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Swingend en 
dynamisch feest
jong jubilerende
Volleybalvereniging
Makkum

4 6 13

Brandweer
Makkum tweemaal
uitgerukt voor het
redden van koeien 

Roeivereniging
Riemen over en
weer organiseerde
voor 5e keer ”De
slag om Makkum”

prominent op funda

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Koninklijke Onderscheiding en Erelidmaatschap
voor Botsje Hellinga

Makkum -  Botsje Hellinga de Boer is
zaterdagmiddag tijdens de receptie vanwege
het 50 jarige jubileum van de Volleybal-
vereniging Makkum in de feestpavilioen
naast sporthal Maggenheim door Burge-
meester Theunis Piersma koninklijk
onderscheiden. Voorafgaand aan haar hul-
diging schetste voorzitter Pim Bergsma de
loopbaan van Botsje binnen en buiten de
Volleybalvereniging Makkum.

Haar loopbaan begon in 1974 als spelend lid
vervulde zij negen jaar lang het secretariaat
van de vereniging. Vervolgens was Botsje
vier jaar voorzitster van de jeugdcommissie.
Botsje was lid van de Culturele Commissie
en lid van de Sportraad van de gemeente
Wûnseradiel een adviescommissie van de
gemeenteraad. Vanaf 1976 is Botsje scheids-
rechter en trainster binnen de volleybal-
vereniging Makkum. Zij introduceerde het
minivolleybal binnen de vereniging en
heeft daarmee een belangrijke basis gelegd
binnen de vereniging. Haar bestuurlijke

loopbaan sloot zij voorlopig af in 2005
nadat zij achtjaar lang de voorzitterhamer
heeft gehanteerd. Sinds 2003 is Botsje
Hellinga actief in de wedstrijdcommissie
van het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi
op koninginnedag in het centrum van
Makkum. Buiten de vereniging was Botsje
competitieleidster in het rayon Zuidwest
Friesland voor de jeugd en was zij negen
jaar lang voorzitster van de sectie DSTJ
in het district Friesland. 

Voorzitter Pim Bergsma huldigde Botsje
Hellinga vervolgens met het Erelidmaat-
schap van de Volleybalvereniging Makkum.
Tijdens deze huldiging sloop haar klasge-
noot van de lagere school uit Hichtum,
burgemeester Theunis Piersma, het feest-
pavilioen binnen. Botsje Hellinga-de Boer
werd in bijzijn van haar gezin, familie en
alle feestgangers benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau waarbij de versierselen
haar  door de burgemeester van Wûnseradiel
werd opgespeld.
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Info Familieberichten

’I did it my way’

Haye Attema
* 26 juli 1944 14 september 2007

Makkum Makkum

Lieve, zorgzame man van
Annelies Attema - de Vries

Trotse heit en pake van
Symon en Eileen

Cameron
Darreon Haye
Xander

Annette en Willem
Symon
Thomas

Een paardenman in hart en nieren is van ons
heengegaan. Wat zullen we hem missen.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben vandaag,
19 september plaatsgevonden te Makkum.

Correspondentieadres: Weersterweg 6  
8754 JD Makkum

Veel te vroeg

Plotseling is overleden onze broer, zwager en oom

Haye Attema
Franeker: Jikkie en Bauke (in herinnering)

Harlingen: Liesje en Oepie
Makkum: Jelle en Sjirkje

en kinderen

Wij wensen Annelies, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte.

Pluk de dag
Geniet van het leven
Morgen lijkt dichtbij
Morgen is nog ver
Morgen is het misschien voorbij

De herinnering blijft...

Ome Haye
Wij wensen tante Annelies, kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe.

Ineke - René
Siepie - Sylvia
Jacco - Erica
Hayo

Samar yn ienen is ferstoarn ûs veekeapman 
en buorman 

Haye Attema
Wy winskje Annelies, de bern en bernsbern
in protte sterkte ta.

Fam. S. van der Woude
Fam. B. de Witte
Fam. A. van Dijk
Fam. Sj. Miedema
Fam. P. Elgersma

Makkum, 14 septimber 2007

Geschrokken en aangedaan zijn wij door het
plotselinge overlijden van

Haye Attema
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Zus Hoeksema
Fam. S. Hoeksema
Fam. S. van der Gaast

Uw aandacht en medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man, ús heit,
pake en oerpake

Ype Smink
hebben ons heel goed gedaan.
Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken.

E. Smink-Ploegstra
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Makkum, september 2007

Kerkdiensten
zondag 23 september

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen, startdienst - jeugdactiviteiten 

R.K. Kerk 9.30 uur pastor Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H. v. Spelden, Den Helder. 
Startzondag - Tentdienst Camping Sudersee (Slinkewei)
19.30 uur Zangavond, spreker br. A. v.d. Plaats, 
m.m.v. zangkoor ”God is mijn lied” Harlingen

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep               
19.00 uur ds. J. van Olffen, Oecumenische Vredesdienst 

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

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
D. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum. tel. 0515-542323     

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Plotseling is uit ons midden weggenomen onze
zwager en oom

Haye Attema
Makkum: A. de Vries 

T. de Vries-de Boer 
Makkum: J. de Vries 

D. de Vries-Nauta
Myrtle Beach: M.Gielstra-de Vries

(USA) C. Gielstra
Makkum: P.J. de Vries

H. de Vries-Adema

De oomzeggers: 
Jan en Jelly Simon en Kelly
Peter en Nelly Glenn-John en Mary

Johan en Diana

Jan Willem en Greta
Rudi en Gooitske Henk-Sjoerd en Anita
Jappie en Akkie Robert en Willeke

Jan-Andries en Amarens

Makkum, 14 september 2007

Zeer geschrokken zijn wij door het plotselinge
overlijden van onze buurman, grote vriend en
collega

Haye Attema
Wij wensen buurvrouw Annelies, kinderen en
familie veel sterkte.

Fam. Siepie en Klaasje de Witte

Andre en Gonda
Vera

Mark en Hinke
Lena

Makkum, 14 september 2007

Plotseling is overleden onze markante voorzitter

Haye Attema
Commissie Kortebaandraverij Makkum

Makkum, 14 september 2007
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 20/9 t.e.m. wo. 26/9

Jong Belegen Komijne Kaas, 500 gram............................3.75
Kroon Saksbolletje, 150 gram....................5 zegels extra
Campina Yoghurt en Vla, 1 liter........................................1.19
Top Q Speculaas, 400 gram........................van 0.99 voor 0.69
Kleine Drop, 242 gram, diverse smaken.......per zak 1.75 1.19

van de Warme Bakker
half Krentebrood of half Suikerbrood

Hierbij 125 gram Roomboter voor 75 cent

net Perssinaasappels......................................................nu 2.29

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 22 SEPTEMBER

PEPERSTEAK
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
T/M WOENSDAG 26 SEPTEMBER

CORNED BEEF
100 gram €€ 1.-

BOTERHAMWORST
100 gram €€ 1.-

KIPSATÉ
100 gram €€ 1.20

Geboren uit liefde
dit wonder zo bijzonder

Mag jou leven stralen
zoals in al die kinderverhalen

Wij hopen je het beste te geven
voor dit begin van jouw leven

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van onze zoon

Arjo Jacob
15 september 2007

50 cm lang - 3835 gram

Klaasjan & Petricia 
Veslinga-Strikwerda

Leerlooierstraat 30
8754 EE Makkum
Tel. 0515-233359

Bezoek vinden we heel fijn,
maar een telefoontje vooraf zou mooi zijn.

Familieberichten

1957                       2007

Op 18 september 2007 
was het 50 jaar geleden dat

Tjerk Jan Hoekstra

Akke Zijlstra

elkaar het ja-woord gaven.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Botterstraat 33
8754 AA Makkum
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  S E P T E M B E R

Babi Pangang
Tjap Tjoy
2 st. Saté Ajam
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
Lamsvlees

Volop barbecuevlees

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Beach Resort Makkum in Zee in uitzending RTL4 Woonprogramma

Zaterdagmiddag 22 september zendt RTL4 het TV-programma ‘Van
Kavel Tot Kasteel’ uit. Presentator Joris Putman, bekend GTST-gezicht
en winnaar van ‘Dancing On Ice 2007’, gaat deze keer ook op bezoek
in Makkum en het nabijgelegen villapark.

Steeds meer willen mensen een tweede
woning; een trend die alsmaar toeneemt.
In samenwerking met Makelaardij GROS
besteedt ‘Van Kavel Tot Kasteel’ daarom
aandacht aan een bijzondere recreatie-
villa in Makkum in Zee. 

‘Van Kavel Tot Kasteel’ wordt  zaterdag in de vooravond
uitgezonden tussen 17.30 en 18.00 uur. 

* Joris Putman, 
RTL4-presentator 

* LMV-Makelaardij Gros te Makkum

Allingawier - Het was al weer enige tijd geleden
dat de brandweer koeien uit een gierkelder
moesten halen, maar zaterdagmorgen 8 septem-
ber jl. om 10.15 uur was het nodig om naar
Allingawier te rijden. In een ligboxstal aan de
Bonjeterperweg 2, waren volgens de boer twee
koeien door een van de betonrooster gezakt,
de betonplaat was doormidden gebroken. De
kelder bleek onlangs nog leeggepompt waar-
door er gelukkig nu slechts ca. 40 cm mest in de
kelder stond. Terwijl 2 man zich in de waad-
pakken hezen en ademlucht omhingen konden
de andere brandweermannen alvast de eerste
koe met voerbrokjes naar de opening lokken
waarna met een touw hem op de plek konden
vasthouden. Hierna konden de collega’s in
waadpak bij de koe het reddingshesje aan-
brengen en met behulp van een door de boer
ingeschakelde kraan uit de kelder takelen. De
tweede koe bevond zich verder onder in de
kelder op ca. 50 meter vanaf de opening. Hier
ontdekte de brandweer dat er ook nog een
derde koe zich ophield onder de vloer. Na

enige wisseling van ademluchtflessen, een korte
schoonmaakbeurt door een hoge drukstraal en
wat te drinken werden alle drie koeien binnen
1,5 uur weer op het droge gezet. De schoonmaak
van al het materieel nam hierna nog ruim één
uur in beslag. Zo werd een vrije zaterdag voor
een aantal van het korps al weer aardig ingevuld. 

Vier dagen later woensdag 12 september jl.
om 17.28 uur rukte de brandweer van Makkum
weer uit naar Vierhuis even buiten het dorp
Allingawier waar een koe in een sloot was
terecht gekomen. Het was geen brede sloot
maar wel met veel blubber. Twee spuitgasten
hielpen zich in de waadpakken om een reddings-
vest om de koe aan te brengen. De eerste
poging en een tweede poging om de koe op
het droge te krijgen mislukte, de koe gleed
beide keren uit het hesje. Maar de derde inzet
was succesvoller en de koe stond weer in het
gras. Nog even het materiaal en manschappen
afspuiten en ook deze klus waar weer
geklaard.

Brandweer Makkum tweemaal uitgerukt voor het
redden van koeien 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie grote Hollandse bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85

Vergesneden spitskool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.85

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

Mooie Hollandse Komkommers  
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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Wilt u ook in de toekomst met veel plezier in Makkum wonen? Wat moet er gebeuren
om dat te bewerkstelligen? Help het Plaatselijk Belang Makkum met het opstellen van een
dorpsvisie. Hierbij willen we u dan ook uitnodigen om mee te praten over de dorpsvisie
op de bijeenkomst van 26  september aanstaande. 

Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat - volgens de inwoners en dat bent u
- de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving.
Nadat al deze ideeën met elkaar verbonden en gelijmd zijn, ontstaat er een dorpsvisie. Kort
samengevat proberen we met een dorpsvisie een antwoord te vinden op de volgende vraag: 

Hoe moet ons dorp er over 10 jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken?
Met een goede dorpsvisie in de hand is er een grotere kans van slagen bij het uitvoeren van
wensen en ideeën. De gemeente kan dit niet makkelijk ter zijde schuiven.  Door actief mee te
denken over de toekomst van Makkum, kunnen wij als Plaatselijk Belang Makkum een snelle
en breed gedragen reactie geven op plannen van de gemeente en zelfs op die planvorming
vooruit lopen. We willen u als inwoner van Makkum én actief betrokken vrijwilliger uitnodigen
voor een bijeenkomst op woensdag 26 september in Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66
te Makkum om mee te denken over hoe de ontwikkeling van de dorpsvisie aan bod moet
komen.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.45 - 20.00 Ontvangst
20.00 - 20.10 Opening door Plaatselijk Belang Makkum
20.10 - 20.30 Wat is een dorpsvisie? Waarom zou je een visie ontwikkelen? 

Wat kun je er eigenlijk mee? Waar is het voor nodig? etc.
20.30 - 20.50 Het te volgen traject
20.50 - 21.10 Pauze
21.10 - 21.40 Formuleren van thema’s / Start dorpsvisie
21.40 - 21.55 Plan van aanpak & Tijdspad
21.55 - 22.00 Afsluiting

In Makkum staan de beste stuurlui niet aan wal! U komt toch ook meepraten tijdens deze
bijeenkomst, want zoals bekend: ”Uw Belang is ook Plaatselijk Belang”! 

Geachte inwoner van Makkum, 

Witmarsum - In september 2007 is een
samenwerkingsverband tussen de diëtisten
van Thuiszorg Zuidwest Friesland en Fysio
Witmarsum opgestart. De twee organisaties
willen op deze manier hun deskundigheid en
diensten bundelen ten behoeve van klanten.
Door het integreren van diensten en deskundig-
heid zullen beide organisaties elkaar kunnen ver-
sterken en kan er nog beter worden ingespeeld
op de behoeften en de wensen van de klant.

De samenwerking start met een spreekuur van
diëtiste Anneke Boersma in het gebouw van
Fysio Witmarsum op de Van Aylvaweg 16 in
Witmarsum. Het spreekuur zal elke 2e en 4e
dinsdag van de maand gehouden worden.
Mensen uit Witmarsum en omstreken kunnen
hier op afspraak terecht. De diëtiste geeft een
persoonlijk en professioneel advies, geheel
afgestemd op de eigen situatie. Ook als al jaren

hetzelfde dieet gevolgd wordt, is het zinvol
om dit regelmatig samen met de diëtist nog
eens kritisch door te nemen. Als ondersteuning
op het gebied van beweging of het bewegings-
apparaat wenselijk is, kan dit op dezelfde locatie
en aansluitend plaatsvinden via Fysio Witmarsum.
De praktijk heeft goede faciliteiten voor het
volgen van trainingsprogramma’s. Immers,
ook voeding en diëten zijn altijd in beweging! 
Fysio Witmarsum is een allround fysiotherapie-
praktijk waar u met de meest uiteenlopende
fysiotherapeutische vragen terecht kunt. 

Voor meer informatie of het maken van een
afspraak kunt u bellen met de klantenservice
van Thuiszorg Zuidwest Friesland: 0900 0607
(lokaal tarief) of Fysio Witmarsum: (0517)
531901. Tevens kunt u informatie vinden
op onze websites: www.thuiszorgzwf.nl en
www.fysiowitmarsum.nl

Samenwerking Diëtisten Thuiszorg Zuidwest Friesland
en Fysio Witmarsum
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Makkum - Het dankwoord van voorzitter Pim
Bergsma, aan het eind van de receptie vanwege
het 50-jarig jubileum van de volleybalvereniging
Makkum, gericht aan de jubileumcommissie
was een treffer in de roos. Ere wie ere toe
komt natuurlijk in de eerste plaats voor Botsje
Hellinga die voor haar verdiensten binnen en
buiten de vereniging werd benoemd als Lid in de
Orde van Oranje Nassau en Erelidmaatschap
van de Volleybalvereniging Makkum ontving
tijdens de receptie in feestpaviloen naast
sporthal Maggenheim. Daarna was zeker de
jubileumcommissie met het dagelijkse bestuur
van de volleybalvereniging aan de beurt om een
compliment te ontvangen voor de organisatie
van een geweldige dag voor een ieder die iets
met de volleybalverenging Makkum had en
heeft te maken.

De zaterdagmorgen begon voor voorzitter Pim
Bergsma en zijn secretaresse Susan Hellendoorn
als een soort wekdienst, voor sommige uitsla-
pende in het verleden en vandaag verdienstelijke
personen voor de volleybalvereniging Makkum,
door het bezorgen van een boeket bloemen.

Om tien uur zette het jubileumfeest uiteen met
circulatievolleybal voor alle jeugd van Makkum
in de leeftijd van zeven tot elf jaar in de sporthal
Maggenheim. Aan dit festijn deden een zeven-
tigtal enthousiaste volleyballers in dop aan
mee. Aansluitend werd er een clinic voor de
iets oudere niet minder enthousiaste jeugd van
12 tot 16 jaar georganiseerd. De clinic en het
circulatievolleybal werd begeleid door de
heren van de studentenvereniging Donitas uit
Groningen.

Ondertussen werden de reünisten in het feest-
paviljoen ontvangen met koffie en gebak.
Voorzitter Bergsma deed het welkomstwoord
en zijn tante Gretha Bergsma werd als oudste
reünist in de bloemen gezet. Zij heeft het begin
van de volleybalvereniging Makkum vanaf 1957

meegemaakt en de voorzitter vervolgde de
bijeenkomst met een aantal anekdotes.
Oprichter en voorzitter over de eerste twintig
jaar was de heer Jansma en er werd gespeeld
in het Gymlokaal waar nu de Bibliotheek in is
gehuisvest. In Harlingen werd er deelgenomen
aan de eerste zogenaamde wilde competitie in
de veilinghallen. De derde helft was toen ook al
in trek en de ouwe seun wist in zijn geboorte
plaats de weg en loodste zijn Makkummer
volleyballers naar de gezelligste plaatsen in zijn
stad. Met de komst van de sporthal Maggenheim

in 1976 kreeg het volleybal in Makkum een
belangrijke impuls. Het niveau steeg en hoogte
punten waren de kampioenschappen van de
verschillende teams, het winnen van de regio-
beker door dames 1 en het spelen van de heren 1
tegen het nationaal heren team tijdens de clinic
in 1991. De fototentoonstelling met de oude
spelerskaarten riepen bij de bijna honderd
reünisten veel herinneringen op.

‘s Middags werd er een demonstratiewedstrijd
gespeeld door de selectie heren van de volley-
bal-vereniging Donitas uit Groningen. De heren
volleyballers van Makkum 1 verleenden hier-
aan verdienstelijk hun medewerking.

Vervolgens werd onder de swingende klanken
van het orkest de Swingmasters de eerder
besproken officiële receptie gehouden. In de
groene clubkleuren getooide entourage werd
de receptie geleid door ceremoniemeester Jan
Lutgendorff die tevens nog een aantal anekdotes
voor zijn rekening nam als de uitstapjes naar

Terschelling. De vele toernooien die de volley-
balvereniging kent waaronder het befaamde
Ijsselmeertoernooi werd aan gememoreerd.
Als enige officiële spreker voerde wethouder
Wiggele Sinnema het woord. Op een onge-
dwongen humoristische wijze vertelde hij de
relatie van de Gemeente Wunseradiel met de
sport in het algemeen binnen de gemeente
De Gemeente is vooral faciliterend naar de
verenigingen in de vorm van het beschikbaar
stellen en onderhouden van de accommodaties.
In dat verband werd ook de ontwikkeling rond-
om de realisering van het Multifunctionele
Centrum aangehaald. De wethouder sprak ook
duidelijk zijn voorkeur uit voor de dynamische
volleybalsport ten opzichte van de kaatssport
en de hengelsport waar zijn collega wethouder
Boersma, bij het Nederlands kampioenschap
sportvissen te Parraga, deze middag aanwezig
moest zijn. De receptie werd voortgezet met
een gezellige en swingend matinee. Het feest
werd uitgeluid tot in de kleine uurtjes door de
Beugelband.

De volleybalvereniging Makkum kan terug
zien op een geslaagd jubileumfeest en kan
hier weer jaren mee vooruit.

Swingend en dynamisch feest jong jubilerende Volleybalvereniging Makkum
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Opruiming 
diverse luxe tuinaccessoires!!

waaronder: 
- Granieten tuinbanken

- Hardstenen tuinbanken

- Terras kachels

- Hardstenen bloembakken

- Diverse potten

- Hardhouten bloembakken

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 - 16.00 uur, Slotmakersstraat 2

Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 29 november.
Expositie aquareltekeningen en olieverfschilderijen
(dieren, stillevens, bloemen, planten en dorpsge-
zichten) van Maaike Poog, geopend tijdens kantoor-
uren. 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 t/m
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 13.00-
18.00 uur.  Voor vragen en info: Antje van der
Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-
532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl
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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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Vanaf 7 september jl. biedt funda vrij-
wel het gehele beschikbare koopwoningaanbod
van Nederland aan op haar huizensite. Naast de
ruim 103.000 koopwoningen van de NVM-
makelaars, presenteert funda ook circa 20.000
woningen die elders op internet te koop worden
aangeboden. Tot voormelde datum stond alleen
het aanbod van NVM-makelaars op funda. Voor
aanbod van NVM-leden gelden strikte kwaliteits-
eisen die maken dat de objectinformatie op funda
zeer gedegen, betrouwbaar en actueel is. Het
woningaanbod van overige makelaars op Funda
zal mogelijk minder actueel en volledig zijn. Dit
omdat funda afhankelijk is van de kwaliteit van
de informatie van het aanbod van derden op
internet.

Voor het aanbod van niet NVM-makelaars is een
beperkte presentatie beschikbaar. Dit betreft
woningen die door de zoekmachine op internet
gevonden worden; hiervan worden alleen getoond:
adres, prijs, een kleine foto en een regel tekst.
Op de nieuwe funda-site ziet de bezoeker daarom
in één oogopslag wat het expliciete NVM-aanbod
is en wat niet. Daar-naast is het NVM-aanbod op
een prominente plaats op funda terug te vinden

en zijn additio-nele diensten zoals tophuis, video,
brochure etc. alleen beschikbaar voor het aanbod
van de NVM-makelaars. Verder wordt het aanbod
binnenkort actueler, omdat woningen van de NVM-
makelaars direct op funda worden geplaatst.
Voorheen bedroeg de verwerkingstijd namelijk
een dag. Met deze vernieuwingen vindt de
woningzoekende consument op funda het meest
complete en actuele aanbod van Nederland.
Overigens is funda de grootste en meest bezochte
woningsite van Nederland met meer dan
220.000 bezoekers per dag, gemiddeld 9 miljoen
pageviews per dag en circa 3 miljoen unieke
bezoekers per maand.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
een prominente plaatsing van uw woning op
funda, neem dan contact op met bijvoorbeeld de
enige NVM-makelaar in Makkum: 
Kingma & Walinga makelaars
Voorstraat 1, 8754 EV Makkum
tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl. 

Kingma & Walinga makelaars hebben ook
kantoren in Sneek en Lemmer.

Nagenoeg volledig aanbod van koopwoningen op funda, 
prominente plaatsingen echter uitsluitend via NVM-makelaars

Twee programma’s over het Belgische kaatsen 
Omrop Fryslân over het Belgoscje kaatsen
Op 23 en 30 september zendt Omrop Fryslân twee
documentaires uit over het kaatsen in België.  Het
jeu-de-pelote, zoals de Walen het noemen, gaat snel
achteruit. De jeugd kaatst steeds minder en het
publiek is de laatste tien jaar meer dan gehalveerd
De liefhebbers vinden het zonde dat de sport terug-
loopt. Het kaatsen is aantrekkelijk omdat het slaan
van de bal een goede techniek en kracht vraagt.
Tegelijk is tactisch inzicht nodig. En kaatsen is, in
tegenstelling tot het voetbal, geen contactsport.
Reden voor Omrop Fryslân om deze programma’s
te maken is dat het kaatsen ook in Fryslân wordt
beoefend. De spelregels zijn dezelfde. Verschillend
is dat in België een team uit vijf personen bestaat
en de afmetingen en de ondergrond van de baan
(in België wordt op asfalt gespeeld) anders zijn. 

Deel 1:  Het kampioenschap van Vlaanderen 
Op dit kampioenschap in Aalst speelt de top van
België. Voor de winnaar van de Gouden Handschoen
van 2006, Timmy Joos, is het ook belangrijk omdat
hij bij de Vlaamse club Baasrode speelt. Omrop
Fryslân volgt Timmy bij zijn voorbereidingen en de
wedstrijden. Een andere kansrijke club is Kerksken.
Hun sponsor, de Belgische bingokoning Willy
Michiels, kocht de allerbeste spelers aan. De finale
tussen Baasrode en Kerksken biedt spektakel, na
een felle strijd wint Kerksken. Friese kaatsers
houden ook van het Belgische spel. Gerrit Okkinga,
(Makkum) Piet Jetze Faber en Johannes Brandsma
volgen de partijen op de Houtmerk in Aalst.

Deel 1 Het kampioenschap van Vlaanderen wordt op
Nederland 2 uitgezonden op zondag 23 september,
14.00 uur. Nogmaals te zien op zaterdag 29 sep-

tember, Nederland 2 om 12.25 uur en zondag 23
september op Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur,
nogmaals te zien de hele avond en nacht eenmaal
per uur). De uitzending is vanaf maandag 24 sep-
tember ook te zien via www.omropfryslan.nl,
www.documentaire.nl en www.uitzendinggemist.nl

Deel 2: Het kaatsen moet blijven 
Kaatsers en kaatsliefhebbers maken zich zorgen
om het voortbestaan van de sport. Trainer Geert
van der Velden werkt aan plannen om de jeugd
weer aan het kaatsen te krijgen. Daarvoor werd
afgelopen zomer een kaatskamp in Buizingen
gehouden met Friese en Belgische kinderen. Marc
van Snick, een van de grootste Vlaamse kaatsers,
vertelt over zijn prachtige jaren bij de club van
Tollembeek. De glorie van Tollembeek is geweest.
Bij het Bosman-arrest raakte de club in 1996 haar
kaatsers kwijt en had geen geld om anderen terug
te kopen. Hun prachtige accommodatie ligt er uit-
gestorven bij en dit steekt de oud-bestuursleden
nog steeds erg. Maar mooi en sfeervol kaatsen is
nog te zien bij het toernooi op de Grote Markt in
Brussel. Aangemoedigd door een grote groep sup-
porters wint daar het Franse Neuville.

Deel 2, Het kaatsen moet blijven wordt op
Nederland 2 uitgezonden op zondag 30 september,
van 14.00 tot 14.30 uur. Nogmaals te zien zaterdag
6 oktober, Nederland 2 om 12.25 uur en zondag
30 september op Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur,
nogmaals te zien de hele avond en nacht eenmaal
per uur). Deze uitzending is vanaf maandag 1
oktober ook via www.omropfryslan.nl, www.docu-
mentaire.nl en www.uitzendinggemist.nl te bekijken.
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VAN DER MEER
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  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 25 JAAR 
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging voor alle verzekerings maatschappijen
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en                      

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl   

Total-shop en Total-tankstation 
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318

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

www.nieuwbouwinmakkum.nlAgenda
donderdag 20 september
Makkum - Voorlichtingsbijeenkomst ”Voorkom
vallen, zelf aan de slag”, 19.30 uur restaurant
entree € 2.- inclusief consumpties.
Voor info zie 21 sept.

vrijdag 21 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, 
tel. 0515-231655

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur 
1e Klaverjasavond, u bent van harte welkom!

vr. 21- en za. 22 september
Workum - 20e editie septemberpop Feesttent
Stedspôle vrijdag 20.00 uur Piratenfeest met o.a.
Blauhuster Dakkapel, Anneke Douma en vele anderen.
Zaterdag 20.00 uiur Lemon, 3J’S, Robbie3 Williams

zaterdag 22 september
Makkum - Beach Resort Makkum in Zee, uitzending
RTL4 Woonprogramma, LMV-Makelaardij Gros
besteedt ”Van Kavel Tot Kavel” aandacht aan een
bijzondere recreatievilla

Makkum - Tennispark jaarlijks palingtoernooi

woensdag 26 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
19.45-22.00 uur Plaatselijk Belang organiseert een
avond om mee te denken en praten over ”Hoe moet
ons dorp er over 10 jaar voor staan en hoe willen
we dat bereiken?”

Burgerlijke stand augustus 2007

Geboren
Femke, dv Jan van der Wal 
& Petra F. Rotgans te Schraard;
Idwer, zv Jogchum K. Hoornveld 
& Helga A. Witteveen te Witmarsum;
Tiemen, zv Gerard Luders 
& Nienke G. Pals te Makkum;
Alieke Leviene, dv Alwin J. Adema 
& Evertje G. de Groote te Cornwerd;
Thomas, zv Gerrit R. van Wigcheren 
& Marlies Atsma te Wons;
Meindertje, dv Willem van Abbema
& Nynke J. van der Tol te Schettens;
Elisabeth Frouke, dv Adam Poelstra 
& Corina S. de Jong te Witmarsum.

Gehuwd/ger. partnerschap
Johannes J. Hooghiemstra & Rigtje J. Boonstra te
Witmarsum;
Jan A. Zeilstra & Willy Flisijn te Witmarsum;
Broer Tilstra & Hedwich Terpstra te Tjerkwerd;
Bob van den Heuvel & Gülsah Cebe te Tilburg;
Cornelis A. Dekkers & Petronella A. M. Bouma te
Wouwse Plantage.

Overleden
Wilhelmina Karsten te Makkum, 91 jaar, 
wv Jacob Rinia;
Thijs Tjalma te Gaast, 63 jaar, 
ev Rinske de Groot;
Jeltje Nooitgedagt te Makkum, 83 jaar, 
wv Harmen Faber;
Douwe de Jong te Parrega, 67 jaar, 
ev Pietje Abma;
Jentje P. Jorritsma te Makkum, 83 jaar, 
ev Lena Tiesma.
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

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,-

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

www
.

makkumerbelboei
.

nl

”Een Dijk van Een Dijk” het feestelijk slotoffensief
in Zurich rondom 75 jaar Afsluitdijk

Zurich - het dorp heeft een heel weekend lang
laten zien dat de Afsluitdijk voor het dorp een
grote waarde heeft. Zij organiseerden in het
kader van 75 jaar Afsluitdijk een groot slotfeest.
Zaterdag werd burgemeester Theunis Piersma
samen met twee inwoners van Zurich in een
helikopter naar Zurich gebracht. Nadat de heren
uitgestapt waren konden belangstellenden een
rondvlucht met deze helikopter maken. 

Inmiddels waren in de tent de eerste muzikale
klanken al ten gehore gebracht en was er een
leuke markt met oude ambachten en werd er
paling gerookt. De bewoners hadden door
middel van oude foto’s die voor de ramen hingen
een leuke attractie gemaakt voor nieuwsgierigen
die wel eens wilden zien hoe het er vroeger uit
zag, men noemde dit de reis door het verleden.
Zondag werden de bezoekers van Zurich verrast
met en groot aantal oude auto’s, die glimmend

opgepoetst lieten zien hoe de auto er vroeger
uit zag en wat de prijs van de auto’s was. Heel
bijzonder en voor mensen die er niet geweest
zijn die kunnen op afspraak bij het museum
van Kieftenburg veel van dit nostalgische
moois nog bewonderen. Vanuit heel Nederland
waren sterke mannen naar Zurich gekomen
om te laten zien dat basaltblokken of zwerf
keien net zo zwaar zijn. De sterkste tilden maar
liefst drie honderd kilo basalt op. Dit waren
de mannen uit Werkendam, ook een omgeving
waar ze weten wat basalt blokken zijn. Het was
een mooi gezicht en dankzij het mooie weer
konden de toeschouwers op de zeedijk die als
tribune dienst deed alles goed zien. Het com-
mentaar van Henk Waterlander was natuurlijk
ook niet mis. Een prachtig weekend voor Zurich
met veel bijzondere dingen waaronder muziek
en allerlei andere dingen die een indruk gaven
hoe het soms 75 jaar geleden was. 

De gezonde school en genotsmiddelen
Witmarsum - De commissie middelen en
welzijn heeft toegezegd dat ze voor een project
op de basisscholen van de gemeente € 8730,-
beschikbaar komt. Het drugs en drankgebruik
onder de jongeren is verontrustend en door
middel van een project op de scholen hoopt
men hier iets aan te doen. Van alle scholen
binnen de gemeente doen er nu 11 scholen aan
het project mee. De commissieleden hopen
eigenlijk dat ook de laatste scholen, die nog

niet mee doen, na een gesprek met wethouder
Sinnema ook het nut van de voorlichting in zien.
Het project zal uitgevoerd worden door ver-
slavingszorg Noord Nederland en de GGD.
Scholen die al gelijksoortige projecten mee-
gedaan hebben zijn van menig dat de jeugd
een duidelijk gezonde keus kan maken of ze de
middelen wel of niet gaan gebruiken en in welke
mate. Ook de ouders zullen bij het project
betrokken worden. Het project duurt twee jaar.

Makkum - Houd je van muziek maken? Er is
weer een groep van nieuwe AMV-leerlingen
in Makkum gestart. De cursus is bedoeld voor
kinderen die het leuk lijkt om muziek te maken
en hier meer van willen weten. Al vanaf de
eerste les leer je al op een blokfluit te spelen.
Bij voldoende deelname zullen de lessen
wekelijks gegeven worden in het verenigings-
gebouw ”de Stopera”, achter de bibliotheek.
De groep die gestart is heeft les op dinsdag

van 17.15-18.00 uur. Van 18.00 tot 18.45 uur
is er ruimte voor nog een groep leerlingen. De
kosten zijn afhankelijk van het inkomen van
de ouders. Kom jij ook? 

Voor opgave of meer informatie: 
Nynke Elgersma, tel. 0515-231170
e-mail: nicoennynke@hotmail.com
Tjalda de Witte, tel. 0515-574668
e-mail: tjaldadewitte@live.nl

Oproep AMV leerlingen
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Zangavond
Zondagavond 23 september 

om 19.30 uur in de Baptisten kerk,
C. Lenigestraat 10 Makkum

Spreker Br. A. van der Plaats, Workum
Thema: Hoe is Uw naam?

Zangkoor ”God is mijn lied” Harlingen

U bent hartelijk welkom
Baptisten Gemeente Workum/Makkum

Workum - Als iets heel goed gaat moet je het
niet veranderen. Deze stelling is ook van toe-
passing op Septemberpop, het festival waarmee
de Workumer feestweek traditioneel wordt
geopend. Dit jaar staat Septemberpop alweer
voor de twintigste keer op het programma.
Meer nog dan welke lovende woorden ook
maakt dit aantal duidelijk dat Septemberpop
stevig in het uitgaansleven van Workum en
wijde omgeving is verankerd. De hierboven
gebezigde leuze wil overigens niet zeggen dat
Septemberpop zich in de loop van de jaren niet
verder heeft ontwikkeld en dat het festival zich
niet voortdurend heeft vernieuwd en verjongd.
Verre daarvan. Daarvoor staat de energieke
aanpak van organisator Auke Pier Buma (41)
en zijn enthousiaste vrijwilligersploeg (”It is
in hiel hechte ploech,” aldus Auke Pier
lovend) wel borg. En daarvan getuigt ook het
programma dat de bezoekers aanstaande vrij-
dag- en zaterdagavond (21 en 22 september)
te wachten staat. Op de rol staan onder andere
optredens van Marianne Weber en de super-
feestband Lemon. Alle reden dus om vrijdag- en
zaterdagavond koers te zetten naar de Stedspôle
in Workum, waar de megafeesttent weer staat
opgesteld.

De ‘Hollandse’avond op vrijdag bleek vorig jaar
een groot succes en daarom staat een dergelijke
avond ook vrijdag weer geprogrammeerd. De
bezoekers kunnen genieten van Marianne Weber,
Anneke Douma, Jannes, Burdy, Arne Jansen,
Nick en Simon en de Blauhúster Dakkapel.
Verder is er de Radio NL drive-in-show; de
presentatie is in handen van dj Taeke Wouda
en dat is ook al iemand die in feite geen nadere
introductie behoeft. Het is overigens niet voor
niets dat het woord Hollandse hierboven tussen
aanhalingstekens is gezet, want met Anneke
Douma, Burdy en Jannes worden er natuurlijk
ook veel respectievelijk Friese,Groningse en
Drentse accenten gezet. Zaterdagavond staan
Lemon, de Robbie Williams Tribute en de 3J’s
op de rol; de optredens worden afgewisseld
met de Waterstad FM drive-in-show met dj
Taeke Wouda. Kortom: als dit geen spetterend
programma is en als hiermee het vierde
lustrum van Septemberpop niet daverend
wordt onderstreept - nou ja.

De voorverkoopadressen zijn Expert in
Bolsward, VIP-records in Sneek en sigaren-
magazijn en cd-speciaalzaak Van der Velde aan
het Noard in Workum. Verder kan men online
kaarten bestellen op www.septemberpop.nl.
Vrijkaarten voor het geweldige feest zijn

overigens ook te winnen. Hiertoe dient men te
surfen naar www.waterstadfm.nl. Iedere bezoe-
ker vanaf 16 jaar krijgt een polsbandje. Dit is in
verband met het strenge alcoholbeleid waar-
aan Septemberpop zich niet alleen moet, maar
ook heel graag wíl houden. De conclusie is
duidelijk: geen polsbandje, geen alcohol. Voor
jongelui in de ‘gevaarlijke leeftijd’ (iemand
bijvoorbeeld die er als vijftien uitziet maar in
feite al zeventien is) is er dan ook maar één
devies: denk om je ID-kaart.

Duma, omdat de Hilversumse platenbaas de
naam ‘Douma’ te Fries vond klinken. Gelukkig
- aldus haar biografie terecht - keerde Anneke
snel terug naar haar ‘roots’, it Heitelân. En
waar dat toe heeft geleid behoeft op deze
plaats geen nadere uitleg. Genieten dus!

Maar precies hetzelfde geldt voor de zaterdag-
avond. Neem nou de 3J’s Dat er sinds mensen-
heugenis toonaangevende artiesten afkomstig
zijn uit Volendam is bekend. BZN en The Cats
zijn goede voorbeelden van acts die baan-
brekend werk hebben verricht en meer recent
namen Jan Smit en Nick en Simon de fakkel
over. Inmiddels hebben gitarist Jaap de Witte,
gitarist en mandolinevirtuoos Jaap Kwakman
en zanger Jan Dulles, naast zijn charismatische
uitstraling gezegend met een opvallend, helder
en warm stemgeluid, zich nadrukkelijk in
deze imposante rij geschaard. Ook live zijn
Jaap, Jaap en Jan (de 3J’s dus) in staat om te
verrassen, zoals zaterdagavond in Workum
ongetwijfeld te zien en te horen zal zijn. Hun
cd’s gaan inmiddels als warme broodjes over de
toonbank. Voor de band Lemon kan het cliché
‘goede wijn behoeft geen krans’ uit de kast
worden getrokken. Achter de Robbie Williams
Tribute verschuilt zich Marcel Wentink. Na
een al veel langer durende muzikale carrière
ging hij in 2004 de uitdaging aan om zijn
grote idool te imiteren en richtte hij
Nederlands enige, echte Robbie Williams
Tribute op. Zowel solo als met band is Marcel
één brok entertainment. Het jarenlang bestuderen
van Robbie Williams heeft zijn vruchten afge-
worpen: zowel de zang als de ‘moves’ en zelfs
de Engelse presentatie zijn identiek aan
‘mr. Entertainment’, oftewel Robbie Williams,
himself. Als we aan dit alles nog de aanwezig-
heid verbinden van ‘onze eigen’Taeke Wouda,
een dj en presentator ‘yn ieren en sinen’, dan
zal het duidelijk zijn dat Septemberpop 2007
voor jong en oud een absolute ‘must’ is. 

Op naar de Stedspôle dus!

20e editie Septemberpop Workum  met spetterend programma  
Vrijdag- en zaterdagavond in tent op Stedspôle 

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Omrop Fryskân TV
Hûs te Keap
Voor de tweede aflevering van dit seizoen is
Hûs te Keap in Harlingen. Hier staat een ware
state te koop, Villa Douma State. Dit gebouw
heeft een lange geschiedenis, de burgemeester
van Harlingen was ooit één van de bewoners
en het gebouw heeft een statige uitstraling.
Op dit moment is Nicolette Andringa de eige-
naresse en zij heeft een pension in het huis.
Nu wil ze voor haar nieuwe liefde verhuizen
naar Burgum. Ze zal het pension zeker missen,
maar het huis en de tuin zijn te veel werk en
met een andere liefde heb je ook wel andere
dingen aan je hoofd. . .

Hûs te Keap donderdag 20 september 2007
om 18.45, 20.45 en 22.45 uur. Nogmaals te
zien de hele nacht om de twee uren.

Omrop Fryslân TV
met Friese verenigingen
in beeld 
Easterein heeft een kaatsvereniging met een
lange historie. In 1904 werd de vereniging
opgericht en vanaf die tijd wordt in afdelings-
verband gestreden. Het is ook een van de
verenigingen die momenteel de meeste jeugd-
leden heeft. In deze tweede aflevering van De
Feriening worden de jongens van het
Freulepartuur uit Easterein gevolgd. Deze
wedstrijd in buurdorp Wommels is de meest
belangrijke partij voor de categorie jonges 14
tot en met 16 jaar. Voorzitter Tjeerd is extra
betrokken, want zijn zoon Jelte-Pieter is de
opslager van het partuur. Ook erelid Abe
Stegenga met vrouw Annie komen aan het
woord. Zij halen herinneringen op aan de
Freule van 1991, het jaar dat Abe coach was
van het winnende partuur.

De Feriening aflevering wordt op woensdag
19 september om 19.20, 21.20, 23.20 uur bij
Omrop Fryslân televisie uitgezonden (nogmaals
te zien de hele nacht om het uur).
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 22 september

senioren
Makkum 1 - VVI I 14.30 uur
Makkum 2      - Oeverzw. 2 12.30 uur
Rood Geel 2    - Makkum 3 14.30 uur
Makkum 4      - Oudehaske 4 14.30 uur

junioren
LSC 1890 A1 - Makkum A1  14.00 uur
GAVC B1     - Makkum B1  14.30 uur
Makkum C1     - JV Bolsward C1 11.00 uur
Makkum MC1   - Zeerobben MC2 12.30 uur

pupillen
Blauw Wit’34 D2 - Makkum D1      9.00 uur
Makkum D2      - Oosterlittens D2 9.30 uur
Makkum E1    - Arum E1      10.00 uur
Tzum E2        - Makkum E2     9.00 uur
Oeverzw. E3 - Makkum E3     9.00 uur
Makkum E4   - EZS E2         11.00 uur
Makkum F1     - Harlingen F1  10.00 uur
Mulier F2    - Makkum F2     10.00 uur
Makkum F4    - Makkum F3    11.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 21 september
20.15 uur D Makkum 3  - sc De Walde
20.15 uur D VC Bolsward 9 - Overzwaluwen 5
20.15 uur J Makkum    - Oeverzwaluwen
21.30 uur D VC Bolsward 6 - VC Bolsward 7

* aanstaande zondag 23 september het jaarlijkse 
palingtoernooi van de Tennisvereniging 
plaatsvindt

* het een toernooi is voor beginners, gevorderden
en zij die denken dat ze prof zijn

* er tussen de partijen door vis kan worden 
gegeten

* voor leden opgave in de tenniskantine 

* de protestantse gemeente van Makkum in 
het weekend van 21-23 september 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. 0515-233850

Sporthal

Wist u dat...

Roeivereniging Riemen over en weer organiseerde
voor 5e keer ”De slag om Makkum”
Makkumer dames met ”Bruzer” 17 seconden te kort voor de eerste plaats

Makkum - Zaterdag 15 september organiseerde
de roeivereniging Riemen over en weer voor
de 5e keer nabij Makkum op het IJsselmeer
een roeiwedstrijd. Ieder jaar verschijnen er
meer sloepen aan de start en dit jaar waren er
58 deelnemers/sters. Roeiers/sters komen uit
het hele land. ‘s Morgens vanaf 8 uur konden
de sloepen bij verschillende plaatsen te water
gelaten worden. De sloepen werden door leden
van de watersportvereniging naar de visserij-
haven gesleept en opvallend was dat veel
mannelijke roeiers graag gesleept wilden worden
door twee jonge blonde watersporters. Vooraf
aan de wedstrijd werd er volop vezelrijk voedsel
genuttigd en de nodige flessen drinken werden
mee aan boord genomen. Het vochtgehalte
van de roeiers wordt in korte tijd wel heel erg
aangesproken. In de haven dreven heel veel
bananenschillen. Het leek wel of ze deze per
krat ingekocht hadden. Voor de start werden de
uiteinden van de riemen nog even geschuurd
en om 12.00 uur was de eerste start. 

Voorzitter Harry Stoelinga die speciaal vanuit
zijn buitenlandse post even thuis gekomen
was wenste iedereen een goede race  en vanaf
de WON 39 werd het startsein gegeven en de
sloepen starten met twee boten tegelijk en met
een tussen tijd van 2 minuten. Het weer was
uitstekend en vanuit Makkum door het
Makkumerdiep naar Kornwerderzand en da-
rna richting Gaast en toen weer terug naar de
Makkumer visserijhaven was 15 kilometer.
De snelste ploeg zou hier minder dan ander-
half uur over doen. Een prachtig gezicht de
hard werkende mannen en vrouwen die allen
in het kanaal richting visserijhaven nog een

beter plaatsje probeerden te verdienen in de
einduitslag. Veel van de roeiers waren in de
eerste minuten na aankomst even niet aan-
spreekbaar. Enkelen werden uit de boot geholpen
en moesten even een traantje laten lopen. Het
roeien kan heel pijnlijk zijn. De langzaamste
sloep deed over de 15 km. 2 uur 13 minuten
en 4 seconden. En voor niet roeiers is dit toch
een tijd om u tegen te zeggen. 

Na afloop van de race moesten alle slopen
weer op de trailers en voor de bemanning was er
nu even tijd om een drankje te nemen en later
werd er zelfs een goede macaroni schotel
uitgeserveerd. Het was allemaal uitstekend
georganiseerd en toen de prijsuitreiking een
feit was steeg de spanning. Er moet zoveel
gerekend worden om tot een goede uitslag te
komen en het is nooit te voorspellen wie de
winnaar wordt. Vroeger zaten er enkele minuten
verschil in de uitslagen lijst nu zijn het seconden.
De vrouwen van Brûzer uit  Makkum wisten
helaas niet de hoofdprijs te bemachtigen. Zij
kwamen 17 seconden te kort op de eerste
dames van de sloep Waterheks. Een grote
teleurstelling.  Bij de heren ging de hoofdprijs
naar de roeiers van de Schotste Vier van
Terschelling. Bij de prijsuitreiking liepen de
emoties zo hoog op dat er grote tranen over de
wangen van enkele mannen stroomden. De
Twirre (uit Makkum) werd derde en het verschil
met nummer twee was 14 seconden. 

De deelnemers waren heel tevreden en de
organisatie die door vele vrijwilligers en
sponsors mogelijk is kunnen ook terug zien
op een geslaagd evenement

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Klaverjassen Gaast 2007-2008
Doarpshûs  De Fûke

Maatklaverjassen:
29 september 2007
12 april 2008 
Bij maatklaverjassen is het verplicht te spelen.
De persoon die voor zit maakt troef uit de hand.

Competitie 2007-2008*
13 oktober 2007 > start
10 november 2007
08 december  2007
12 januari 2008
09 februari 2008
08 maart 2008
05 april  2008

Fûketrofee: 22 december 2007 
(iedereen neemt een kleinigheidje mee zodat
iedereen een prijs mee naar huis kan nemen)

* Aanvang: 20.00 uur, koffie vanaf  19.30 uur
* De inleg is altijd 2,50 euro
* Stilzitters krijgen 1600 punten

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bolsward - In april 2002 is in Bolsward de
stichting ”De Blaue Toer” opgericht met het
doel ”een toneelgezelschap in het leven te
roepen dat periodiek, als het kan jaarlijks,
toneel van artistiek gehalte zal brengen met
als locatie de ruïne van de Broerekerk”.
Inmiddels zijn twee Friestalige theaterstukken
uitgevoerd door ”De Blaue Toer” te weten
”Spul om de stêd, it bist en de ingel” (2004)
en ”Spegelbylden” (2005), beide geschreven
door de Bolswarder schrijfster Aggie van der
Meer. Om veiligheidsredenen en vanwege het
tijdstip van het jaar konden de uitvoeringen
helaas (nog) niet plaats vinden in de Broerekerk
en moest er worden uitgeweken naar het
Marne-theater (8 avonden volle bak!). Onder-
tussen zijn de omstandigheden zodanig dat het
dit jaar wel mogelijk is om van de Broerekerk
gebruik te maken. Met dit gegeven is Aggie
van der Meer aan de slag gegaan en heeft een
theaterstuk geschreven met als inspiratiebron de
ruïne van de kerk, met als titel ”Loftkastielen”.
De repetities zijn volop in gang en volgens
plan zal het stuk opgevoerd worden op 25,26
27 en 28 september, met indien nodig nog een
extra voorstelling op zaterdag 29 september.
De regie is, evenals voorgaande jaren, in handen
van Ger de Wal. Een korte inhoud van het stuk
vindt u hieronder door de schrijfster Aggie
van der Meer. ( zie ook: www.blauetoer.nl).
Kaarten zijn te bestellen via deze website en
bij het Gysbert Japicxhûs in Bolsward, tel.
0515573990.

Korte inhoud Loftkastielen (Luchtkastelen)
”Loftkastielen” is de uitbeelding van een intrige
die zich in deze tijd afspeelt, in een wereld

waarin de mensen zichzelf redden, al blijkt het
dat sommigen een speciale antenne hebben om,
nu en dan, iets op te vangen uit hogere regionen.
De mensen op ”aarde” krijgen niet alleen te
maken met luchtlaag ”Healheech” (woonplaats
van heksen) en met luchtlaag ”Himelheech”
(woonplaats van een paar goden), ze onder-
vinden ook de gevolgen van een competentie-
strijd tussen ”Healheech”en Himelheech”.

Verhaallijn: het draait allemaal om een stuk
grond dat één van de mensen kan kopen Om
het rendabel te maken zal Nijtopia gebouwd
worden. Het moet zo veel allure hebben en zo
apart worden dat iedereen er over zal praten,
zonder dat er direct moeilijke vragen zullen
rijzen. Om alle eventuele kopers over te halen
en zich op tijd te verzekeren van een perceeltje,
ook al is het in strijd met hun eigen belang,
probeert hij dit voor elkaar te krijgen met de
hulp van Healheech. Dit vindt Himelheech maar
niks en die komt met haar eigen, verdeelde,
inbreng. Beiden zijn ze meester in het maken van
kunstgrepen en manipulaties. Door alle intriges
gebeuren er onverwachte dingen en ontstaat
er hoe langer hoe meer chaos en spanning.

”Loftkastielen” is niet enkel geschreven op de
mogelijkheden die de Broerekerk te bieden
heeft, de Broerekerk zelf zet ook aan tot
schrijven. De sfeer van eeuwen die er hangt
roept een gevoel op van dat er meer is tussen
hemel en aarde dan het harde brood en het
zachte bed. Het zijn de verweerde stenen die
nog spreken van de aangeboren behoefte aan
voorspoed en sprookjes, die een leven beloven
van geluk en genot.

Loftkastielen in de Broerekerk van Bolsward

Lauwersoog - Dit najaar biedt de Friese
ANBO de gelegenheid om - in groepsverband
- het Zevenwoudenpad af te leggen in 9 etappes.
Het Zevenwoudenpad loopt vanaf Lauwersoog
door het oosten van Fryslân en een stukje
Drenthe en Overijsel naar Steenwijk en is 155
km. lang. 

Eens in de twee weken op dinsdag doet de
ANBO-wandelgroep een afstand van gemiddeld
zo’n 17 kilometer. De start is ‘s morgens om
10.30 uur. Zo rond 16 uur zal de eindbestemming
van de dag worden bereikt. Halverwege wordt
een lunchpauze gehouden. Het beginpunt is
evenals het eindpunt een horecagelegenheid,
zodat een kopje koffie/thee of andere con-

sumptie vooraf en na afloop niet hoeven te
ontbreken. De eerste wandeldag is op dinsdag
25 september en de start is dus in Lauwersoog;
22 januari 2008 zal dan de laatste wandeldag
zijn. Belangstellenden kunnen zich nog aan-
melden voor deze dinsdag-wandelingen. Daar-
naast wordt er ook gedacht aan een zaterdag-
wandelcyclus, mits er voldoende belangstelling
voor is.

Wie mee wil wandelen of vragen heeft, kan
contact opnemen met: Gonny van Dieren (tel:
0511-468280; e-mail: h.dieren@chello.nl) of
informatie vragen bij het ANBO gewestkan-
toor in Drachten (tel. 0512-518540; e-mail
anbogewestfr@mosweb.nl )

Met de ANBO het  Zevenwoudenpad wandelen

www.makkumerbelboei.nl
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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

Colofon

Goede meisjesfiets 7 t/m 9 jaar, tel. 06-20367123

Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/ARR en
zwoegervrij, goede bespiering en van verschillende
bloedlijnen, rot kreupelvrij. H. Drayer, Ferwoude.
tel. 0515-542616

Konijnenhok voor buiten net nachthok, 1.20 x 55 cm
€ 20.-, tel. 0515-579312

Kantelbare Twinny Load fietsdrager, voor 2 fietsen,
tel. 0515-231648

Kalebassen en pompoenen in alle kleuren en maten.
Fam. D. van Kalsbeek, Sielânsreed 5, Gaast,
tel. 0515-542547

Nieuwe herenfiets Ranger Calma, 3 versn. € 200.-
slechts een paar keer gebruikt, tel. 0515-231263

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

Bedspiraal 90 x 200 € 15.-; Matras 80 x 200 € 15.-
tel. 0515-417715

Stoere jongensfiets Citybike ± 8 tot 12 jaar € 45.-
tel. 0515-230565

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
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.

TE KKOOP

De Gearen 7
MAKKUM

Vrijstaande woning
met garage en tuin

aan het water 

Vraagprijs:
€ 360.000,-- k.k.

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De notaris

in uw regio

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL



Wie heeft er een schaal voor de voetbalmagneten van
de Plusmarkt voor mijn kleinzoon, tel. 0517-642306

Kinderkleding voor verkoop Peuterspeelzaal op 24
oktober a.s. Bel: Sylvia 0515-425507, Jantje 0515-
233198 of Titia 0515-232644

Man voor schilderwerk, tel. 06-23744753

Huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245

Gouden ketting met het symbool ‘hoop/geloof/liefde’
waarschijnlijk centrum van Makkum, tel. 0515-231102

Wie heeft mijn achterspartbord met kentekenplaat
gevonden? Terug te bezorgen op De Mieden 12 of
bellen met tel. 0515-232690

Het bordje bij de ingang van de Van Doniakerk, met
verwijzing naar het adres van koster fam. J. de Witte
is van de muur gehaald! Wie heeft dit gezien,
gevonden of wie weet waar het is? Graag reacties
bij de koster Kerkeburen 35. of tel. 0515-231931
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Zoekertje
GEVRAAGD

WEGGENOMEN

VERLOREN

AANGEBODEN

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

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

V D BLES TAXICENTRALE


