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Om’e Noard eert
Sylvia Milecam

Voetbal - Makkum
wint seizoens-
opening van WWS

VERKADE
SULTANA
3 pakken à 219 gram

elders

3.87 2.99

Karel en Nynke hebben het geweten dat ze getrouwd zijn 

Makkum – Vorige week heeft u al kunnen
lezen over het huwelijk van Karel en Nynke.
Ze hebben het aan de lijve ondervonden dat ze
getrouwd zijn. Zij behoren tot de groep van de
“Keet” (jongeren home omgeving tennisbaan en
kaatsveld) . Een gezellige dag, nog gezelliger
bruiloftfeest en dan de nacht…….........
Bij thuiskomst stond de crossauto van Karel

met de snuit in de grond geboord en hun
woning konden ze niet binnenkomen. De
vriendengroep had de garage omgebouwd tot
bruidssuite. En daar heeft het jonge paar hun
eerste de nacht doorgebracht. 

Maar eind goed al goed ’s morgens bezorgde
hotel De Waag een champagne ontbijt!  

Zomerse drukte op Makkumer strand

Makkum – Vorige week waren het de laatste
vakantiedagen voor de schooljeugd van deze

zomer. Wat doe je dan als het schitterend zomer-
weer is, natuurlijk naar het strand van Makkum.
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Info Familieberichten Agenda
zaterdag 10 september
Tjerkwerd – Loods transportbedrijf 
U. Haagsma van 10.00-14.00 uur rommel-
markt, ten bate Fanfare Eensgezindheid

zondag 11 september
Makkum – Kaatsland “de Seize” 11.00 uur
Belboei ledenpartij, heren A en B en Dames,
Schooljeugd en Pupillen

dinsdag 13 september
Makkum – Hotel De Prins 20.00 uur  
extra ledenvergadering ’t NUT Makkum

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here 
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121 vers 1 en 2

Intens verdrietig maar ook dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat de Here op zijn tijd in de volle zekerheid van
haar geloof, van ons heeft weggenomen onze
lieve Mem, Beppe en Oerbeppe.

Jisk Lutgendorff-Hoekema

Sinds 1977 weduwe van Gerrit Lutgendorff 

Koudum, 16 juli 1918 
Apeldoorn, 3 september 2005  

Cees en Fetsy Lutgendorff-Dekker
Inne en Gerry Lutgendorff-Dijkgraaf
Enny Sietsma-Lutgendorff en
Joop Sietsma 
Hylke en Hannie Lutgendorff-Kooijman
Matty en Dirk Lutgendorff-Ballmann
Lourens en Tineke Lutgendorff-Sassen
Johan en Nicola Lutgendorff-Dineen

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag
8 september 2005 om 13.30 uur in de gereformeerde
kerk Buren 15 te Makkum. Aansluitend zal de
bijzetting plaatsvinden op de Bijzondere
Begraafplaats te Makkum.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot
condoleren vanaf 13.00 uur.

Correspondentie adres:
C.S. Lutgendorff
Parkweg 5 
7351 BG Hoenderloo

Zalig die in Christus sterven,
de doden die de hemel erven.
Voor wie Hij woning heeft bereid
Gez: 267

Met pijn in ons hart moeten wij afscheid nemen
van onze lieve schoonzuster en tante.

Jisk Lutgendorff-Hoekema

Echtgenoot van Gerrit Lutgendorff 

In de leeftijd van 87 jaar.

Fam. Hoekema

Lieve mensen,

Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken,
voor uw belangstelling tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.  De vele
kaartjes, bloemen en vriendelijke woorden
hebben mij zeer goed gedaan!

J. Jaspers-Roedema

Makkum, september 2005
Aakweg 2

Wist u dat...
Onze BUURTDOMINEE

en BUURTCHIEF
op zondag 28 augustus

getrouwd zijn

Nogmaals Gefeliciteerd
de buurt

Kerkdiensten
zondag 11 september
Protestantse gemeente i.w. Herv. kerk 9.30 uur
dhr. A.S. Horrel, Harlingen

R.K. Kerk  9.30 uur
pastoor J. v.d. Wal            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. A. Bruin                                                                    

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
F.C. Nijman/G.G.J. Biermasz, De Tsjasker 9,Witmarsum.
tel. 0517-531281

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

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11 uur
en ’s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende 
praktijk U.G. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels. 
tel. 0515-332418

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
• Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
• Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen 
• maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut; 
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en –verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
• Huishoudelijke Zorg
• Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
• Jeugdgezondheidszorg
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen 
• Pluspakket/Thuishotel
• Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

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

Wist u dat...
* het jaarlijks palingtoernooi van tennis-

vereniging Makkum op zondag 18 september
wordt gehouden? Aanmelden kan via het 
formulier in de kantine

* zaterdag 10 september  de Fanfare 
Eensgezindheid  weer een rommelmarkt 
organiseert in de loods van transportbedrijf 
U. Haagsma te Tjerkwerd van 10.00-14.00 
uur, behalve rommelmarkt is er ook veiling 
van goederen

* een 33-jarige automobilist uit Almere zijn 
rijbewijs ter hoogte van Kornwerderzand 
is ingevorderd, vanwege het feit dat de
bestuurder 64 km te hard reed op de A7 
waar maximaal ter plaatse een snelheid 
geldt van 70 km per uur
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DINSDAG

VERSE WORST
500 gram

2.50

RUNDER WORST
500 gram

2.75

WOENSDAG

H.O.H.
500 gram

2.25

RUNDERGEHAKT
500 gram

2.75

Andere aanbiedingen worden
in de winkel aangegeven

telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 8/9 t.e.m. wo. 14/9

TOP Q Sinaasappelsap, 1 liter...........................................0.69
TOP Q Allesreiniger, flacon..............................................0.69
TOP Q Keukenrol, pak à 2 stuks......................................0.79
500 gram Spercibonen.................................................nu 0.59
Ontbijtspek, 100 gram.......................nu 10 zegels extra

van de Warme Bakker
Heale Wise Bôlle..........................................van 2.15  nu 1.95
(suiker-krentebrood)

pakje Roomboter, 125 gram......................................voor 0.78

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

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

ambachtelijke slagerij
Gebr. Brattinga
Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

DONDERDAG

DROGE WORSTEN
5 HALEN / 4 BETALEN

WEEKEND KOOPJE

V. SCHNITSEL
div. soorten, 100 gram

0.99

BAMI / NASI
500 gram

2.50

A.HAM + SNIJWORST
200 gram

samen 2.45

MAANDAG

VLUGKLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

Tiny Spoelstra neemt
afscheid
Makkum – Op de bridgevergadering is afscheid
genomen van Tiny Spoelstra als secretaresse.
Tiny trad in 1986 toe tot het bestuur van
bridgeclub Makkum; de eerste 2 jaar als pen-
ning-meester, daarna als secretaresse. Dat
betekent dus dat zij 19 jaar lang een bestuurs-
functie heeft bekleed, wat toch wel uitzonder-
lijk is. Ze werd dan ook in de bloemetjes
gezet en kreeg als dank voor haar vele jaren
inzet een cadeaubon overhandigd. Het bestu-
ur heeft inmiddels Hillie Bonnema bereid
gevonden de secretariaatswerkzaamheden
over te nemen. Tevens werd er afscheid
genomen van Thea v.d. Berg. Zij nam de taak
van penningmeester van Tiny over in 1988.
Wat dus betekent dat Thea 17 jaar penning-
meester is geweest, een bijzondere prestatie.
Thea was met de oudleden Jan Koornstra en
Bruno Lankreijer mede oprichtster van de
zomerdrives, die nu nog steeds tot de
activiteiten van de bridgeclub behoren en nog
steeds een groot succes zijn. Ook Thea kreeg
van voorzitter Arend Poog een prachtig
boeket overhandigd en natuurlijk ook de
dikverdiende envelop met inhoud. Tine v.d.
Veen neemt de werkzaamheden van Thea over.
Zij is vanaf nu de nieuwe  penningmeester.

Achtste Polderpop
Allingawier – Zaterdag 10 september is het
weer tijd voor Polderpop op minicamping
Feenstra in Allingawier. Het is alweer de achtste
editie en het concept van dit feest is nog
onveranderd. De locatie is een boerenerf in de
polder en voor de muziek zorgen een top-100
band en een band die eigen werk speelt. Tot
nu toe is dit altijd een friestalige band
geweest, maar dit is meer toeval dan regel. Dit
jaar is er gekozen voor een doorgewinterde
top-100 band. Second Life zal beginnen om
22.00 uur. Zij spelen actuele en oude hits en
zijn al jaren een begrip in Friesland. Hierna is
het de beurt aan de Sadelrukers. Deze band uit
Drachten stoomt en stampt als een oude was-
machine. Ze spelen iets friestaligs wat het
midden houdt tussen blues en rock, maar
vooral humor is. Hun grootste hit tot nu toe is
“skyt yn’t ryt”. Second Life sluit vervolgens het
feest af met al die andere hits. De organisatie
raadt iedereen aan om niet te laat te komen,
zodat er niets gemist wordt. Bovendien
kosten de drankjes maar de helft tussen tien
en elf.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

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
Kip filet in Ketjap-saus
Mini Loempia's
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50    

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€13,65  
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25
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 zigeunerschnitsels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Scheepskathedraal van platen en logo ontmanteld

Makkum -  Momenteel wordt er druk gewerkt
aan de renovatie van de overdekte scheeps-
bouwhal aan de vissershaven. De oude
beplating wordt vervangen door nieuwe.
Na jaren is ook het logo Amels verdwenen en
dit zal niet terugkeren. Toen de fotograaf
passeerde stonden alleen de letter AM nog op
de loods. 

* Start van roeisloepen Maasrace te Rotterdam

Rotterdam - Afgelopen zaterdag waren de
heren roeiers van de Zeesteeg en Twirre in
Rotterdam present om deel te nemen aan de
ruim 15 km lange Maasrace. Het deel-
nemersveld bestond uit 60 sloepen waaronder
15 damesteams. Deze race was 1 van de 7
genomineerde wedstrijden meetellend voor het
Nederlands Kampioenschap en werd georgani-
seerd tijdens het Wereldhaven Festival. 

Naast vele duizenden toeschouwers op de
kade was het een drukte van belang op de
Maas waarbij het scheepvaartverkeer speciaal
voor deze race even werd opgehouden.
Omdat het water breed genoeg is en deze
tijdelijke stremming niet al te lang kan duren
vertrokken alle sloepen tegelijk om 13 uur
nabij de Erasmusbrug. De sturen Rocco en
Martine hadden de sloepen mooi naar voren
gemanoeuvreerd en na het startschot knalde
de Zeesteeg net even sneller stroomopwaarts
naar de keerton. De Twirre koos echter een

koers met minder tegenstroom en lag na een
kilometer of 5 als 6e sloep in de wedstrijd. De
snelheden lagen ondanks de stroom hoog,
zo’n 9 ½ km/u en zakte alleen op bepaalde
trajecten met veel stroom terug tot 8.

Na de keerton ging het stroomafwaarts rap, de
snelheden liepen op tot boven de 13 km/u en
de Twirre ging de strijd met de Regatta, een
ongeveer even snelle sloep uit Rotterdam. Dit
werd een mooi gevecht waarbij de
Makkumers aan het langste eind trokken. Om
geen hinder te ondervinden van de activiteiten
van het WHF gingen de sloepen door de
binnenhavens en kwamen daarbij in veel
rustiger vaarwater. Via het Boerengat, het
Haringvliet en de Oude en Leuvehaven kwamen
de deelnemers weer op de Maas en finishten
bij het nieuwe ultramoderne schoolgebouw
van het Scheepvaart en Transport College. 

De snelste sloep uit het veld, de Moby Dick
uit Urk kwam ook hier als eerste binnen na
1´20.55. De Twirre finishte als 5e sloep in een
tijd van 1´32.10. de Zeesteeg kwam als 11e
binnen na 1´36.01. Daarna was het aan de
rekenmeesters om de uitslag op handicap te
bereken. De Brijbekken uit Workum pakten
wederom de prijs gevolgd door de Tréwes 1
uit Oldeboarn. De Twirre werd 5e in het alge-
meen klassement en 3e in de hoofdklasse A.
De Zeesteeg werd 34e overall en 7e in de
eerste klasse. De volgende wedstrijd is op 1
oktober in Alkmaar. Meer en foto´s over de
sloepen treft u aan op www.zeesteeg.tk en
www.rvmakkum.nl

Makkumer roeiers actief op Nieuwe Maas
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www.nieuwbouwinmakkum.nlJJAANN  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!

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

Versgesneden Hollandse bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Lekkere zoete delcorf appels nieuwe oogst
2 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 6 pond voor  . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook onze puikbeste aardappels 
blijven goedkoop!!

Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore  
nieuwe oogst aardappels        

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Boxmeer – In Boxmeer wordt op zondag 11
september a.s. het beeld onthuld ter
nagedachtenis van de in 2001 overleden
Sylvia Millecam. Bij deze officiële gelegenheid
zal de Friestalige popgroep “Om’e Noard” een
optreden verzorgen. Om’e Noard had een zeer
speciale  band met Sylvia Millecam, want
zowel bij de realisatie van een videoclip alsook
de uitreiking van de eerste cd van de band was
Sylvia Millecam nadrukkelijk betrokken.

Sylvia Millecam werd op 23 februari 1956
geboren in Den Haag. Toen zij 12 was verhuisde
Sylvia met haar ouders naar Boxmeer. Bij het
Nieuw Amsterdams Volkstoneel stond zij
voor het eerst op de planken. Daarna volgden
nog Globe en het Publiekstheater. Aart
Staartjes geldt als de ontdekker van Sylvia.
Hij gaf haar in 1985 een rol in de serie “Geef
je ouders maar weer de schuld”. Daarna
speelde zij in de film “Hector” samen met de
Belgische komiek Urbanus. Op TV deed zij in
1994 de “Sylvia Millecam Show” en later
“Miss Millecam”. Ook was zij te zien in de
comedy “Sjans” samen met Huub Stapel.
Sylvia speelde in 14 toneelstukken, acteerde
in drie films en maakte 2 cd’s. Zij overleed op
20 augustus 2001 aan de gevolgen van
kanker. Overal in Nederland heerste er een
grote verslagenheid door haar dood.

Al vrij snel werd het idee geopperd om in
Boxmeer een standbeeld van Sylvia
Millecam te realiseren, hetgeen op zondag
11 september a.s. zal plaatsvinden. Een
eerbetoon ook aan een van de grootste
TV-sterren die Nederland ooit gehad heeft.
De Friestalige popgroep Om’e Noard werd

gevraagd bij deze gelegenheid een optreden
te verzorgen “Wij vinden het een hele eer
dat wij hiervoor gevraagd zijn en zien het
als een eerbetoon aan  Sylvia” aldus Wim
Beckers, componist en tekstschrijver van
het nummer ‘Sylvia’. “Zij heeft spontaan en
belangeloos meegewerkt aan de realisatie van
de videoclip van het nummer ‘Sylvia’ en was
ook direct bereid om het eerste exemplaar van
onze eerste cd in Leeuwarden in ontvangst te
nemen. Grote klasse!!” Ook later hield de
band contact met haar. “Door haar zijn wij als
Friestalige band in diverse tv programma’s,
o.a. bij Henk van der Meyden en Catherine
Keyl, geweest”. De Story plaatste zelfs een
artikel met als kop ‘Friese zanger verliefd op
Sylvia Millecam’ met daarbij een  foto. “Dat
deze foto uit de  videoclip kwam hebben wij
die jongens van Story maar niet verteld” aldus
Beckers.

De Friestalige popgroep “Om ‘e Noard”
bestaat uit een zevental ervaren musici die
stuk voor stuk hun muzikale sporen binnen de
Friese muziekwereld hebben verdiend. De
band bestaat uit Pytrick Bruinsma, Froukje de
Jong, Saskia Zoet, Wim Beckers, Jan
Ottevanger, Bert Draaisma en Joop
Jongbloed. Van Om ‘e Noard verschenen tot
op heden drie cd’s: ‘De wei nei moarn’,
‘Maskerade’ en tot slot ‘Sûnder dy’. Naast het
optreden op zondag 11 september in Boxmeer
is de band in september te bewonderen tijdens
het ‘Festival van de Ontmoeting’ te Bolsward
( 3 september), in De Lawei te Drachten
tijdens het Tsjoch Festival (17 september) en
het Freeze Festival in de Harmonie te
Leeuwarden (24 september).

Om’e Noard eert Sylvia Milecam

* Om é Noord met v.l.n.r. Saskia Zoet, Joop Jongbloe, Wim Beckers, Froukje de Jong, 
Jan Ottevanger, Pytrick Bruinsma en Bert Draaisma
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De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

voor: bloemen, planten, 
rouwwerk, bedrijfsabonnement, 
trouwwerk, potterie, glaswerk, 

woonaccessoires & zo

DDaatt iiss..............
kklleeuurrrriijjkk ggeenniieetteenn

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Vakantie?
Kom eens langs!

ArtoGraphArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk 

voor o.a.

Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra

Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
Bedrijfspresentaties
Naamborden/Gevelletters
Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
Industriële toepassingen
Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl

Makkum – Zaterdag 10 september zijn in de gemeente
Wûnseradiel weer verschillende monumenten gratis te
bekijken. Het thema dit jaar is religieus erfgoed.
Verschillende kerkgebouwen zijn dan ook te bekijken op
deze dag. Er is speciale aandacht voor Menno Simons.
Menno Simons is een belangrijk kerkhervormer en
afkomstig uit Witmarsum. Wereldwijd heeft Menno
Simons nog steeds vele volgelingen. Het bestaande
Menno Simons Monument met het Doopsgezinde
kerkje in Witmarsum wordt dan ook jaarlijks bezocht
door vele Doopsgezinden of Mennonieten. Het zal
duidelijk zijn dat het Menno Simonsmonument voor
Witmarsum van grote betekenis is. Op het gemeente-
huis en bij de monumenten ligt een folder met een
beschrijving van de verschillende gebouwen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Doopsgezinde kerk in Witmarsum
Deze kerk aan de Arumerweg werd op 22 januari
1961 in gebruik genomen. Het kerkje lijkt erg veel op
het oude preekhûske dat op It Fliet heeft gestaan.

Menno Simonsmonument nabij Witmarsum
Het Menno Simonsmonument werd in 1879 opgericht
ter nagedachtenis van de kerkhervormer Menno
Simons. Het gedenkteken bestaat uit een gedenknaald
op een natuurstenen basement.

Koepelkerk in Witmarsum
De kerk aan het Kerkplein werd in 1633 gebouwd in
opdracht van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een
middeleeuwse voorganger. De middeleeuwse toren
werd in 1819 vervangen door een driezijdige sluiting.
Tevens werd toen de dakruiter toegevoegd. Tot de
17e-eeuwse inventaris behoren een overhuifde herenbank
en dertien vrouwenbanken (1683). In het midden van
de zuidmuur is de eenvoudige preekstoel uit de eerste
helft van de 18e-eeuw opgesteld, omgeven door een
eveneens 18e-eeuws doophek. Uit de 19e-eeuw
dateert het door L. van Dam & zn. gebouwde orgel
(1856). In de kerk liggen diverse 16e-eeuwse zerken.

R.K. St.-Nicolaas van Tolentijnkerk in Witmarsum
Deze eenbeukige kruiskerk aan de Arumerweg met
vijfzijdig gesloten koor, dubbel transept en viering-
dakruiter is gebouwd in 1901-1903. De kerk is
ontworpen door A.J. van Schaik. Het orgel is gebouwd
door Vermeulen. Het naastgelegen Augustijnerklooster
is ook in 1902 gebouwd.

Korenmolen “De Onderneming” in Witmarsum
Deze achtkantige stellingmolen aan de Molenweg
heeft een met hout beklede onderbouw en een met riet
beklede romp en kap. De molen is overigens in de
weekends nog steeds in gebruik. De molen is in 1850
gebouwd en in 1994 gerestaureerd.

Doopsgezinde Vermaning in Pingjum
Dit is één van de oudste en fraaiste schuilkerkjes in
Nederland. Deze Vermaning (Menno’s Fermanje) aan
de Grote Buren is omstreeks 1600 gesticht en is
gebouwd achter de kosterswoning en is vanaf de straat
niet herkenbaar als kerk. Aan de achterzijde verraden
de lange ramen dat er een kerkje gevestigd is. Het
interieur is evenals de buitenkant, zeer sober uitgevoerd.
Langs de wanden zijn banken geplaatst, de zitplaatsen
voor de mannen. De stoelen in het midden van de kerk
zijn bedoeld voor de vrouwen en kinderen.

Hervormde kerk in Pingjum
De huidige laat-gotische kerk aan de Grote Buren
kwam rond 1500 tot stand en werd in 1759 aan de zuid-
en oostzijde vernieuwd. Dit feit wordt gememoreerd
door de gedenksteen die boven de ingang is geplaatst.
De toren verrees in de 12e of 13e eeuw en werd in de 15e
eeuw verhoogd en is ouder dan het kerkgebouw zelf. Het
orgel is gebouwd door E. Leichel en stamt uit 1878.
Tegen de koorsluiting bevindt zich een waterput uit 1842.

Gereformeerde kerk in Pingjum
De Gereformeerde kerk aan de Pibemalaan is een
recht gesloten zaalkerk uit circa 1905 met deels een
opengewerkte dakruiter.

Doopsgezinde kerk in Makkum
De Doopsgezinde kerk aan de Bleekstraat is een recht
gesloten zaalkerk met ingangsportiek en een kosters-
woning. De kerk met de daarbij behorende kosters-
woning zijn ontworpen door H.H. Kramer en zijn
gebouwd in 1909.

Gereformeerde kerk in Makkum
Dit kerkgebouw met losstaande toren aan de Buren is
gebouwd in het begin van de jaren zeventig uit de
vorige eeuw ter vervanging van de oude
Gereformeerde kerk uit 1874. Het orgel is gebouwd
door Fonteyn-Gaal.

Rooms Katholieke kerk in Makkum
De Sint Martiunuskerk aan de Kerkstraat werd in
1938 gebouwd en is ontworpen door J. Starmans. De
door H. Geuer vervaardigde gebrandschilderde ramen
dateren uit 1901 en zijn afkomstig uit de Sint
Martinuskerk te Utrecht. Het orgel is gebouwd door
B. Pels. De pastorie is gelijk met de kerk opgetrokken
in traditionalistische stijl.

Diversen
In het kader van de Nationale Orgeldag wordt op 10
september het orgel in de Gereformeerde kerk in
Lollum bespeeld.

Koninklijke Tichelaar-Turfmarkt 65
is één van de drie deelnemende tegelfabrieken in het
Project 400 jaar Fries Aardewerk - steengoed! Het
bedrijf is omstreeks 1550 gesticht als steenbakkerij en
na 1700 tegels en schotels gaan maken. Na 1880 werd
sier-aardewerk het hoofdproduct maar tegenwoordig
is het bedrijf bekend als fabrikant van tegels,
gevelplaten en andere bouwmaterialen. Aan het bedrijf
is een winkel met een groot assortiment tegels.

Woonhuis familie Tichelaar -Turfmarkt 5
Pieter Tichelaar bewoont het uit 1669 daterende
monumentale familiehuis, dat in 1699 door één van
zijn voorvaders is gekocht en sindsdien steeds van
vader op zoon bewoond is. Het is nu eigendom van de
Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam. Het is het
rijkst betegelde woonhuis van ons land met meer dan
17.000 tegels, te zien in twee pronkkamers en in andere
betegelingen van vorige generaties. Het belangrijkste
stuk in de achterkamer is een tableau van de hand van
de Harlinger kunstschilder Eijbert Pieters van een
wijnbedrijf en een uitgaande jacht. De voorkamer
wordt gedomineerd door drie grote stukken, twee met
zeetaferelen een met een landelijke voorstelling, alle
geschilderd door Gatse Sytses, die ook de vier lage
tableaus met de vier jaargetijden schilderde. In de
gang zitten twee grote tableaus met voorstellingen van
Mozes bij het Brandende Braarnbos en van de
Aanzegging van Jacob en Sarah.

Café restaurant De Prins - Kerkstraat 1
In de gelagkamer van het bekende etablissement zitten
twaalf grote tegeltableaus met verschillende schepen.
Zij zijn omstreeks 1800 geschilderd door Adam Sijbel
in de fabriek van Kingma in Makkum en rond 1840
aangebracht.

Stiching Hichtum Concerten organiseert op 10 september
een viertal gratis orgelconcerten. Deze concerten
worden gegeven in de Hervormde kerk van Hichtum.
Het eerste concert begint om 11.00 uur, het tweede
concert begint om 13.00 uur en het derde concert
begint om 15.00 uur. Het slotconcert wordt gegeven
om 17.00 uur.

Open Monumentendag Wûnseradiel
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.
Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met 04-2001 139210 10.680.00
Volkswagen Golf IV 5 drs 1.9 TDI 66Kw 

Comfort-line Bl. Met 04-2001 134625 10.530.00
Volkswagen Golf IV 1.9 66KW TDI Trendline

Bl. Met.    01-2001 147287 9.500.00
Renault Megane I coupe   1.6 16_V sport geel

div. opt LPG G 3 03-200 155596 8.750.00
Honda        Civic 3-drs 1.4I 16-V City Bl.Met. 09-1999 122717 7.500.00
Volkswagen  Polo        1.4I 60 kat Blauw   04-1998   170718   4.250.00  
Mitsubishi  Carisma i Hatch 1.61 16_V Kat     11-1997   144053   3.950.00
Ford      Fiesta IV   1.25 15_V Kat.        11-1996   101978    2.950.00
Peugeot  306         1.4 XN Gr. Met.       10-1994   134661   2.500.00
Volkswagen Kever       1200 1.2 Parel moer   05-1982   97594   2.500.00
Ford   Fiesta      1.3 i, Classic at.     06-1995    59843     1.250.00

Grijs kenteken incl. BTW 
Ford         Transit     2.5 DI(Verh.Verl) Wit 02-1999   81123   8.925.00
Citroen      Berlingo    1.9 D Zilver Marge    06-2001   148532    5.000.00
Opel         Combo       1.7 D Rood            10-1999    96911    3.750.00
Opel         Combo       1.7 D Rood            10-1999   104024    3.750.00
Fiat        Fiorino     1.3 benz. Wit         04-1993   107844     750.00

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

KAATSVERENIGING MAKKUM ORGANISEERT 

DE BELBOEI LEDENPARTIJ
Zondag 11 september a.s. wordt de laatste ledenpartij van dit seizoen gehouden. 
Deze partij staat open voor Heren A + B klasse, Dames, Schooljeugd en Pupillen. 

Wie nog één keer wil kijken of hij of zij de allerbeste is moet nu meedoen, het is de laatste kans ! De kaatsvereniging hoopt
dan ook dat er een grote opkomst zal zijn. Dit geldt tevens voor het publiek dat dit seizoen regelmatig op het kaatsveld 

aanwezig was. Laten wij er met elkaar een gezellige afsluiting van het kaatsseizoen 2005 van maken.

Aanvang 11.00 uur op  “ Keatslân De Seize “ aan de Klipperstraat.

Café Bar “ De Belboei “ is de sponsor van deze partij en de prijzen bestaan uit waardebonnen en medailles. 
De kransen worden aangeboden door A. Kamstra  Bloemencentrum “Maggenheim”.

Opgeven voor deze partij kan t/m zaterdag 10 september in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs Tel. 231377

De lotingen zijn als volgt
Schooljeugd en Pupillen: zat. 10 sept. om 19.00 uur in de kantine.

Heren en Dames: zat. 10 sept. om 20.00 uur in Café Bar “ De Belboei “.

Tot zondag !  Meer info op www.kvmakkum.nl

Ineens sta je ALLEEN,
hoe nu verder?
Humanitas afdeling Sneek, start in september/
oktober een gespreksgroep “Alleen, hoe nu
verder?” Deze gespreksgroep is voor mensen
die om wat voor reden dan ook alleen zijn
komen te staan. Als je iemand hebt verloren,
door scheiding of door overlijden, dan is er de
eerste tijd veel aandacht van de omgeving.
Men weet van je verlies, men heeft begrip
voor je. Je krijgt “even tijd” om je verlies te
verwerken; je mag even het spoor bijster zijn.
Alleen als na verloop van tijd de omgeving
minder aandacht heeft voor je verhaal en je
hebt juist op dat moment behoefte aan
mensen die je begrijpen en steunen, dan kan
een gespreksgroep zoals Alleen, hoe nu
verder? veel voor je betekenen.

De groep is bedoeld voor iedereen, die in een
ongedwongen vertrouwelijke sfeer, met veel
ruimte voor iedereen, een luisterend oor
willen vinden bij elkaar om samen nieuwe
mogelijkheden te onderzoeken.

De groep vindt plaats in Sneek en wordt
begeleid door 2 gespreksleiders/ sters.
Mensen die meer willen weten over de
gespreksgroep of zich willen opgeven, kunnen
bellen met Gré Nijp, tel. 0514-565869.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Bar Frisia:
SCHRAARD

GGAAAATT  WWEEEERR  OOPPEENN
Aanstaande weekend van af 22.00 uur s`avonds, 

zijn jullie weer van harte welkom. In Bar Frisia Schraard.

Adres:
Zuiderlaan 12
8746 NE Schraard.
Tel. 0517 - 53 15 87 - Mobiel. 06 - 14 17 94 66, Diana Dijkstra
Fax.0517 -53 16 13

IJsvereniging Makkum

Plaatskaarten voor de World Cup (1)
op 3- en 4 december 2005
nb: voor de World Cup 1 geldt voor staanplaatsen: 
kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding van een volwassene

WK sprint op 21 – en 22 januari 2006

World Cup (2) op 3- 4- en 5 maart 2006
IJsstadion Thialf in Heerenveen

Aegon NK Afstanden (kwalificatie voor Olympische spelen Turijn)
27- 28- 29- en 30 december 2005

Kaarten kunnen weer door leden besteld worden vóór 28 september 2005
bij: Remko de Jong, Estrikwerk 18 Makkum, tel. 0515-231423

Friese Molendag
Makkum – Op zaterdag 10 september zal het
voor de 7e keer Friese Molendag zijn. Dan
zullen meer dan 60 molenaars hun molens
openstellen voor het publiek. John
Hutchinson laat de molen van Cornwerd
draaien vanaf 11.00 tot 17.00 uur. 

Andere molens in de omgeving zijn: 
De Eendracht, Kinmswerd 10-16 uur.
Aylvamolen, Wommels 10-16 uur.
Hiemetermolen, Burgwerd 10-16 uur.
Pankoekstermolen, Witmarsum 10-16 uur.
De Onderneming, Witmarsum  10-16 uur.
Lonjé, Bolsward         10-16 uur.
Babuurstermolen, Tjerkwerd 10-16 uur.  
De Rat, IJlst           10-17 uur.
De Snip, Workum            10-17 uur.  
’t Lam, Woudsend        10-16 uur.
De Jager, Woudsend         10-22 uur.  
Dooris Nooltje, Oudega (W) 10-16 uur.

Duistere ondertonen van
de popmuziek …………
Makkum – Weten ouders eigenlijk wel naar
welke muziek hun kinderen luisteren? Wie
hun idolen zijn? Hoezo, is er dan iets mis met
de sterren uit de popscene? Niets meer en
niets minder dan met alle mensen, n.l. dat er
niemand is die goed doet. Jongeren, wat is
jullie muzikale keuze? Wat zeggen de song-
teksten jullie? Wat doet het met je? Wie zijn
jullie sterren? Sterren geven licht, licht kan
leven geven ……… óf verblinden. 

De evangelist Henk van Zon, uit Zwolle,
werpt licht op de sterren om de bron van hun
schijnsel te achterhalen. Tien jaar lang draaide
Henk als disjockey in de popscene mee, totdat
hij door God werd losgemaakt uit de
muzikale tentakels van Gods tegenstander.
H. van Zon spreekt o.a. over Madonna,
Britney Spears, Eminem en M.T.V. Er wordt
tekst en uitleg gegeven waarvan u versteld
zult staan! Dit alles onderbouwd met het ware
woord van God.

Plaats: “Ons Gebouw”, Markt 17
Tijd: v.a. 19.15 uur samenzang 
– aanvang 19.30 uur
Datum: zondagavond 11 september a.s.
Jong en oud, ieder is van harte welkom.
“Stichting Goed Nieuws” Makkum.

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

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

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

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

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

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

10 SEPTEMBER 2005
OPENT JOY NAILS HAAR NIEUWE PAND IN MAKKUM

IK NODIG U DAAROM UIT OM EEN KIJKJE TE KOMEN NEMEN 
OP MIJN NIEUWE LOKATIE; 

PLEIN 11

U BENT WELKOM VANAF 10.00 UUR. 

VOOR ELKE BEZOEKER EEN KLEIN PRESENTJE

Plein 11 ligt links naast het posthûs

Joy Nails nagelstudio & opleidingen 
Plein 11 - 8754 ER MAKKUM 0515-233941

Scouting Makkum ontvangt
brief van de burgemeester
van Beregowo  
Beregowo 2005-08-10

Beste mensen van Scouting Burdine,
Deze brief schrijf ik als burgemeester van het stadje
Beregowo in Transsylvanië, Roemenië. Beregowo
ligt bovenop de hoogste berg in Transsylvanië.
Normaal gesproken is het een prachtige stad met
een prachtig uitzicht en bewoond door aardige en
vriendelijke mensen. Nu heeft er zich een probleem
voorgedaan. Een grote, donkere wolk is over onze
stad komen hangen. Dit bedoel ik niet alleen letterlijk,
maar ook figuurlijk. Sinds deze wolk over de stad
hangt, is onze wereld op zijn kop gezet.

Alles gebeurt nu verkeerd om. Alle mensen kunnen
enkel nog op hun handen lopen, kleding wordt
binnenstebuiten en verkeerd gedragen, de dag
begint als het avond wordt, de klokken lopen
achteruit, ambtenaren zijn hardwerkende mensen
geworden, kinderen komen dommer van school
dan dat ze er naar toe gaan en zo kan ik nog wel
even doorgaan.

Nu hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat
deze vloek (want zo mag je het toch wel noemen),
opgeheven kan worden door goedwillende mensen.
Mensen die een weekeinde lang alles wat zij doen in
omgekeerde volgorde willen doen. Omdat Makkum
een plaats is die aan het water ligt (omgekeerd van
Beregowo op de berg) en wij gehoord hebben van
de behulpzaamheid van jullie Scoutingvereniging,
willen we jullie om hulp vragen. Alsjeblieft, leef
voor ons een weekeinde in de omgekeerde wereld,
en onze wereld zal weer een normale wereld
worden. Ons leven zal weer normaal worden.

Met vriendelijke groet,
Roman Karkarov, burgemeester van Beregowo.

Na het lezen van deze brief, hebben we als scouting-
groep uiteraard besloten om deze mensen te
helpen.

Dit gaan wij doen door tijdens ons jaarlijkse
vriendjeskamp, wat valt in het weekeinde van 23
t/m 25 september, alles verkeerd om te doen.

Wij vragen hierbij dan ook de hulp van kinderen en
ouders om ons hiermee te komen helpen. Zaterdag
middag  24 september van 13.00 uur tot 16.00 uur
bent u welkom om ons te helpen bij de diverse
spelletjes die bij het scoutinggebouw maar ook op
verschillende plaatsen in Makkum gehouden
zullen worden terwijl er tijdens die middag ook de
gelegenheid is om (onder het genot van een kopje
koffie of thee in het scoutinggebouw) eens wat
nader kennis te maken met Scouting Burdine. 

Tevens is dit weekeinde de aanzet tot een jubileum
seizoen, want op 3 januari 2006 bestaat Scouting
Burdine Makkum 20 jaar. In de komende maanden
zal hierover nog bericht volgen, dus hou deze krant
goed in de gaten!!. Wij hopen op veel belang-
stelling voor het vriendjeskamp van 23 tot en met
25 september.

Met vriendelijke groet, 
Bestuur en leiding Scouting Burdine
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FABER Woninginrichting-Textiel

Na bijna 75 jaar
valt deze herfst het doek

voor ons bedrijf
Opdrachten en bestellingen kunnen tot

8 oktober 2OO5 nog 
worden aangenomen en uitgevoerd in overleg.

Verder natuurlijk

LEEGVERKOOP
Alle voorraad wordt uitverkocht

Grote Kortingen
op alle niet afgeprijsde artikelen

interieurverzorging & textiel
Kaatsplein   6   8748   BZ  Witmarsum  Tel.:   0517   -   531321
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We zijn
er weer!

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

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

““DDuuiisstteerree oonnddeerrttoonneenn 
vvaann ddee ppooppmmuuzziieekk……....””

ex DDiskjockey HHenk vvan ZZon 
uit Zwolle

geeft heldere informatie 
over pop- en rockmuziek

n.a.v. de Bijbel en persoonlijke
ervaringen

op zondagavond 11 september
a.s. in “Ons Gebouw” 
Markt 17 in Makkum

aanvang 19.15 uur 
toegang gratis

“St. Goed Nieuws” Makkum

Makkum - Drie debutanten, een nieuwe
trainer, een nieuwe leider, een nieuwe
verzorgster en een oud veld, ziedaar de
ingrediënten voor de eerste wedstrijd van de
nieuwe competitie voor het eerste elftal van
de voetbalvereniging Makkum. Op een
zonovergoten sportpark De Braak speelde
Makkum voor het eerste sinds mensenheugenis
een competitiewedstrijd op ‘het oude veld’.
Zoals bij de lezers van de Makkumer Belboei
waarschijnlijk wel bekend heeft het hoofdveld
na de afgelopen competitie een renovatie
ondergaan met als gevolg dat er dit seizoen
geen enkele wedstrijd op gespeeld zal kunnen
worden. 

Twee van de drie debutanten deze middag,
Jouke Abe Tilstra (uit eigen jeugd) en Lex
Kiewied (Geel Wit Ameland) startten in de
basis; Timo Smit (eveneens eigen jeugd)
mocht het laatste kwartier invallen. Hoewel
de debutanten, en met name de twee jonkies,
het over het algemeen niet onaardig deden
deze middag was duidelijk dat zij het gemis
van Gerard Roorda (geblesseerd) en
Jappiegoal van Dijk (gestopt) niet direct konden
opvangen. Dat Makkum er tegen WWS,
ondanks het gemis van de twee belangrijkste
doelpuntenmakers van de afgelopen jaren in
slaagde vier goals te scoren (een prestatie die
men in de vorige competitie tweemaal wist te
behalen) was dan ook opmerkelijk. Wellicht
als gevolg van het ontbreken van Roorda en
Van Dijk bleek de tactiek van Makkum in de
eerste wedstrijd iets behoudender dan vorig
seizoen. Waar de ploeg voorheen in een vrij
vroeg stadium druk zette liet de thuisclub zich
deze middag na balverlies ver zakken op
eigen helft. Gevolg was een optisch overwicht
en wat meer balbezit voor de gasten uit
Wirdum, Wytgaard en Swichum. Gevaarlijk
werden de bezoekers echter zelden terwijl
Makkum, vooral via de snelle Jouke de Jong
deze middag tot veel meer uitgespeelde
kansen kwam. Vlak nadat Jelle Hiemstra een
100% mogelijkheid om de score te openen
had laten liggen was het echter toch WWS
dat, zonder dat het op dat moment nog een
kans had gehad, verrassend op voorsprong
kwam. Laatste man Gjalt Roorda beging een
overtreding in het strafschopgebied waarna
Tjeerd de Jong de terecht gegeven strafschop
onberispelijk achter Simon Adema in de
touwen schoot. Lang duurde de vreugde voor
de gasten niet. Binnen 30 seconden (!) stond
het weer gelijk. Vrijwel vanaf de aftrap
speelde Pieter Genee Jouke de Jong in de
diepte aan die deed wat Hiemstra een kwartier
eerder in een identieke situatie had nagelaten:
scoren. Het spelbeeld wijzigde na de twee
doelpunten niet. WWS wat meer balbezit en
Makkum dat met direct spel en veel de diepte
zoekend meer gevaar afdwong. Dat resulteerde
vijf minuten voor rust in de terechte voor-

sprong voor de tuisclub. Dit keer was het
Gjalt Roorda die zijn foutje goedmaakte en
met een prima pass Reimo Tjeerdema in de
diepte lanceerde. De aanvoerder twijfelde
even maar bleek koelbloedig genoeg om de 2-1
ruststand aan te tekenen. 

Binnen 5 minuten na rust leek de wedstrijd
beslist. Een knappe voorzet van Jelle
Hiemstra werd door de goalie van WWS voor
de voeten gestompt van man of the match
Jouke de Jong die simpel de 3-1 kon binnen-
schieten. Toch zou het nog spannend worden.
Vreemd genoeg was dat voor een deel te
danken aan een omzetting in de Makkumer
ploeg. Hoewel de wissel logisch was, Bouke
de Vries verving de onzichtbare Lars
Niemarkt, was het gevolg dat Jouke de Jong
verhuisde van de linkervleugel naar de spits.
Plots was de angel (en de diepte) uit het spel
van de thuisclub en toen wederom Tjeerd de
Jong een gemakkelijk gegeven vrije trap simpel
langs de muur binnenschoot en de 3-2 aan-
tekende werd het toch nog spannend.
Makkum was de grip op de wedstrijd kwijt en
WWS rook weer kansen. De beslissing viel
tien minuten voor tijd. Nadat WWS via
wederom een vrije trap (keeper Simon Adema
pakte volkomen onnodig een terugspeelbal in
de handen) nog dichtbij de gelijkmaker was
besloot de verder redelijk leidende scheids-
rechter Zijlstra uit Tzummarum de thuisclub
een handje te helpen. De voor Lex Kiewied
ingevallen Bouke Jetze Smink (de voorhoede
bestond vanaf dat moment uit Bouke, Jouke en
Bouke..) liet zich bij een onschuldig duel in het
strafschopgebied gewillig vallen waarna
Zijlstra resoluut naar de strafschopstip wees.
Reimo Tjeerdema liet zich het buitenkansje
niet ontnemen en schoot beheerst de eindstand
op het scorebord: 4-2. Op basis van het aantal
uitgespeelde kansen verdiend. 

Of Makkum echter inderdaad bovenin de 4e
klasse kan meedraaien zoals aanvoerder
Tjeerdema in een interview met de voetbal-
krant Zuid West Friesland aangaf valt nog te
bezien. Zaterdag zal na de uitwedstrijd tegen
het uit de derde klasse gedegradeerde Heeg
daarover wat meer duidelijk zijn. 

Voetbal - Makkum wint seizoensopening van WWS

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Karakteristieke vrijstaande en eenvoudige 
woning, een zeer grote vrijstaande garage en 
een vrijstaand gastenverblijf (4 pers.), gelegen 
op totaal 1.395 m² eigen grond met vrij uitzicht
over grasland. Indeling woning: entree/gang,
slaapkamer met kastenwand en wastafel, 
middenhal met kelderkast, woonkamer met
balken plafond en houten schouw t.b.v.
gaskachel, keuken, slaapkamer met wastafel, 
badkamer met douche en wastafel, bijkeuken
met buitendeur en toilet met fonteintje.

Vraagprijs € 259.000,— k.k.

Piaam, BBuren 220

Op het watersportgebonden bedrijventerrein
wordt aan de Waardwei een perfect geïsoleerd
(rc-waarde 3.7!) bedrijvengebouw gerealiseerd.
Dit niet te bouwen gebouw zal bestaan uit 2 
bedrijfsruimten van elk ca. 360 m², het noordelijke 
gedeelte wordt te huur aangeboden. Ook voor
niet watersportgebonden bedrijven geschikt. De
onderheide, betonnen vloer heeft een maximale
vloerdruk van 2 ton/m², de vrije hoogte bedraagt
ca. 6.50 meter en de ruimte is v.v. van een 
sectionaaldeur (ca. 5.50 x 5.50 meter).

Huurprijs € 16.200,— per jaar, excl. btw

Uitstekend onderhouden en schitterend aan 
water gelegen vrijstaand pand (voormalige bank)
met beschutte plaats op zuiden. Indeling b.g.g.
(thans kantoor) o.a.: kantoor, pantry,
kluis/archiefruimte en toilet. Indeling (privé):
entree/hal op b.g.g. 1e Verd. (privé) o.a.: keuken
v.v. inbouwapp., stookruimte, toilet, woonkamer
met luik naar de bergzolder, wasruimte t.b.v.
wasmachine/-droger, badkamer v.v. douche 
en wastafel, grote slaapkamer. Voor diverse
doeleinden geschikt.

Vraagprijs € 299.000,— k.k.

Makkum, VVallaat 118

Op de begane grond van het appartementen-
en winkelcomplex aan de Lieuwkemastraat 
worden door Welkom uit Bolsward 44 nniieeuuwwee
kkoooopp-aappppaarrtteemmeenntteenn gerealiseerd. Deze 
appartementen (woonoppervlak circa 100 m²)
hebben voor de woning een eigen tuin. 
Indeling: entree/hal, toilet met fonteintje, 
slaapkamer, badkamer, royale woonkamer 
met open keuken, 2e slaapkamer en bijkeuken
met buitendeur. De gemakken van een 
appartement en toch een eigen tuin

Prijzen vanaf € 167.500,— v.o.n.

Een buitenkansje voor de handige starter! In een
woonwijk gelegen eenvoudige tussenwoning 
met aangebouwde berging en tuin op het zuiden.
Gelegen aan de rand van het centrum op totaal
158 m² eigen grond. Indeling: entree/ruime gang,
kelderkast, doorzonkamer, eenvoudige keuken,
badkamer v.v. wastafel en douche, aangebouwde
berging met buitendeur, toilet. 1e Verdieping:
overloop, 3 slaapkamers (1 met deur naar platte
dak boven de berging). 2e Verdieping: niet 
bevloerde zolder.

Vraagprijs € 116.500,— k.k.

Luxe, onder architectuur gebouwde 
vrijstaande woning met terrassen aan de voor- 
en achterzijde. De verrassend ingedeelde woning
met buitenberging is gelegen op totaal 208 m²
eigen grond. Indeling: entree/hal, luxe keuken,
eetkamer met openslaande terrasdeuren,
woonkamer, binnenhal met toilet, bijkeuken. 
1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers en een 
compleet ingerichte badkamer. Grotendeels v.v.
hardstenen vloer met vloerverwarming. Zie ook
de videopresentatie op www.kingmawalinga.nl.

Vraagprijs € 295.000,— k.k.

Zeer luxe afgewerkte woning met inpandige
garage en fraai aangelegde tuin aan waterpartij.
De woning is van buiten degelijk met contrasterende 
details, binnen is de woning zeer verrassend en
groot, luxe afgewerkt met veel natuursteen en
o.a. vloerverwarming op de gehele begane grond.
Indeling o.a. een zeer grote woonkamer met twee
zithoeken en een gastenverblijf met eigen keuken,
toilet en badkamer. Een bezichtiging is absoluut
nodig voor de juiste indruk. Zie ook de 
videopresentatie op www.kingmawalinga.nl.

Vraagprijs € 395.000,— k.k.

Door Timmerbedrijf R. de Vries uit Makkum 
worden in het appartementencomplex Altena &
Krooyenga State 44 nniieeuuwwee aappppaarrtteemmeenntteenn
gerealiseerd. Indeling: entree/gang, 2 (slaap)
kamers, toilet, badkamer, bijkeuken, woonkamer
en open keuken. De 2 appartementen op de
b.g.g. hebben een kleine binnenplaats en de 
2 appartementen op de 1e verdieping hebben 
een ruime dakterras. Een uitgebreide brochure is 
op ons kantoor verkrijgbaar. Alleen appartementen 
op begane grond nog beschikbaar

Koopsom € 165.000,— v.o.n.

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl

Makkum, VVoorstraat 113 

Makkum, LLieuwkemastraat 444

U heeft toch ook liever
een makelaar zaken
in beweging zet...?!

550%
 

veerkochht

Makkum, BBleekstraat
videeo 

op iinnteernneet

Makkum, DDe GGearen 77

videeo 

op iinnteernneet

Makkum, WWaardwei

Makkum, KKerkeburen 88
nnoogg 33

bbeesscchhiikkbbaaaarr

Makkum, LLieuwkemastraat
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Keuken gesloten van donderdag 8 september t/m dinsdag 13 september

3 gangen keuzemenu maand september
Voorgerechten

Salade geitenkaas 
met honing en tijm

of

Paprikasoep

of

Salade met gebakken mulfilet

Hoofdgerechten

Gepaneerde snitzel 
van varkenshaas

of

Victoriabaarsfilet met spinazie

of

Spaanse biefstuk

Nagerechten

Coupe Annelieke

of

Sinaasappelbavarois

of

Coupe stractciatella

€ 18,50

September specials bij GARAGE HORJUS IN MAKKUM
6 maanden bovagarantie

Audi A4 Tdi 74kw proline,zwartmet,airco-ecc,cruisecontr,
Parkeer sensoren,audi concert,mistl.voor,cpv+afst.  2004  € 24900,-
Peugeot 307 2.0Hdi,5drs.bl.met,a/c,cruisecontr.76dkm 2003  € 15900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen   2002  € 13900,-
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco 2001  € 13400,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  € 13400,-
Renault Scenic 1.6-16v Expression,a/c-ecc,radio-cd  2001  € 13200,-
Hyundai Matrix 1.6i gls,airco,met.lak,hoge zit,39dkm 2002 € 12900,-
Mazda Premacy 1.8i Exclusive,a/c,mistl.voor,zilver  2000  € 11900,-
Vw Golf Variant Tdi 110pk,groenmet,a/c,cruisecontr 2000  € 10900,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,radio-cd,75dkm   2002  € 10600,-
Peugeot 206 XS 1.6i,zwart,airco,mistl.voor,lm velgen 2000  € 8150,-
Peugeot 206 XS 1.6,roodmet,lm.velgen,mistl.voor, okt-1999  € 6800,-
Opel Vectra 1.6-16v Pearl,antr.met,a/c,lm.velgen    1998  verkocht 
Renault Megane Dti,5drs,blauw,airco,mistl.voor,r-cd 1998  € 4900,-
Fiat Punto 1.2 sx,stuurbekr,el.rmn,mistl,lm.velgen  1999  € 4450,-
Opel Astra 1.6i gl,3drs,rood,trekh,radio,met nwe apk 1993 € 1250,-

Grijs kenteken;
Hyundai H200 CRDi PowerVan 140pk,dubbele cabine,airco
c.p.v,el.ramen,lm.velgen,trekhaak,zilvermetallic,mistl.voor, 36dkm   bj dec 2003 verkocht!!

ingeruild; 
Suzuki Baleno 1.6i Sport,zwart,airco 1998
Suzuki Swift 1.3i glx,5drs,rood      1994

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.  kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.

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: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 10 september

senioren
Heeg 1 - Makkum 1  14.30 uur
Rijperkerk 2 - Makkum 2 14.30 uur
Makkum 3  - Stormvogels 1 12.30 uur

junioren
Makkum A1 - Nijland A1 14.30 uur
Sneek WZ B1 - Makkum B1 14.30 uur
Makkum C1   - Foarut C1 11.00 uur
Makkum MC1 - JVB MC2 12.00 uur
(Kaatsveld)

pupillen
SDS          - Makkum D1  11.10 uur
Makkum D2     - Franeker D5 9.45 uur
Makkum E1    - Nijland E1 11.00 uur
(Kaatsveld)
RES E1        - Makkum E2 10.45 uur
Scharneg. F1 - Makkum F1 10.15 uur
Makkum F2 - Scharneg. F2 9.00 uur
(Kaatsveld)

Zaterdagvoetbal VV Makkum

Makkum – Het eerste elftal VV Makkum
speelt dit seizoen in de vierde klasse A van het
amateurvoetbal en ontmoet daar Berlikum,
Blue Boys, Creil, Ens, Heeg en YVC.

Makkum
Trainer: KLaas Sinnema.

Selectie: Simon Adema (28), Rein Bergsma
(20), Folkert Boer (19), Johan Boonstra (21),
Hette Elgersma (29), Teake Elgersma (24),
Piter Genee (24), Anne Albert Gros (18), Jelle
Hiemstra (20), Jouke de Jong (25), Lex
Kiewied (24), Rein Miedema (38), Gerard
Roorda (31), Gjalt Roorda (34), Michiel
Scheepvaart (21), Timo Smit (18), Rinze
Steneker (19), Jorrit Tiersma (19), Jouke Abe
Tilstra (19) Reimo Tjeerdema (31), Willem
van der Velde (19), Bouke de Vries (20).

Nieuw: Lex Kiewied (Geel Wit), Folkert Boer
(eigen jeugd), Anne Albert Gros (eigen jeugd),
Timo Smit (eigen jeugd), Jorrit Tiersma (eigen
jeugd), Jouke Abe Tilstra (eigen jeugd),
Willem van der Velde (eigen jeugd).

Vertrokken: Jasper van Dijk (lager elftal).

KNVB-zaalvoetbal
dinsdag 13 september
20.00 uur he Nij Engwier 2 – de Herauten 2

Sporthal
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OPRUIMING OOPRUIMING OOPRUIMING

5500%%  KKOORRTT IINNGG  
op 

Tuinmeubilair een ddiverse
bloembakken/potten

op=op

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Ronde Grenen eethoektafel met tussen-
blad op kolompoot. Vr.pr. € 50.-, tel. 0517-579583

TE KOOP Ikea tafel + 4 stoelen, zwart met grijze
poten € 50.-, tel. 0515-232839 na 18.00 uur 

TE KOOP Thermostaat klok Honeywell Chronotherm
III € 25.-, tel. 0515-232145

TE KOOP Medaillekast 1.10 x 1.42, tel. 0515-576025
na 17.00 uur 

TE KOOP Klooster antiek oud eiken met armleuningen
€ 250.-; 3 x autoradio met boxen € 20.-, 
tel. 0515-569835

TE KOOP Friese goudpel pieken, tel. 0517-641275

TE KOOP Peuterfiets 12 inch. incl. zijwieltjes € 12.50;
Peuterschommel € 7.50; Rugdrager € 10.-, 
tel. 0515-233850

TE KOOP Pompoenen en kalebassen. Alle soorten en
maten kalebassen. Van Kalsbeek, Sielandsreed 5, Gaast.

TE KOOP Electr. 2 pers. opblaasbed 60 cm hoog € 75.-
tel. 06-10672670

TE KOOP Wegens verhuizing zolderopruiming a.s.
zaterdag vanaf 10.00 uur, v.d. Weijstraat 9, Exmorra

TE KOOP Rossner America veelzijdigheids zadel
18 inch., normale boom past op veel paarden, 2 jr. oud
i.z.g.st. € 350.- (nw.pr. € 700.-); Pagony regen-
winterdeken d.blauw m 195 € 45.-; Zomerdeken
m 195 € 15.-, beiden z.g.a.n.; Hoofdstel maat full
incl.bit, 1 x gebruikt kleur zw/wit € 35.-, 
tel. 06-23218218 (Makkum)

TE KOOP Massieve hardhouten buitendeur, verti-
cale groef incl. kozijn, (naar binnen draaiend) br. 1035
mm x 2230 mm hoog € 100.-, tel. 0515-232145

Zoekertje



Openingstijden:
maandag t/m zondag

8.00 - 18.00 uur

U vindt ons op recreatiecentrum 
De Holle Poarte Makkum
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

GEVRAAGD Skelterkraan; Paardrijbroek mt 134/140,
Paardrijlaarzen mt. 35, Paardrijcap, tel. 0517-532331

GEVRAAGD Friese zilverpel pieken, tel. 0517-641275

GEVRAAGD Wie wil mij helpen in de tuin, gras-
maaien, heg knippen etc., tel. 0517-531994

GRATIS AF TE HALEN Kleine vrieskist, 
tel. 0515-232839 na 18.00 uur 

BIED ZICH AAN Mollenvanger is op zoek naar
jachtvelden, ook kleinere velden, tel. 06-51000867

GEVONDEN Op het terrein van Avondrust is 2 weken
geleden een damesfiets gevonden. Diegene die een
fiets mist kan informeren bij de receptie van Avondrust 

GEVONDEN Sleutel aan Ky-koord op de Markt, 
af te halen bij Speelsgoed

VERLOREN Wo-middag 31 aug. jl. voor
Makkumstrand kiel van een zeilbootje in het
snifgedeelte, heeft u de kiel gevonden dan graag een
telefoontje op 0515-232476 

GEZOCHT Trailer voor motorboot 5.00 x 2.00 m. gew.
700 kg. eventueel alleen voor stalling, tel. 06-11370635

VERMIST Licht/donker grijs gevlamde poes met
lang haar, tel. 06-53974501 


