1976 kwam de sporthal in Makkum en konden
we daarin terecht. En niemand moest het flikken
om in de gehuurde tijd dat Jansma over de zaal
beschikte hier binnen te stappen. Je werd er vlot
weer uitgewerkt. Ook de gordijnen voor het raam
vanuit de kantine naar de zaal moesten dicht
blijven zolang Jansma met zijn ‘meiskes’ aan
het trainen was. Ellie heeft ruim veertig jaar met
veel plezier volleyballen beoefend, tot zij in 1990
er een punt achter zette. Wel is ze met haar man
Tom in de wintermaanden in de sporthal te vinden
om naar de competitiewedstrijden te kijken.
Een sportieve vrouw die behalve volleybal, ook
al bijna vijftig jaar met de kaatssport verwant is.
En wie loopt er 38 jaar lang de Avondvierdaagse,
of maakt veertig jaar deel uit van het bestuur van
de buurtvereniging. Bestuur functies zijn haar
dan ook niet vreemd. En wil ik ontspanning dan
ga ik zitten vissen in het water aan de Houtmolen
bij mijn dochter en schoonzoon.

Open Monumentendag Kazemattenmuseum met
253 bezoekers meest in trek
Makkum - Afgelopen zaterdag 8 september jl.
was de landelijke Open Monumentendag. Ook
de gemeente heeft hieraan deelgenomen en had
een aantal monumenten laten openstellen. Het
weer was goed en de “Open Monumenten” in
Wûnserdiel gemeente zijn redelijk tot goed bezocht.
Het bekende kazemattenmuseum telde 253
bezoekers en was daarmee het meest in trek, het
informatiecentrum van de Rijkswaterstaat werd
door 50 mensen bezocht, de Hervormde kerk in

Cornwerd telde 95 bezoekers en de poldermolen
telde 84 bezoekers. De Doniakerk en Hotel de Prins
in Makkum waren het minst in trek. De Doniakerk
telde 25 bezoekers en hotel de Prins 20 bezoekers
de Waag in Makkum telde 70 bezoekers. Dat
leverde een totaal van 597 geregistreerde bezoekers
op. In Kornwerderzand zelf en bij het sluizencomplex zijn geen tellingen verricht, ook bij de
brug over de Dijksvaart nabij Cornwerd zijn
geen tellingen verricht.

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
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

NUT Makkum Cursus 2007-2008
Makkum - De cursuscommissie van het NUT in
Makkum organiseert dit jaar in ieder geval een
vervolgcursus Spaans. In het najaar komt er nog
een lezing. Mededelingen hierover volgen nog.
Het is geweldig dat we nog steeds een heel
beperkt cursusaanbod kunnen realiseren elk jaar.
Een cursus in eigen dorp betekent geen reiskosten
en bovendien leuke contacten. Hebt u een idee
voor een cursus dan horen wij dat graag. Voor
elke cursus is echter een minimum aantal mensen
nodig om de kosten te dekken. Misschien kunt u
zelf ook alvast peilen of er nog anderen zijn die
belangstelling hebben.
Vervolg Cursus Spaans
Deze cursus is voor mensen, die vorig jaar deel

hebben genomen aan de cursus Spaans voor
beginners of die op een andere manier al kennis
hebben genomen van het Spaans. Er is al een
klein groepje belangstellenden voor deze cursus.
We hopen echter dat er nog een paar mensen bij
komen. De cursus start op 25 oktober. De lessen
zijn eens per 2 weken, in totaal 18 lessen. De
docente van beide cursussen is Geertje Cuperus.
Lesgeld bedraagt € 125,00.
Cursus Spaans voor beginners
Bij voldoende belangstelling start er ook weer een
cursus Spaans voor beginners, ook op donderdagavond. Voor opgave graag contact opnemen met
Flora Visser 232415.

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

Kids-Gea!
winnende naam voor jeugdblad van It Fryske Gea

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
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
Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . .€ 2.50
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 2.75

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

(Foto Fryske Gea)

Olterterp - Op donderdag 6 september hebben
Timen van Gelderen (8 jaar) uit Gauw en Rick
Wetting (8 jaar) uit Bolsward op het verenigingskantoor van It Fryske Gea te Olterterp uit handen
van drs. Ultsje Hosper, directeur van It Fryske
Gea, een mountainbike in ontvangst genomen.
Het betrof de beloofde prijs voor de winnende
inzending voor de naam voor het nieuwe
jeugdblad van It Fryske Gea. Beide jongens
stuurden onafhankelijk van elkaar de winnende
naam op, namelijk ”Kids-Gea!”
It Fryske Gea heeft de aandacht van de jeugd
hoog in het vaandel staan. Het ontwikkelen van
een positieve houding ten opzichte van de
natuur en het creëren van een draagvlak voor
natuurbescherming in de toekomst, zijn namelijk
van groot belang voor de continuïteit van natuurbescherming. Het is aan de natuurbeschermers
en andere natuurliefhebbers van vandaag om
de liefde voor de natuur over te brengen naar
de jeugd en hen het belang te laten inzien van
het behoud van de natuur. It Fryske Gea is
eigenaar van veel natuurgebieden in Fryslân en
ziet het dan ook als een belangrijke taak om de
Friese jeugd kennis te laten maken met de natuur.
De vereniging wil kinderen actief mogelijkheden
bieden om ervaringen op te doen in de natuur.
In opdracht van de vereniging is daarom begin
2004 het adviesrapport ”Natuur is ‘kickuh!’”
verschenen. Naar aanleiding van dit rapport is
vervolgens een jeugdbeleid ontwikkeld en is
speciaal een medewerker aangesteld die dit
ook in zijn takenpakket heeft.

It Fryske Grea organiseert overigens al heel lang
jeugdactiviteiten, zoals speciale jeugdmiddagen,
jeugdzomerkampen, scholenprogramma’s, etc.
Nu is daar dus een speciaal jeugdblad aan toegevoegd.
De eerste uitgave van het jeugdblad lag begin
mei al bij de leden van de vereniging op de
deurmat. Een soort testnummer en nog zonder
een eigen naam. De reacties op de verschijning
waren zeer positief. Vooral uit de hoofddoelgroep: de jeugd van acht tot veertien jaar. In
het eerste nummer werd gevraagd om een
passende naam voor het blad te bedenken,
met voor de winnaar een stoere mountainbike
als prijs. Uit de vele inzendingen is Kids-Gea!
als winnende naam geselecteerd. Twee jongens,
Timen van Gelderen (8 jaar) uit Gauw en Rick
Wetting (8 jaar) uit Bolsward stuurden onafhankelijk van elkaar deze winnende naam op
en konden zo dus uit handen van directeur drs.
Ultsje Hosper een mountainbike in ontvangst
nemen. De jury is van mening dat deze
naam uitstekend bij de doelgroep en It Fryske
Gea past.
”Kids-Gea!” wordt verzonden als gratis bijlage
bij het ledenblad van It Fryske Gea. In de uitgave
kunnen kinderen leuke en leerzame weetjes
over een bepaald natuuronderwerp lezen en
kennisnemen van de belevenissen van de
stripfiguur Ronny. Daarnaast bevat het elke
keer een puzzel, een activiteitenoverzicht en
een leuke doe-opdracht.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Man onder invloed rijdt
door na aanrijding
Makkum - De politie heeft zondagavond een
63-jarige man uit Makkum aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed en doorrijden
na aanrijding. Omstreeks 21.00 uur reed hij met
zijn auto een parkeervak uit. Volgens getuigen reed
hij tot tweemaal toe tegen de terrasafscheiding
van een horecabedrijf, die daarbij sneuvelde. Aan
de hand van het door getuigen opgenomen kenteken
werd de auto en de eigenaar, de verdachte, achterhaald. Hij was reeds thuis. Hij werd aangehouden
en overgebracht naar het bureau. Daar blies hij
740 ug/l. Hij kreeg een rijverbod, zijn rijbewijs
werd ingevorderd en er wordt proces-verbaal
tegen hem opgemaakt.

Programma jubileum Volleybal Vereniging Makkum op 15 september 2007
10.30-1
14.00 uur: Reünie

in feesttent d.m.v. opgave

10.30-1
11.30 uur: Clinic Circulatievolleybal (7-1
12 jaar)

in sporthal

11.30-1
13.00 uur: Clinic Jeugdvolleybal (12-1
16 jaar)

in sporthal De jeugd kan zich nog opgeven voor beide clinics,
via e-mail: helli205@planet.nl

14.30 uur: Demonstratiewedstrijd

in sporthal Donitas Groningen - Makkum heren 1

16.00 uur: Receptie

in feesttent (met na afloop matinee) voor alle leden en oud-leden.

21.30 uur: Feestavond

m.m.v. De Beugelband, iedereen is welkom. Entree € 8,00
Kijk voor meer informatie op
www.volleybal-makkum.nl

Paardenfestijn bij manege
Boeyenkamp te Cornwerd
Cornwerd - Dit jaar bestaat de menclub Yn’e
Beage 20 jaar, en de dameszadelclub Fleurop 15
jaar. Om dit te vieren wordt er 16 september as.
een gevarieerd programma aangeboden.
Wat kunt u zoal verwachten?
Friese paarden voor de sjees, het Fries viertal
die pas geleden Fries kampioen geworden zijn,
Lyts mar Kriegel, met hun mini Friezen of te wel
Shetlanders! De Friese stamboek dekhengst Monte
met Thea Dijkstra in het zadel. Voltige demonstratie,
springclinic enz. enz. Het programma begint om
half twee, toegang en parkeren is gratis en vanaf
17 uur bbq en muziek.

Lieuwkemastraat 9, Makkum
Wegens toenemende werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar:

Hulpkrachten m/v
Vanaf 16 jaar
Voor 0-12 uren per week

Zangeres Sandra
in café Romano

Haal het sollicitatieformulier in de winkel!!!

Makkum - De Leeuwarder Zangeres Sandra treedt
a.s. zaterdagavond 15 september om 21.30 uur op
in Café Romano. Sandra heeft jarenlang ervaring
opgedaan als zangeres in diverse bands. (o.a.
Touchwood) Sandra zingt allround repertoire:
niet alleen Nederlandstalige liedjes, maar ook
Rock & Roll en Engelstalige top 40 nummers
zullen de revue passeren. Begin dit jaar bracht
Sandra haar eerste CD single uit met de titel:
”Ik durf hem niet te vragen”

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,-

Merk

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs

10-2001 145123

9.250.00

Volkswagen Golf

SDI 50kw Grijs Met.

10-2002 154156

8.750.00

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.
div. opties 7 pers

11-2001

117969

8.750.00

Mercedes

350 SLC

Automaat Gr. Met

10-1977 160763

7.500.00

07-1997 102047

4.950.00

Nico Morien v.o.f.

Toyota

Carolla 1,3 16V HB G6 Zwart met.

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Honda

Accord

1.8 I SRS LPG G3
Zilver met.

08-1996 157926

3.750.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976

94267

3.250.00

Volvo

240 Gl

2.3 Inj. polar Rood

08-1991 287645

2.150.00

Peugeot

3D

205I i Inj. Kat

02-1992 169123

1.250.00

1.3 I kat Rood

01-1991 167783

950.00

05-1996 284805

950.00

Volkswagen Golf II
Opel

Combo

1.7 D Groen/Orange
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”Glij ‘m er in” spectaculaire afsluiting
zwemseizoen Mounewetter
Mart van Ginniken, Rein Oostenveld, Neda Selak.
Diploma C:
Tjesse Bottema, Grieta Veninga, Lucas van
Koldam, Selma van der Molen, Sophia Bernson,
Nynke van der Zee, Dowke Visser, Kim van der
Sluis, Geertje van der Horst, Benjamin Huizinga,
Marietta Sandrosian, Marcel de Boer, Elizabeth
Spijksma, Baukje Leijendekker, Magamed
Pliev, Fianna Oppedijk, Sasker Yntema, Vlad
Petrochuk, Sandra Anema, Styno Politiek,
Cornee Politiek, Kiara Zuiderveld, Simon Visser.

Sportief jeugdsparen
de Rabo sc Heerenveen Rekening
Makkum - Alle jeugdige sc Heerenveen fans
kunnen bij de Friese Rabobanken een echte Rabo
sc Heerenveen Rekening openen. De rekening is
voor iedereen van 0 tot en met 17 jaar. Sc Heerenveen
is dé voetbalclub in Friesland. De uitstraling van
de club is enorm. De fans komen uit heel
Friesland, maar ook van daar ver buiten.
Rabobank Heerenveen is al jaren sponsor van
deze fantastische club. Het idee voor de sc
Heerenveen rekening leefde al een tijdje.
Daartoe werd de samenwerking met alle Friese
Rabobanken gezocht. Het resultaat mag er zijn: op
1 september was de aftrap van de nieuwe rekening.

Witmarsum - Het zwemseizoen voor waterpark
”Mounewetter” te Witmarsum is weer achter de rug.
Twee weken geleden was er voor de kleintjes een
speciale laatste zwemles. Ook werden de laatste
zwemexamens voor dit seizoen afgenomen en kon
er nog een duik in het bad genomen worden. Ook
was er deze middag het altijd weer spectaculaire
”Glij ‘m er in.

Zwemvaardigheid 1:
Anouk Hoekstr,a Mariella Andela, Mart van der
Molen, Marietta de Vries, Odessa Lindeman,
Alletta van Popta, Ardi Bashota.
Zwemvaardigheid 2:
Gerda Galema, Andrea Vlug, Johanna van der
Veen.

Cadeau
Als welkomstgeschenk ontvangen de jeugdige
rekeninghouders een prachtige voetbal met het
logo van sc Heerenveen en de Rabobank.
Daarnaast krijgen zij een mooie afschriftenmap,
bankpashouder, pen en een elftalposter.

Uitslagen:
Glij ‘m er in: t/m 12 jaar:
1e prijs Houkje Adema,
2e prijs Hanna van Koldam,
3e prijs Esmee Timmermans.

Zwemvaardigheid 3:
Shirley Beets, Hannah Kaastra, Melissa Beets,
Dorien Haitsma, Sophia Vlug, Sabine Hettinga,
Roelof Rusticus.

Join the club!
Meer informatie of meteen een rekening openen?
Loop dan eens binnen bij de plaatselijke Rabobank
of surf naar: www.sneek-zwf.rabobank.nl

13 jaar en ouder:
1e prijs Patrick Koster,
2e prijs Ruud van Seters,
3e prijs Jesse van der Molen.
Kleurplaat wedstrijd:
1e prijs Ruben Plantenga,
2e prijs Sacha Verboom,
3 prijs Joostina Fennema.
Eurozwemmen:
1e Gonnie Talsma,
2e Antje Cuperus,
3e Akke Wijbenga.
Zwem ABC diploma A:
Femke Boorsma, Esther van der Veer, Marleen
van der Veer, Vosse Visser, Jikke Algra, Berber
van der Zee, Simme Tolsma, Esmee van Willigen,
Wiebe van der Horst, Charlotte Bernson, Fardau
van der Kooi, Cato Nuiten, Silke Wynia, Jolanda
Dijkstra, Lilit Vardanian.

Brevetten: 2:
Erik van der Velde, Elma Wiersma, Francis
Behnen,
Brevetten: 3:
Ayla Merkel, Linda Bebelaar, Jelte Vis, Simone
Westra,
Brevetten: 4:
Harmen van der Velde, Arjen Beuker,
Brevetten: 5:
Lummigje G. Bottema, Mark D. van der Meer,
Wiemer Anema,
Brons:
Edo H. Meer, Thomaske Reitsma,.

Diploma B:
Sander Burger, Ster van Ekeren, Jara de Vries,
Rinze Haakma, Famke van der Veen, Garik
Sandrosian, Dirk Henk Kuipers, Albert Gerbrandy,
Foekje Nynke Ter Luin, Joukje Wester, Iris
Stremler, Erwina Poelstra, Gabe Jan van Popta,

Gom Schoonhouden bv zoekt voor een van haar
opdrachtgevers in Makkum een:

Ervaren, gemotiveerde schoonmaakmedewerker m/v
voor de maandag en de donderdag van 16.45 tot 18.30 uur.
Interesse?
Bel ons vestigingskantoor te Leeuwarden,
058 – 212 70 35.

Op zoek naar dansparen
en muzikanten
Bolsward - Draagt u de Friese cultuur een warm
hart toe? Bent u van mening dat we deze zoveel
mogelijk in stand moeten houden? Bespeelt u
een accordeon, trekzak of ander instrument wat
past in de Friese folklore? Heeft u een goed
maatgevoel? Dan zijn wij op zoek naar u !!!
Folkloristische dansgroep De ”Boalserter
Skotsploech” is op zoek naar Dansparen en ......
muzikanten! Voor kostuum wordt gezorgd. Repetitie
avonden zijn op maandag van 20.00 uur tot
22.00 uur in peuterspeelzaal ”De Opstap” aan de
Burg. Praamsmalaan 18 te Bolsward.
Belangstelling? Informatie bij het secretariaat:
Mevr. H. Woudstra, tel. 0515-573405 of bij de
heer Y. Tjalsma, tel. 0515-575568. Website:
www.Skotsploech.nl

Septemberpop 2007
Workum - Inmiddels is de kaartverkoop gestart
voor de 20e editie van Septemberpop 21 en 22
september. Het 2-daagse feest dat weer plaats
zal vinden op het evenementen terrein de Steds
Polle te Workum. Ook dit jaar zullen weer veel
artiesten het podium beklimmen van de
Septemberpop tent. Hier alvast een paar namen
Nick en Simon, Jannes, Marianne Weber, Arne
Jansen, Blauhuster Dakkapel, Anneke Douma
en vele andere artiesten. Kortom wil je er bij zijn
haal dan nu je kaarten in de voorverkoop of
bestel ze online. Tien euro per avond voor
zoveel artiesten, waar vind je dat nog in het euro
tijdperk waar alles al zo duur is. Meer info:
www.septemberpop.nl / Let de komende weken
ook op de advertentie.
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Wanneer wordt oversteek ”Laanzicht”
in Weersterweg veiliger

zangeres

Sandra
zaterdag 15 september
om 21.30 uur

De oversteek van de Weersterweg richting Hemmensweg.
Witmarsum - Wethouder Sinnema van de
gemeente Wûnseradiel heeft de leden van de
commissie Grondgebied allerlei opties meegegeven
om de oversteek ”Laanzicht” in de Weersterweg
te Makkum veiliger te maken. In februari 2007
kreeg hij de opdracht mee te kijken naar veilige
oplossingen voor deze oversteek. Er gebeuren
regelmatig ongelukken en sommige daarvan
hebben zelfs geleid tot een dodelijk slachtoffer.
Er zijn verschillende oplossingen aangedragen.
De commissieleden zullen op een nader tijdstip
moeten bepalen welke hun voorkeur heeft. Het
financiële plaatje is wel heel uiteenlopend. De
goedkoopste oplossing is de maximum snelheid
terug te brengen naar 60 km. De automobilisten
moeten zich daar dan wel aan houden. Twee weken

geleden is bij een controle gebleken dat veel
automobilisten op de Weersterweg veel te hard
rijden. Een andere oplossing is een rotonde, deze
gaat een half miljoen euro kosten. De beste oplossing
is een fietstunnel, maar de kosten hiervan zijn
maar liefst 1,2 miljoen euro. Dan is er nog de
mogelijkheid vanaf de rotonde bij het voetbalveld
een fietspad aan te leggen aan de zuidzijde van
de weg. Natuurlijk kunnen er stoplichten geplaatst
worden en deze oplossing gaat 250.000,- euro
kosten. Er zijn genoeg mogelijkheden om de
oversteek die door veel fietsers, waaronder dagelijks
schoolkinderen gebruikt wordt veiliger te maken.
De wijze mannen en vrouwen van de raad van
Wûnseradiel kunnen nu met hun voorstellen komen.
Voor veel ouders van schoolgaande kinderen
kan een oplossing niet snel genoeg komen!

* De Melkvaart ter hoogte van de tennisbaan en nieuwbouw woningen wordt opgeschoond en
verbreed en op diepte gemaakt, een z.g. ”octopus’ is bezig de blabber er uit te halen. Momenteel is
het wandelpad aan de zuidzijde van de tennisbaan niet toegankelijk vanwege de werkzaamheden.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER A.S.
IS ER EEN OPEN MIDDAG BIJ
DE SCOUTING BURDINE MAKKUM
TUSSEN 13.00 UUR EN 17.00 UUR
IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM
OM EENS TE KIJKEN WAT
SCOUTING EIGENLIJK IS.
OOK KUNT U BELLEN VOOR INFORMATIE:
SIMON TROMP (0515) - 232432
DOUWE STEIGINGA (0515) - 231763
TOT ZIENS BIJ HET SCOUTINGGEBOUW
AAN DE GEDEMPTE PUTTEN
LEIDING EN BESTUUR SCOUTING BURDINE.
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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

Dorpshuis ”De Treffer”
te Skuzum
organiseert weer klaverjassen
op de volgende dagen:
21 september 2007
19 oktober 2007
16 november 2007
14 december 2007
4 januari 2008
1 februari 2008
29 februari 2008
28 maart 2008
Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Cursussen aan boord
Seestern
sept, okt, nov, kleinvaarbewijs 1&2
3 weekenden 6 dagen avonduren
praktische kustnavigatie 2 x 4 uren
praktisch varen met groot schip,
meren, ontmeren, regelgeving, sluisvrees en anticiperen ook voor niet
vaarbewijs-plichtigen; een hele dag
info: HKZ, Plein 5 Makkum,
0515233780
Marina Makkum,
0515231344
Receptie Holle Poarte,
0515231344

Jubileumdag vol met activiteiten
Volleybal Vereniging Makkum bestaat 50 jaar
Makkum - Volleybal Vereniging Makkum
bestaat vijftig jaar en dat wordt gevierd. Op
zaterdag 15 september is de grote dag. We staan
dan stil bij een halve eeuw volleybal in Makkum.
De vereniging hoopt het jubileum samen met leden,
oud-leden, Makkumers en andere geïnteresseerden
tijdens het dagprogramma en slotfeest te kunnen
vieren.
De feestdag begint ‘s ochtends met de reünie, waar
zich al vele mensen voor hebben aangemeld.
Het weerzien van de oud-leden wordt gehouden
in de feesttent naast sporthal Maggenheim in
Makkum. Reünisten zijn welkom om 10.30 uur in
de feesttent. Na koffie en gebak, zal de voorzitter
spreken, waarna gepraat kan worden over de
afgelopen vijftig jaar. De mensen worden vergezeld
met een stukje muziek van Bouke Kooiker uit
Bolsward. De vereniging verzorgt tevens een
tentoonstelling met foto’s en een diafilm. Ook
staat er iets te gebeuren met oude spelerskaarten.
Na de borrel houden we een gezamenlijke lunch.
De reünie eindigt om ongeveer 14.00 uur.
Tegelijkertijd wordt er een clinic voor de jeugd
gehouden. Eerst voor alle kinderen in de gemeente
in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar (10.0011.00 uur). Aansluitend ook voor de jeugd tot en
met zestien jaar (11.00-12.30 uur). De clinic wordt
gegeven door de heren van het Groninger Donitas.
Zij spelen in de B-league (een na hoogste niveau
van Nederland). Hierin spelen drie Friezen, te
weten: Jurjen Julianus, Willem de Wit en Jurjen

Hellinga. Laatstgenoemde heeft zijn eerste ballen
in Makkum gespeeld en is op elfjarige leeftijd bij
Sneek gaan spelen. Hij speelt nu voor het tweede
seizoen bij de studenten volleybalvereniging.
De deelnemers aan de clinic krijgen na afloop
een mooi shirt van de volleybalvereniging.
Opgeven kan via e-mail: helli205@planet.nl.
Na de twee clinics begint om 14.30 uur een
oefenwedstrijd van Donitas. Aan het eind spelen
twee Donitas-spelers tegen het eerste Makkumer
herenteam. Om vier uur ‘s middags begint de
receptie voor genodigden, sponsors, leden en
oud-leden in de feesttent, met na afloop een
gezellig matinee.
Beugelband
‘s Avonds wordt de jubileumviering groots afgesloten met een knalfeest. De band die ooit als
vierkoppige groep begon, werd al snel een vijftal
met drums, bas, gitaar, toetsten en zang. De
Beugelband laat sindsdien de stuc van de muren
knallen. Met een knipoog en een korreltje zout
gaan alle remmen los en stoomt de Beugelband
vier uur lang muziek de ruimte in. Meebrullers,
maar ook opvallende en originele covers. Iedereen
is vanaf 21.30 uur welkom in de feesttent. Kaarten
kunnen gekocht worden bij de tent. De entree
kost € 8,00.
De feesttent staat naast sporthal Maggenheim en
niet zoals eerder vermeld op het parkeerterrein
van de Jumbo.

SV Mulier Witmarsum 1967 - 2007
nodigt oud-spelers welkom op het 40-jarig jubileum toernooi
Witmarsum - Graag vragen wij alle oud-voetballers
van SV Mulier aandacht voor het volgende. Op
13 november 1967 werd de voetbalvereniging
SV Mulier opgericht. Dit betekent dat onze
Witmarsumse voetbalvereniging op 13 november
a.s. haar 40-jarig jubileum mag vieren. Een mijlpaal die wij niet onverrichter zake voorbij willen
laten gaan. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober
a.s zullen wij uitgebreid stilstaan bij het 40-jarig
bestaan van SV Mulier. Vrijdagavond 5 oktober
wordt er een feestavond georganiseerd voor vrijwilligers, sponsors en leden van de club van 50.
Zaterdag 6 oktober verzorgt sc Heerenveen een
voetbalclinic voor de jeugd, wordt er een jubileumtoernooi voor spelers van de huidige elftallen van
SV Mulier en oud-voetballers van SV Mulier
georganiseerd en staat voor de avond een slotfeest
op het programma.
Graag zouden wij zien dat zoveel mogelijk oudvoetballer van SV Mulier zaterdag 6 oktober
deelnemen aan het jubileum-toernooi. Het is de
bedoeling dat de huidige spelers van SV Mulier
met de oud-spelers worden gemixed en in poule-

vorm een competitie afwerken. Tevens is het de
bedoeling dat er een 50+ poule wordt samengesteld.
Wij nodigen hierbij dan ook alle oud-voetballers
van SV Mulier uit om zaterdag 6 oktober deel te
nemen aan jubileum-toernooi. U kunt zich tot en
met zaterdag 29 september opgeven via
info@svmulier.nl of bij Pieter Lemstra, telefoonnummer 06-16 13 72 29. Voor nadere informatie
verwijzen wij u naar de website van SV Mulier
(www.svmulier.nl). Op de site wordt u op de
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen
van het 40-jarig jubileum.
Omdat het voor ons een ”mission impossible” is
om alle oud-voetballers van SV Mulier in een
database te verzamelen vragen wij iedereen hierbij
om de inhoud van deze uitnodiging richting zoveel
mogelijk oud-spelers van SV Mulier te communiceren. Bij voorbaat onze dank daarvoor.
Graag zien wij zoveel mogelijk oud-voetballers
van SV Mulier zaterdag 6 oktober weer een balletje
trappen op ”Sportcomplex It Fliet” en ‘s avonds
weer een biertje drinken in de kantine en feesttent.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Van Makkum naar Mokum

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Een aantal jaren geleden ben ik verhuisd van
Makkum naar Amsterdam. De stad heeft me altijd
getrokken, ik zocht het contrast met het dorp
waar ik geboren en getogen ben.
Mijn eerste woning, een één kamer appartement
in een grachtenpand, was midden in het centrum,
vlakbij het Centraal Station. Een geweldige plek,
midden in het leven, meer stads dan ik had kunnen
wensen. De elektriciteit viel uit zodra de bovenbuurman zijn waterkoker aanzette, en door
de vloer -net als de bedrading waarschijnlijk
afkomstig uit een VOC schip- kon ik het licht
van de onderburen zien schijnen. Om de minuut
kwam er een tram voorbij en met enkele beglazing
kon ik de karakteristieke bel van de tram dan
ook duidelijk horen. Toch heb ik erg genoten van
die eerste jaren in Amsterdam. Ik zag dingen die
ik nooit had gezien. Op klaarlichte dag stal een
junk een fiets pal onder mijn raam, en iedere week
ging er wel weer een zaak in de straat failliet en
opende de buurman vrolijk eenzelfde tent. De
voor Friezen vertrouwde Old Sailor op de
Oudezijds Voorburgwal heb ik nooit nodig
gehad voor het wegdrinken van heimwee, maar
iedere andere kroeg of disco in het centrum heb
ik van binnen bekeken.
Toen ik erachter kwam dat Berenburg was uitgevonden in Amsterdam, op de Stromarkt vlakbij
mijn huis, wist ik het zeker; de stap van Makkum
naar Mokum is nog niet zo groot.
Tot een volgende keer,
Alwin

Gratis proefles salsa......
Sneek - Salsa Danceclub Oeds geeft gratis
proeflessen salsa op zondag 16 september in
discotheek Alcatraz, Kleine Kerkstraat 4b in
Sneek. Deze Salsa dansschool geeft voor aanvang van ieder dansseizoen gratis proeflessen
salsa en merengue als introductie voor iedereen
die salsa wil leren dansen. Deze proefles is
vrijblijvend en het verplicht u tot niks en wordt
doorgaans afgesloten met een kleine salsa/
merengue impressie. Komt allen en proef de
sfeer, en leer ook de beginpassen van de
merengue en de salsa. Salsa Danceclub Oeds,
als thuisbasis Leeuwarden, heeft een zeer
gevarieerd programma voor zowel jong als oud.
Kom dus kennismaken met het fenomeen
Salsa. Zij geven lessen in: Merengue, Salsa,
Bolero, Bachata en de zo populaire Rueda de
Casino. Ook salsa footworkshine is daar een
onderdeel van. Proefles begint om 19.30.
Iedereen is van harte welkom. Start cursus 23
september 2007. Info: 0517395601/0622697521
of www.salsacluboeds.nl

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
Ren.Laguna 1.8-16v
Grand Tour,zilver
Airco-ecc,halfleer
Cruisecontr,radio-cd
Lm.velgen,zeer luxe
103 dkm bj 2003

Ford Fiesta 1.3i
Classic,groenmett.
Stuurbekr,radio-cd
Achterwisser, apk
Zeer nette auto
69 dkm bj 2002

€ 11.900,-

€ 5.950,-

Ford Fiesta 1.3i'classic'blauw,st.bekr,radio-cd,67 dkm
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm
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,GR.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

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

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

4.950,5.950,11.650,9.900,13.400,15.750,verkocht!!
17.500,12.400,verkocht!!
11.900,12.950,11.750,11.900,10.900,13.850,-

10-2003

€

16.750,-

Ingeruilt komt binnen.
Renault Grand Espace,2.0T 'privilege',
Opel Astra 1.7Dti,5drs,zilver,a/c,139 dkm,

€
€

2003
2001

Airco service, reparatie, onderhoud,
U kunt nu bij de nacht automaat tanken met alle soorten betaal pasjes!!
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318
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
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Student (20) begint actie tegen mobiele muziekoverlast ”De Doofpot” weer open
in het openbaar vervoer
Witmarsum - Afgelopen zomer is de soos
”De Doofpot” opgeknapt. Er is een nieuwe laag
verf aangebracht en er is weer een podium in de
soos gemaakt. De nieuwe start voor het komende
seizoen is vrijdagavond om half negen met een
live optreden van de band ‘Black Belt’, de toegang
is gratis en iedereen is welkom.

Nieuwe expositie
Maaike Poog in
Zorgcentrum Avondrust
deze te gebruiken.” Klöpping: ”Op het moment
dat zo’n knaap de tram instapt, zegt vaak niemand
wat. Maar als ik dan naar de bron van het geluid
toe stap, met het verzoek of de muziek af kan,
krijg ik vaak bijval van de halve tram.”

Amsterdam - Alexander Klöpping is student
aan de Universiteit van Amsterdam en reist
regelmatig met de trein. Hij ergert zich dood aan
jongeren die muziek afspelen door de luidspreker
van mobieltjes Klöpping is een website begonnen,
www.fuckingirritant.nl, waar reizigers hun ervaringen kunnen vertellen. Als je wel eens met het
OV reist dan ken je deze situatie gegarandeerd.
Een hangjeugdige stapt de trein, bus, tram of metro
binnen. Pakt zijn mobiele telefoon en start een luid,
jengelend rapnummer. Die muziek luistert hij
niet via oordopjes, maar via de externe luidspreker
van zijn mobiele telefoon, waardoor iedereen
kan meegenieten van het blikkentrommel-geluid
dat uit het speakertje komt. Reizigers draaien zich
geïrriteerd om naar de bron van het repeterende
geluid, maar niemand zegt er wat van.

”Muzieksmaak is persoonlijk, en zelfs als je een
bepaald nummer leuk vindt, is het niet prettig
om het opgedrongen te krijgen. Veel mensen die
reizen met het OV hebben een drukke baan of
studie, en dat is vaak stressvol genoeg. De tijd
die we reizend doorbrengen is voor veel mensen
een rustmoment en het hardop afspelen van
muziek is volkomen asociaal.” Klöpping is een
website begonnen, www.fuckingirritant.nl, waar
reizigers hun ervaringen kunnen vertellen. ”Het
dient vooral als beweging. Ik hoop dat reizigers
elkaar gaan helpen door er wat van te zeggen en
jongeren duidelijk te maken dat ze gewoon een
koptelefoon moeten gebruiken”. Eerder was een
dergelijke actie en groot succes in Londen.
Vierduizend reizigers zetten hun handtekening
tegen de ‘noisecriminals’ en nog eens duizenden
mensen vertelden online hun ervaringen. Daarop
werden er kamervragen gesteld en hangen er nu
grote waarschuwingsborden in bussen en metro’s.

Alexander Klöpping is student aan de Universiteit
van Amsterdam en reist regelmatig met de trein.
Hij ergert zich dood aan jongeren die muziek
afspelen door de luidspreker van mobieltjes.
”En met mij vele medepassagiers. Het wordt tijd
dat het afgelopen is met dergelijk asociaal gedrag.
Bijna iedere mobiele telefoon heeft tegenwoordig
oordopjes, dus het is een kwestie van fatsoen om
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

3 gangen keuzemenu maand september
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Ossenstaartsoep

Gebakken Slibtong

Créme Brulee

of

of

of

Salade met huisgerookte zalm

Struisvogelbiefstuk
met witteportsaus

Gebakken Banaan

of

of

of

Champignonragout
met bladerdeeg en salade

Zalmfilet in filodeeg
met gedroogde tomaten

Gevulde sinaasappelen
met vanille ijs

€ 19,50
Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 30 september 2007

Makkum - Er is tot en met 29 november nieuw
werk te zien van Maaike Poog in Zorgcentrum
Avondrust te Makkum. De vorige expositie werd
door bewoners, pesoneel en bezoekers dusdanig
gewaardeerd dat haar gevraagd is om nog een
keer te komen exposeren. Hieraan gaf Maaike
graag gehoor. Op de begane grond en op de eerste
verdieping is een serie van tien aquareltekeningen
te zien. Bij het maken van deze schilderijen
wordt de ondergrond opgezet en ingevuld met
aquarelverf. Nadat het werkstuk gedroogd is,
wordt de tekening verder gedetailleerd uitgewerkt
met potlood. Het reultaat oogt fris en realistisch.
Thema’s die je in de expositie terug kunt vinden
zijn: dieren, stillevens, bloemen en planten,
afgewisseld met enkele olieverfschilderijen van
de omgeving. Het is een stijlvol geheel dat zeker
de moeite waard is om te komen bezichtigen. De
expositie is tijdens kantooruren geopend en is
gratis toegankelijk.
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Marco Bergsma wint wielerwedstrijd over Afsluitdijk
Den Oever - Wielerwedstrijd georganiseerd
door Stichting Vikingsport Wieringen in het kader
van het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk. Met
start en finish in Den Oever, een wielerwedstrijd
over 75 km voor A-, B-, C- amateurs en recreanten.
Een 100 renners stonden die zaterdagmiddag 1
september aan de start. Goede weersomstandigheden oftewel weinig wind en het zonnetje erbij.
Om 16.00 uur wordt het startschot gegeven, de
eerste kilometer wordt geneutraliseerd gereden,
na 200 meter gaan de fietsers de A7 op richting
Afsluitdijk, het tegemoet komend verkeer werd
door de politie tegen gehouden. Na de brug wordt
de wedstrijd vrijgegeven. De kilometerteller wijst
al snel 47 km. aan. Op het stuk Den Oever-afslag
Makkum zijn er vele uitlooppogingen, allen zijn
gedoemd te mislukken. Naar Makkum, gaat het
langs de zeedijk en vliegt het peloton Makkum
binnen. De route gaat langs de Harlingerdijk,
Kerkeburen, Buren, ds.L.Touuwenlaan, via de
rotonde de Weersterweg op richting Wons.
Makkum inkomend zijn er 6 koplopers, in een
zucht zijn ze door Makkum heen. Vervolgens
ontstaat er uiteindelijke een kopgroep van 17
renners. Deze groep krijgt een voorsprong van
ruim een minuut op het peloton. De samenwerking in het peloton is er wel, maar hoewel de
groep groot genoeg is, zijn er weinig renners die
kopwerk willen doen. Het verkeer over de A7
naar Den Oever wordt tegengehouden. Het nieuws
maakt melding van een file op de Afsluitdijk in
verband met een wielerwedstrijd. Ze houden de
kopgroep in zicht, maar ze behouden hun voorsprong. Het peloton kan zich nog alleen sprinten
voor de overige plekken.
Uitslag:
1. Marco Bergman
2. Bram Slager
3. Marco Bos
4. Maas van Beek
5. Mark Bakker
6. Arjen Bos
7. Frank Nijssen
8. Dennis van Stralen
9. Robert Knol
10. Co Maas
11. Gerard Ursem
12. Marvin Bruul
13. Brian Tamis
14. Ard Aling
15. Richard Mulder
16. Jan Metselaar
17. Gijs Bruntink
18. Ivan Pranger
19. Bas Prins
20. Ed Scholte

Groningen
Groningen
Bolsward
Barneveld
Den Helder
Bolsward
Haarlem
Alkmaar
Utrecht
Hippolytushoef
Hoogwoud
Julianadorp
‘t Zand
Groningen
Den Helder
Den Oever
Groningen
Hippolytushoef
Wieringerwerf
Den Helder

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

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

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

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

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

G E V R AA G D
Wordt jij onze nieuwe collega?
Wij zoeken enthousiaste en gemotiveerde mensen,
die ons team willen versterken als

Taxichauffeur voor de zaterdag avond/nacht
Bij voorkeur in het bezit van het vakdiploma Taxichauffeur
Géén diploma? Opleidingskosten worden vergoed
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

Bel dus snel naar Taxi Van der Bles te Makkum
Telefoon 0515 - 232 222
en vraag naar René van der Bles
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”Alles of niets” op de Café Belboei ledenpartij Acht en twintig parturen
Makkum - Zondag was het een dag van ”alles of
niets”, nog één keer een krachtmeting leveren met je
kaatsmaten, nog één keer alles uit de kast, want het
is al weer de laatste partij van het kaatsseizoen. Geen
wind, regen of ”last” van de zon, dat smoesje kon
vandaag niet gebruikt worden, ideaal kaatsweer dus.
In de A-Klasse bij de Heren gingen 4 parturen van
start, wat dus poule kaatsen betekende. Andries Smink,
Jan Ruurd Amels en Daniel Kleiterp verloren met
5-3/6-4 van Geert Wijma, Siepie Attema en Hidde
Koornstra. Hendrik Jan van der Velde, Rienk
Veltman en Feike Melchers wonnen met 5-3/6-6
van Hyltje Bosma, Ype Smink en Peter Bootsma.
Zowel de winnaars, als verliezers hadden een zelfde
aantal punten dus nog volop strijd. In de 2de omloop
speelden Andries Smink c.s tegen Hendrik Jan van
der Velde c.s welke Hendrik Jan van der Velde
wonnen met 5-0/6-0. Partuur Geert Wijma speelde
5-0/6-6 tegen Hyltje Bosma c.s. Partuur Wijma en
Hendrik Jan van der Velde c.s hadden dus beide 14
punten gescoord, en konden nu de krachtmeting
tegen elkaar leveren. En het werd strijd, want alle
bordjes zijn bijna aan de telegraaf gehangen.
Uiteindelijk werd het 5-5/6-2 voor Hendrik Jan van
der Velde c.s en gingen zij met de kransen naar huis.
De prijzen werden gesponsord door Cafe-Bar
”de Belboei”, en de kransen zijn aangeboden door
A. Kamstra Bloemencentrum ”Maggenheim”. De
KVM bedankt hen voor de sponsoring en het
mogelijk maken van deze partij.
Uitslag:
1e Hendrik v/d Velde, Rienk Veltman, Feike Melchers
2e Geert Wijma, Siepie Attema, Hidde Koornstra
B-Klasse:
De B-Klasse telde in totaal 11 partuur. Wel moest
er echter nog worden bijgeloot. In de 1e omloop
speelden Pier Hibma, Broer Sjoerd de Boer, en
Tjitte Folkertsma tegen Jan Tuinier, Berrie Aalders
en Anjo Idsenga. Dit werd een eenvoudige overwinning voor Pier Hibma c.s met 5-0/6-2. Van deze
stand zou je het niet zeggen, maar toch zouden
beide parturen later een finale spelen. In de 2de
omloop speelde Pier Hibma c.s tegen Egbert van

der Veen, Johannes Lenters en Jentje van der Stap.
Dit werd 5-4/6-4 voor partuur Hibma c.s Vervolgens
wandelden ze door naar de finale, doordat ze de 3de
omloop bleven staan. De andere finalist was het
partuur van Bauke Hiemstra, Rintje Melchers en
Tonny Verwey. Zij wonnen de eerste omlopen met
resp. 5-2/6-6, en 5-3/6-2. De 3de omloop speelden
zij tegen Pyter Genee, Koert Jansen, en Menno van
der Eems (bijgeloot). Dit werd nog spannend, maar
met 5-4/6-4 trok partuur Hiemstra net aan het langste
eind, en was de 3de prijs voor Piter Genee c.s
Daarna werd er nog een spannende finale gespeeld
tussen Bauke Hiemstra c.s en Pier Hibma c.s Het ging
wat heen en weer, maar uiteindelijk wonnen Bauke
Hiemstra c.s met 5-4/6-2, en gingen zij met de kransen
naar huis, en was de 2de prijs voor Pier Hibma c.s.
In de 2de omloop in de verliezersronde heeft Anjo
Idsenga het jo-jo effect ondervonden. Hij werd bijgeloot bij Harm Jan Cuperus en Durk Dijkstra. Zij
verloren de partij met 5-3/6-6 van Sietse Lenters,
Geert Melchers en Stefan Bakker. Vervolgens werd
Anjo weer bijgeloot, en kwam weer terecht op zijn
vertrouwde stekkie, nl. bij Jan Tuinier en Berrie
Aalders. Jan Tuinier c.s kwamen vervolgens vrij
makkelijk in de finale terecht door een overwinning
van 5-2/6-4 tegen Germ van der Meer, Leo Nauta
en Klaas van Malsen. Via een staand nummer in de
3de omloop gingen ze door naar de finale. Hier
moesten ze het opnemen tegen Sietse Lenters c.s
De finale ging welbeslissend van start, en partuur
Lenters sprintte door naar 5-2. Toen werden ze tot
halt geroepen doordat Sietse Lenters werd geveld door
een zweepslag. Jan Tuinier c.s dachten hier handig
gebruik van te kunnen maken, maar op 5-3/6-6 maakte
Geert Melchers het uit met de beslissende bovenslag,
en ging Jan Tuinier met de 2de prijs naar huis.
Uitslag:
Winnaarsronde:
1e Bauke Hiemstra, Rintje Melchers, Tony Verwey
2e Pier Hibma, Broer S. de Boer, Tjitte Folkertsma
3e Piter Genee, Koert Jansen, Menno vd Eems
Verliezersronde:
1e Sietse Lenters, Geert Melchers, Stefan Bakker
2e Jan Tuinier, Berrie Aalders, Anjo Idsenga

Negen dames kaatsparturen op laatste Café Belboei ledenpartij
Makkum - Zondag was de laatset ledenpartij van
dit seizoen. Klokslag 11 uur gingen de eerste zes
parturen van start. Partuur Rommy Lutgendorff c.s.
had de eerste omloop gewonnen van partuur Tinet
Tichelaar c.s. De tweede omloop kaatsten partuur
van Vollie Oostenveld c.s, dit was een spannende
partij maar het partuur van Rommy Lutgendorff c.s.
wisten toch de partij naar zich toe trekken en met
5-5 6-0 te winnen. In de derde omloop hadden ze
een staand nummer en stonden ze in de finale.
Het partuur van Romine Jansen c.s. hadden de eerste
omloop een staand nummer en stonden al meteen
in de tweede omloop. Daar kwamen ze het partuur
van Mirjam Adema cs. Tegen die in de eerste
omloop van het partuur Carla Scholten c.s. hadden
gewonnen. Het partuur van Romine Jansen c.s. ging
goed van start, maar kregen met 5-2 voorsprong
een kleine dip en het partuur van Mirjam Adema
c.a. kwam goed terug. Het partuur van Romine
Jansen scherpte zich op en maakte de partij uit met
5-4 6-0. In de derde omloop kwamen ze het partuur
van Geeske Poortstra c.s. tegen, dit won het partuur van

Romine Jansen c.s. met 5-1 6-0 en stonden daarmee
in de finale. Het partuur van Rommy Lutgendorff
c.s ging goed van start, het partuur Romine Jansen
c.s. kreeg geen grip op de partij en begonnen wat te
wisselen, ook dat hielp niet, en ging het partuur
Rommy Lutgendorrf c.s. met de kransen naar huis.
In de verliezerronde werd ook voluit gekaatst, Het
partuur Carla Scholten c.s. won deze partij met
5-1 6-4. In de finale kaatsten het partuur Carla
Scholten c.s. tegen Wietske Hoekstra c.s. het partuur
van Wietske Hoekstra c.s. was te sterk voor de
tegenstandsters en wonnen de finale met 5-2 6-0.
Uitslag: winnaarronde:
1. Rommy Lutgendorff, Hieke Bootsma, Ingrid Groen
2. Romine Jansen, Andrea v/d Velde, Tineke Algera
3. Geeske Poortstra, Wiepkje Fennema, Helena Kleiterp
Verliezerronde:
1. Wietske Hoekstra, Hilde Lutgendorff,
Monique van Hijum
2. Carla Scholten, Titia Rinia en Jeltsje Folkertsma

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Stenen Man partij
Pearke keatsen

(eigen foto)

vlnr: Own Pomthong, Gretha Waterlander,
Sandra Smeenkes, Johan Outhuyse, Polly Kwast.
Zurich - Afgelopen zondag werd de Stenen Man
partij gekaatst in Zurich, gesponsord door Johan
Outhuyse. Er waren maar liefst 28 parturen,
een hele boel voor een klein dorp als Zurich.
Hieruit blijkt maar weer hoe fijn het is om
hier te kaatsen. Het was erg gezellig en het
was enorm spannend. Om kwart over zeven
was het kaatsen afgelopen en konden de kransen
worden uitgereikt.
De kransen werden door Hilly van der Meer
uit Pingjum gesponsord en uitgereikt. Dit was
heel bijzonder, omdat ze erg ziek is geweest.
Het was erg indrukwekkend dat ze mee heeft
gedaan met pearke keatsen, en de prijsuitreiking
was de kroon op het feest. Het is geweldig dat
iemand zo betrokken is bij het kaatsen.
A-klasse:
1. Polly Kwast en Sandra Smeenkes
2. Eibert Tigchelaar en Albertha Akkerman
3. Peter Kwast en Yvonne Stam
B-klasse winnaarronde:
1. Owb Pomthong en Gretha Waterlander
2. Henk Nesse en Feikje Folkertsma
3. Hendrik Brandsma en Sita Zeinstra
Verliezerronde:
1. Auke Bruinsma en Miranda Graafsma
2. Sven Helfrich en Miranda Jildert
3. Kees Sytsma en Nynke Visser

Start hondencursus
Makkum - Eind september start op de boerderij
van de familie Zijlstra aan de Meerswal 4 in
Makkum weer een gehoorzaamsheids- en
gedragscursus voor honden. Naast de basisgehoorzaamheid wordt ook veel aandacht
besteed aan het gedrag van de hond. Er wordt
les gegeven in een kleine groep (max. 8 personen). De cursus is voor honden vanaf 10
weken oud, dus ook voor de oudere hond,
ongeacht ras. De cursus wordt gegeven op
zaterdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur en
bestaat uit 10 lessen. Zie ook Marktplaats,
zoekterm: Hondencursus. Voor opgave en info:
tel. 0515-231119.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 15 september
senioren
ONS Sneek 3 - Makkum 2
Makkum 3
- Leeuw. Zw. 5
Franeker SC 8 - Makkum 4

12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

junioren
Makkum A1
- Gorredijk A1
Makkum B1
- St. Annap. B1
GAVC C2
- Makkum C1
Minnertsga MC1 - Makkum MC1

14.30 uur
12.30 uur
13.15 uur
11.15 uur

pupillen
Makkum D1
- Zeerobben D3
Franeker SC D3 - Makkum D2
Nijland E1
- Makkum E1
Makkum E2
- Franeker SC E8
Makkum E3
- NOK E2
Oudega E2
- Makkum E4
Stormv.’64 F1 - Makkum F1
Makkum F2
- Arum F2
Makkum F3
- JV Bolsward F8
Walde De F2
- Makkum F4

9.30 uur
14.30 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.45 uur
9.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.45 uur

Sporthal
dinsdag 18 september
Sporthal KNVB-bekerwedstrijd
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Heeerenveen 2

Wist u dat...
* de protestantse gemeente van Makkum in
het weekend van 21-23 sept. haar startweekend houdt?
* er dan op vrijdagavond een film vertoond
wordt in Ons Gebouw voor alle jeugd van
12-18 jaar?
* er daarom op zaterdag van 14.00-17.00 uur
een sport- en spelinstuif georganiseerd wordt
voor alle kinderen van 4-12 jaar
(verzamelpunt: van Doniakerk)
* u voor meer informatie kunt bellen met
Anja van der Meer (tel. 233850)
* de tennisvereniging op zondag 23 september
haar jaarlijkse paling-toernooi organiseert
* dit een gezelligheidstoernooi is
* meedoen belangrijker is dan winnen
* leden zich kunnen opgeven in de tenniskantine

www.makkumerbelboei.nl

voetbal -

Makkum wint eerste thuiswedstrijd

Makkum - Afgelopen zaterdag speelde Makkum 1
de eerste thuiswedstrijd in de competitie tegen Ens.
Na de verliespartij van vorige week tegen NOK
waarin een goede eerste helft werd afgewisseld
met een mindere tweede, wilde Makkum vandaag
in ieder geval de punten thuis houden. Ens had
vorige week verloren van poldergenoot Nagele
en wilde natuurlijk ook iets recht zetten. Makkum
had een aantal spelers met hier en daar wat pijntjes
waardoor er op de speeldag zelf nog besloten werd
of er gespeeld kon worden. Jelle Hiemstra kon
zeker niet spelen en zo waren er nog een aantal
basisspelers die niet geheel fit waren.
Makkum begon echter voortvarend aan de wedstrijd
en met goed combinatiespel werd Ens het vuur
nader aan de schenen gelegd. In de viertiende
minuut resulteerde dit in een actie van Daniel
Kleiterp die op snelheid 3 man het bos inspeelde
en de bal onder de keeper doorlegde 1-0. Makkum
drukte hierna gelijk door en als Ens er uitkwam
werd er snel omgeschakeld als de bal weer werd
heroverd. Een viertal minuten later resulteerde
dit in een crossbal van Jan Hiemstra op de op
links vrijlopende Bouke de Vries die de bal keurig
diep legde op de doorgelopen Gjalt Roorda. Diens
voorzet werd door Jan Hiemstra met de borst op
Daniel Kleiterp gelegd die prima af ronde 2-0.
Hierna zakte het spel van beide kanten een beetje
in waardoor de rust zonder verdere wapenfeiten
werd bereikt.

De 2e helft begon net als de eerste met een combinerend Makkum, alleen het duurde misschien
vijf minuten. Daarna werd het spel enigszins
slap en ging Makkum mee in het lage tempo van
Ens met name de handelingssnelheid en de duels
waren te slap en zodoende kon Ens toch nog
gevaarlijk worden. Dit resulteerde na een half uur
in de tweede helft in een vrije trap en daarna een
klutsbal in het zestien meter gebied waar Ens
eerder bij was dan Makkum. Sebastian Duif kon de
voet tegen de bal zetten en zo de aansluitingstreffer aantekenen, 2-1. Hierna werd Makkum wel
weer even wakker en dit kwam naar voren door
een vrij actie op links door Daniel Kleiterp die
met zijn voorzet Yme de Jong vrij voor de goal
zette, helaas kreeg deze de bal verkeerd op zijn
been en zo ging de bal over de goal. Een één
minuut later maakte Yme het echter helemaal
goed door een prima voorzet op Daniel te geven
en die wist met deze 1:1 situatie met de keeper
wel raad, 3-1. Positief was het spel van Willem
en Bouke te noemen die prima hun werk deden.
De eerste helft van dit elftal is wel goed er zal nu
echter ook een goede tweede helft moeten volgen.
Trainer de Bos heeft 2 weken de tijd om zijn team
weer een stap verder te brengen hierin, aangezien
er volgende week een vrij programma is voor het
vlaggenschip. Zaterdag 22 september volgt de
thuiswedstrijd tegen VVI en ook dan is iedereen
weer van harte welkom op sportpark ”de Braak”.

Lêste ledenpartij fan Koarnwert sukses foar jong en âld
Koarnwert - Yn Koarnwert is de lêste ledenpartij
fan it seisoen keatst. Dit kear foar it earst mei in
aparte kategory foar de bern tot 14 jier. Dêr stûnen
7 partoeren op’e list. Pieter Politiek en Marloes
Streppel hiene net folle tsjinstân, yn totaal hiene
se mar ien tsjinearst. Troch fan Floor Streppel &
Antje Feenstra en fan Yde Stegenga & Tjalling
Douwe Reitsma te winnen berikten sy de finale.
Dêr moasten se it tsjin René Boschma &
Martha Tilstra opnimme. Die hiene al wûnt fan
Johan Tilstra & Rinze Bouke Reitsma en fan
Eline de Boer & Cornelis Reitsma. De finale
yn’e winnersrûnte waard dik wûn troch Pieter
cs., mede troch de meerdere boppeslagen fan
Pieter. De finale yn de ferliezersrûnte wie wat
spannender, Bauke Jan & Allard wûnen dy krekt
mei 5-5, 6-4 fan Allard syn sus, Eline, & Cornelis.
Alle jonge fanatiekelingen kriegen op it ein wat
lekkers, en de winners kriegen ek noch standarkes
en krânsen. Ek waard de priisútrikking foar de
kompetysje foar de junioaren hâlden. Yde Stegenga
hie hjirby de meatse punten, folge troch Cornelis
Reitsma (2e), Floor Streppel (3e), Thomaske
Reitsma (4e) en Allard de Boer (5e). Foar hun
prachtige bekers en foar iederien in faantsje.
By de senioren wie it de earste omloop spannend
tusken Sjaak, Joop & Marchje en Jurjen, Sjoke
& Antje. Dit waard in partij mei ”alles oan’e hang”
werby Sjaak cs. it wûnen troch dat de oaren de
keats net foarby sloegen. De twadde partij waard
foar Jurjen en syn maten ek wer spannend, no
tsjin Klaas, Trijntje & Antje. Lêstneamden stûnen
even op’e dea, mar wûnen it nipt mei 5-5, 6-2.

Sy kwamen sa yn’e finale fan de ferliezersrûnte
tsjin Ruurd, Ytsje & Geartsje. Die wie net folle
oan foar it publyk, omdat d’r weinich tuskenspul
wie en Ruurd hast alle ballen boppe sloech. Hy en
syn maten wûnen it mei 5-1. De finale yn’e winnersrunte wie leuker. Dêr kamen Auke, Jouke Douwe
& Aukje Antsje tsjin Wytze & Hette te stean.
Auke sei oer de finale: ”It wie in leuke finale
mei in soad spanning en folle keatsen”. Toch
koene sy it net winne fan it twatal. Dy gongen
mei in krâns en in koer fan Bakkerij Kluft fol
lekkers nei hús. Mar lokkich kriegen de twadde
priiswinners in hearlike taart mei abrikozen.
Trochdat in twatal de earste priis wun, wie d’r in
krâns oer. Dizze waard mei opbod kocht troch
Joop van der Werff, foar de ûngelooflike priis
fan 10 euro. Al mei al in aardiche, waarme keatsdei.
Utslach: Junioaren, winnersrûnte:
1. Pieter Politiek en Marloes Streppel
2. René Boschma en Martha Tilstra
Ferliezersrûnte:
1. Bauke Jan Feenstra en Allard de Boer
2. Eline de Boer en Cornelis Reitsma
Senioaren, winnersrûnte:
1. Wytze Anema en Hette Elgersma
2. Auke Kooistra, Jouke Douwe Tilstra
en Aukje Antsje op de Hoek
Ferliezersrûnte:
1. Ruurd Tilstra, Ytsje Reitsma
en Geartsje Stegenga
2. Klaas van Malsen, Trijntje Tilstra
en Antje Kooistra.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 12 september 2007

Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
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
4 Donker rieten eetkamerstoelen € 50.-, tel. 0515-231279
Set voetbal keeper kleding, bestaande uit een trui, merk
Masita, maat XXS, zwart-geel gekleurd, daarbij een
zwarte keeperbroek van Masita en scheenbeschermers,
samen € 15.-, tel. 0515-232085
Computer + kleurenprinter met internet en windows ‘98
werkt prima € 150.-, tel. 06-51266936
4 Pits gasstel, tel. 0515-231069
Lodestar opblaasbare boot met hardcore bodem, 3.20 m,
met riemen, bankje en looptrailer. Plus 8 pk buitenboordmotor. Boot ligt op vakantiepark Makkum aan zee.
tel. 06-53451356
Buggy, compleet met voetenzak en twee boodschappennetten € 15.-, tel.0515-232085

Al onze

Diverse crèmekleurige rolgordijnen (verduisterend) t.e.a.b.,
tel. 0515-231279

woningen

Magnetron € 20.-; Inbouw gaskookplaat € 40.-,
tel. 0515-232272

staan ook op

Mooie Pelgrim gevelkachel met thermostaat 3.3 kw, compleet € 20.-, smalle keukenkachel koopje!, tel. 0517-532136

www.funda.nl
Inleveren kopij

Wat u ook intikt:
www.Makkum.at

www.Makkum.lu

www.Makkum.be

www.Makkum.nl

www.Makkum.ch

www.Mackum.eu

www.Makkum.it

www.Mackum.it

www.Makkum.li

www.Mackum.nl

U komt altijd bij de Echte!

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

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
3 Zitsbank, 2 clubs en salontafel g.o.h., tel. 0517-232601
Vitrinekast 150 cm hoog; Mountainbike 21 versnellingen,
tel. 06-43023470
Mooi drumstel, tel. 0515-232486
Screen rolgordijn crème voor het balkonraam/huizen
Botterstraat/Finne t.e.a.b, tel. 0515-231279
Poppenwagen € 7.50, tel. 0515-232085

GEVRAAGD
Wie heeft, of weet voor mij, een zwart Quessant ram te
leen of te koop, schrappy vrij, tel. 0515-579346
Wie heeft er een kooi, groot genoeg voor 2 ratjes op zolder
staan? tegen een kleine vergoeding, tel. 06-13866713

AANGEBODEN
Man voor schilderwerk, tel. 06-23744753

GEZOCHT
Iemand die gitaarles wil geven aan mijn van kinderen van
9 en 11 jaar, tel. 06-21545216

GEVONDEN
Bij de trap van het Achterdijkje een plastic babybroekje
met de titel ‘Op avontuur in zee’. Bent u het kwijt bel dan
tel. 0515-232085

VERMIST
Sinds 10 augustus is mijn zwart/witte ex-kater ± 3 jaar
oud verdwenen. Wie heeft hem gezien of weet waar hij is,
tel. 0641197109
Op vrijdag 24 augustus is bij de Jumbo een kentekenplaat
DJ784P van onze brommer gehaald. Wie heeft iets gezien,
tel. 0515-232486

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

