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Pluvius was 
de kuieraars 
goed gezind

4 5 14

Koepelconcert
Witmarsum

Bezorgbakker
Hoekstra 
sponsorde 
Ouder Kind Partij

Al jaren een 
vertrouwd adres!

Nieuws, verslagen/copij van sportactiviteiten
en ander actuele gebeurtenissen, advertentie-
opdrachten etc. kunt u tot 30 september a.s.

bezorgen c.q. toezenden aan mevrouw Truus
Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum, tel.
0515-231648,  of e-mail: rienstra@makkum.nl 

Mededeling

Nieuwe viaduct over de provinciale weg N31
bij Zurich open voor verkeer

Zurich - Donderdag 4 september werd het viaduct
over de N31 officieel opengesteld. De bewoners van
Zurich en omstreken zijn hun gevaarlijke oversteek
kwijt. Vanaf 5 september is deze definitief opgeheven.
De werkzaamheden aan deze weg liggen uitstekend
op schema. Eind 2008 moeten alle werkzaamheden
voltooid zijn en zal de weg veel veiliger moeten
zijn dan voorheen. Het wordt dan weer een weg
met een snelheidslimiet van 100 km. Momenteel
zijn er dankzij deze werkzaamheden verschillende

omleidingsroutes en deze worden met borden duide-
lijk aangegeven. Voor mensen die hiervan de dupe
zijn, is het nog even door bijten, maar het einde is
in zicht. De bewoners van Zurich en omstreken zijn
blij met het viaduct en enkelen kwamen afgelopen
donderdag even kijken naar de openstelling van de
weg. Overigens ging dit zonder feestelijkheden.
Gewoon de weg open stellen voor iedereen, door
het weg halen van de afzetting en daarmee ging ene
lang gekoesterde wens in vervulling.

Parrega - Zaterdag 6 september was er groot feest
in Parrega bij de Jong Fourage omdat dit  familie-
bedrijf al 100 jaar bestaat! De 4de generatie is
werkzaam aan dit bedrijf, en Bennie en Gerbrig de
Jong-Ykema hopen dit nog vele jaren voort te zetten. 

In 1908 is de Jong Fourage opgericht door oerpake
Douwe de Jong op ’t Skil in Parrega. Het voer werd
destijds aangeleverd per schip en er was dan ook
veel mankracht nodig om al het voer vanuit het
schip in zakken te krijgen. Tegenwoordig rijdt de
vrachtwagen van de Jong twee keer per dag naar
Zwolle om het voer op te halen en vervolgens bij
de boer in de silo te blazen. 

Bennie en Gerbrig hebben op 6 september al hun
klanten uitgenodigd om een kijkje te nemen bij hen

op de loods. Er was van alles te zien en te beleven
voor jong en oud! Voor de allerkleinsten was er een
kinderboerderij en een springkussen en kon er
geschminkt worden. De wat ‘oudere’ jeugd kon
proefritjes maken op de quads die buiten stonden.
En binnen in de tent kon met rustig een bakje koffie
drinken en ondertussen alle oude foto’s bekijken
die gepresenteerd werden. Ook waren er bijna 200
boerderij foto’s van alle bulkvoerklanten en nieuws-
brieflezers van de Jong. Dit was een schitterend
effect, en elke boer die zijn boerderij herkende
mocht de foto mee naar huis nemen. In de loods en
vernieuwde winkel waren diverse stands om ieder-
een te voorzien van informatie, of te verrassen met
leuke acties of prijsvragen. Na een warme hap te
hebben gegeten kreeg elk gezin nog een verrassings-
pakket mee naar huis!

100 jaar (de) Jong Fourage familiebedrijf in Parrega



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 10 september 2008

Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 14 september

Van Doniakerk 9.30 uur
ds. J. van Olffen, Startdienst/jeugdactiviteiten

R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
pastoor J. v.d. Wal                    

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. D. Tamminga, Makkum Startzondag

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum                               

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”de Tsjasker”, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281                   

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk (Geen opgave)

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

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

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

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

Veel heb je ons gegeven,
Veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
Blijf je in onze harten leven.

Met veel verdriet hebben wij mijn lieve man,
ús leave heit, pake en oerpake los moeten laten.

Jan Hendriksma
* 6 augustus 1931 3 september 2008

Bolsward Sneek

54 jaar

Makkum: Saakje Hendriksma-Amels

Terwispel: Bote en Beke
Anke
Jan Douwe

Zwolle: Gonny en Jan
Jeroen en Judith

Luka
Ronald en Marjolein
Edwin en Dagmar

Makkum: Jolanda en Klaas
Klaas-Jan en Petricia

Arjo-Jacob
Arno
Jord en Welmoed

Leeuwarden: Wiebe en Veronica
Emma

Lieuwkemastraat 41, 8754 BL Makkum

De dankdienst en begrafenis hebben maandag
8 september j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Plotseling hebben we afscheid moeten nemen
van onze altijd spontane zwager

Jan Hendriksma
op de leeftijd van 77 jaar, 

echtgenoot van Saakje Amels.

Wij leven met haar, hun kinderen en kleinkinderen 
mee in dit verlies.

Makkum: Foekje
De Bilt: Willy en Yeb

Makkum: Kees en Janny
Hengelo: Grietje en Gerhard
Makkum: Klaasje en Siep
Hengelo: Joke en Yke 
Hengelo: Betsy en Dino  

Makkum, 3 september 2008

Wij hebben plotseling afscheid moeten nemen
van onze medebewoner

Jan Hendriksma
Wij wensen de familie veel sterkte.

Bewoners ”Lieuwkemastate” 

Makkum, 3 september 2008

Hiel grutsk en tige bliid binne wy mei 
de berte fan ús famke en leave suske

NYNKE
berne op 30 augustus 2008

Siep, Janet, Anna en Maaike Oostenveld
It Gruthof 3, 8754 GZ  Makkum

Als ik eens mijn ogen sluit
en het leven vliegt er uit
en men vraagt:
Was het goed of matig?
Was het vlot of statig?
Blijf bij die vraag niet langer staan,
Vergeef me, ik heb mijn best gedaan

Ali

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten
beleven, is van ons heengegaan onze lieve zus,
schoonzus en tante

Alida Maria Reijns
Ali

* 26 december 1933 7 september 2008
Enkhuizen Makkum

Makkum: Bert en Ank
Amsterdam: Albert en Frans

Tiny en Herman 
Makkum: Piet en Jannie
Kubaard: Gre en Herman

Amstelveen: Mia en Gerard
Makkum: Cees en Minie
Makkum: Herman en Trees

Duivendrecht: Bep en Ger
en tantezeggers

Correspondentieadres: Estrikwerk 16,  
8754 BX Makkum

De gezongen uitvaart zal worden gehouden op
donderdag 11 september om 10.30 uur in de RK
St. Martinuskerk, Kerkstraat12 te Makkum.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.00 uur.
De crematieplechtigheid zal aansluitend plaats-
vinden om 13.00 uur in aula 2 van het crematorium
“Goutum” Yndyk 1te Goutum. Ook hier is er na
de plechtigheid gelegenheid tot condoleren.

Agenda
vrijdag 12 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur in het restaurant

zaterdag 13 september
Cornwerd/Bolsward - 10e Friese molendag.
Cornwerder-molen te Cornwerd/Lonjé of Tadema’s
molen in Bolsward, beiden geopend voor publiek
van 10.00-16.00 uur. Info op tel. 06-10877364

Makkum -Visserij haven Makkum 12.00 uur
start grote Slag om Makkum met 50 sloepen.
‘s Avonds 21.00 uur in de feest-tent op haven-
terrein afsluiting met Kleintje Leugebollepop.

Makkum - Doopsgezinde kerk 13.30 - 17.00 uur
tentoonstelling hekwerk, muziek door Rienk Tholen
(zingt o.a. liedjes van Guus Meewis en Queen)
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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

Foe Yong Hai
Gesneden Kip
in zoetzure saus
Mini loempia’s
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Paalzitten in Makkum kan in de haven

Makkum - Er valt altijd wel te beleven of er is
feest in Makkum hoor je veel de bewoners zeggen
uit andere dorpen en in de regio. Mogelijk gaat
een ad-hoc comité een paalzit wedstrijd in de haven

organiseren. Momenteel worden de steigers ver-
nieuwd, een mooie gelegenheid om een activiteit
te organiseren!

Pluvius was de kuieraars goed gezind

Zurich - Op woensdag 3 september was het alweer
de laatste keer dit jaar dat er aan een simmerjûn-
kuierke kon worden meegedaan. Deze keer was
Zurich de startplaats en er waren weer meer dan
twintig deelnemers. Het was de bedoeling van
Willem om gebruik te maken van de nieuwe loop-
brug bij het Strand, maar helaas wordt het okt./nov.
voordat deze klaar is en zullen we als simmerjûn-
kuierders moeten wachten tot 2009. Toch niet
getreurd, want ook zonder loopbrug kun je in de
omgeving van Zurich heerlijk wandelen en werd
de pas erin gezet richting buurtschap Gooyum.
Dit ligt oostelijk van Zurich aan de Gooyumervaart
welke eeuwenlang de verbinding vanuit Zurich
met de wereld was, omdat deze vaart aansluit op
de Makkumer Melkvaart en zo op de voormalige
Zuiderzee. Dit allemaal bedenkende werd al
wandelend een werkelijk schitterend kerkenpad
bereikt, dat ligt tussen de Buitendijk en de
Waltinghelaan. Willem vertelde hier even over het
ontstaan van zo’n pad en de functie vroeger en
nu en na deze korte uitleg zetten de wandelaars hun
schreden bij die van degenen die in vroegere

eeuwen gebruik maakten van dit pad. Al keuvelend
en genieten van de vergezichten en fraaie avond-
luchten, waren de 1,6 km. zo onder de voeten
verdwenen en via de Waltinghelaan, buurtschap
Boatlân en buurtje Aldmar werd al snel Zurich
weer bereikt en kon men terug zien op een prachtige
wandeling zonder dat Pluvius roet in het eten
gooide. Waar we ook op terug kunnen zien is dat
we vijf erg gevarieerde simmerjûnkuierkes met
een wisselende bezetting hebben gehad. Net zo
wisselend als de bezetting, was de omgeving
waarin we wandelden. Zo kwamen we vanuit Arum
langs de voormalige ijsherberch op de Grouwe
Kat, gingen we vanuit Pingjum op zoek naar de
monniken van Vinea Domini op het Strand,
beklommen we de Pingjumer Gouden Halsband
toen we in Kimswerd startten, verdwaalden we
bijna in een maaisdoolhof onder Witmarsum en
waren we deze laatste keer op Gooyum. 

De plannen voor 2009 liggen al klaar en zullen
voor velen weer even verrassend en plezierig
zijn als in dit  6e simmerkuierke-seizoen.

* Onderweg naar Waltinghaleane
(eigen foto)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Broccoli 
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Mooie Prei             
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

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

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen, dore’s of bildtstar           
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Stichting 
Kinderopvang

Zuidwest
Friesland

St. Kinderopvang Zuidwest Friesland 
zoekt een 

gastouder in Wons
Voor drie jonge kinderen, 
vanaf 15 december 2008.

Ongeveer twee keer per maand 
van maandag t.e.m. vrijdag,
van 7.45 uur tot 16.00 uur. 

Heeft u belangstelling ?
Bel dan voor meer informatie het
gastouderbureau in Witmarsum.

Telefoon 0517 - 532084

Koepelconcert

Witmarsum - Zondagmiddag 28 september is
er in de Koepelkerk in Witmarsum vanaf half vier
weer een Koepelconcert. Het ‘Sneeker Blokfluit-
kwartet’ en organist Jelle Rollema zullen muziek
uitvoeren van o.a. Purcell, Bach, Telemann, Mozart
en Pepusch. Het ”Sneeker Blokfluitkwartet” bestaat
uit Annie Bijlsma, Lies van der Griend, Joke de
Jager en Theo Wiersma. Sinds 2005 speelt dit
ensemble in deze samenstelling. De spelers zijn

alle vier afgestudeerd als docerend musicus aan
de toenmalige Muziek Pedagogische Academie
in Leeuwarden en zijn werkzaam (geweest) aan
diverse Centra voor de Kunsten. Het repertoire
van het ”Sneeker Blokfluitkwartet” bestaat uit
muziek in wisselende bezetting van sopraan- tot
contrabasblokfluit. De entree bedraagt € 7.50,
inclusief een consumptie. Kinderen t/m 16 jaar
gratis entree.

(eigen foto)

In heel Nederland gaan ruim 75.000 vrijwilligers
van de Nierstichting van 14 t/m 20 september van
deur tot deur tijdens de Nationale Collecteweek.
De Nierstichting bestaat 40 jaar en grijpt dit
jubileumjaar aan om extra geld in te zamelen voor
het realiseren van doorbraken in het voorkomen
en de behandeling van  nierziekten. Met dat doel
voor ogen zetten en enthousiaste collectanten
alles op alles om zoveel mogelijk geld voor de
Nierstichting op te halen.

De Nierstichting bestaat dit jaar 40 jaar. Een periode
waarin zij zich onvermoeibaar heeft ingezet voor
een betere kwaliteit van leven voor nierpatiënten.
Nierfalen is een sluipend en onomkeerbaar ziekte-
proces en een medicijn tegen nierziekten bestaat

niet. Voor nierpatiënten met ernstig nierfunctie-
verlies bestaan op dit moment slecht weinig
opties: Dialyse, niertransplantatie of de dood.
”Dat klinkt misschien hard, maar helaas is dit wel
de harde realiteit”, zegt Paul Beerkens, algemeen
directeur van de Nierstichting. ”Dialyse is een
levensreddende behandeling, maar erg zwaar en
ingrijpend. Eigenlijk is dialyse geen leven, maar
óverleven. Een niertransplantatie lijkt dan ook
de beste oplossing, maar er is nog steeds sprake
van een groot tekort aan orgaandonoren. Boven-
dien is de verwachting dat het aantal nierpatiënten
sterk zal stijgen. Daarom willen we in de
komende jaren krachtige stappen voorwaarts
zetten en doorbraken realiseren in de strijd tegen
nierziekten”.

Nationale Collecteweek Nierstichting

Kimswerd - Atelier Zoutkust organiseert zaterdag
13- en zondag 14 september een weekend vol glas
en glaskunst. Naast een expositie zijn er diverse
activiteiten op glas gebied zoals: demonstraties
glas in lood ramen maken, Tiffany techniek,
smelten en vormen van glas in de oven en glazen
kralen maken in de hete vlam van een brander.
Ook kunt u informatie krijgen over het restaureren
van glas in lood en het plaatsen van glas in lood

in isolatie glas. Tijdens het hele weekend zijn er
speciale aanbiedingen van onze glasproducten,
materialen en gereedschappen en kunt u zich
inschrijven voor een van de vele dag- of weekend-
cursussen die u bij Atelier Zoutkust kunt volgen. 

Jasper en Nynke van Schaik zullen u graag ont-
vangen. Atelier Zoutkust is te vinden in de Jan
Timmerstraat 1 te Kimnswerd.

Open dagen atelier Zoutkust
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Witmarsum - Vanwege verkeersveiligheid is de
provincie van plan drie fietstunnels aan te leggen
in de weg van Bolsward naar Workum, bij Parrega
en Tjerkwerd. Tevens wil men fietspaden aan-
leggen langs deze weg en zal er bij Tjerkwerd,
bij de brug over het van Panhuyskanaal, een smal
fietspad komen. Er worden nieuwe landbouw
ontsluitingswegen aangelegd en de bushaltes
worden verplaatst. Een behoorlijk ingrijpend plan,
wat van 12 juni tot 24 juli ter inzage gelegen heeft.
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen en de

gemeente heeft de taak om een bestemmingsplan
op te stellen. De uitvoering van het geheel is in
handen van de provincie en die zal tevens grond-
aankopen moeten doen. Mocht deze grondaankoop
niet slagen dan zal de provincie een onteigenings-
procedure op starten. Dit zou geen goede zaak zijn en
beter is als alles in goed overleg geregeld kan worden
en de werkzaamheden van start kunnen gaan. De
leden van de commissie Grondgebied staan allen
bijzonder positief ten opzichte van deze plannen,
die de veiligheid op de weg moeten vergroten.

Fietstunnels vervangen 3 kruispunten N359

Witmarsum - Het bestemmingsplan Holle Poarte
is vastgesteld in 1992 en 1995 en dus totaal ver-
ouderd. In overleg met De Holle Poarte partijen
is aan de actualisatie vorm gegeven en wordt de
bestaand situatie vastgelegd. Hierbij is rekening
gehouden met de toekomstige situatie, waarin
525 recreatie wooneenheden gerealiseerd zijn.
Tevens is er een plan om nabij de vuilstort aan de
Suderseewei een kleinschalig bedrijventerrein te

realiseren. Dit zal dan geschikt zijn voor kantoren.
Hier moet geen grootschalige bedrijvigheid komen.
En dankzij het feit dat afgelopen zomer Connexion
met een snelle boot over het IJsselmeer gevaren
heeft, is het de bedoeling om aan het Makkumer-
diep een aanlegsteiger te realiseren. Mocht
Connexion niet terug komen volgende zomer,
dan kan deze steiger ook voor andere doeleinden
gebruikt worden.

Voorontwerp bestemmingsplan Holle Poarte

Witmarsum - De grond van het bedrijventerrein
de Papiermolen in Makkum is aangekocht en er
is door het bedrijfsleven veel interesse voor het
nieuw aan te leggen terrein. Het terrein wordt 7
ha. groot. Inmiddels zijn er al 10 belangstellenden.
De leden van de commissie grondgebied wilden
wel even duidelijk aangeven dat het niet de
bedoeling is dat hier grote woningen gebouwd
worden met een klein schuurtje zoals in het ver-
leden gebeurt is. In de voorschriften zal dan ook
komen te staan dat er eerst een bedrijf gevestigd
moet worden met bedrijfsgebouw en daarna pas
een bedrijfswoning. Enkele leden van de commissie

maakten wel even duidelijk melding van het feit
dat er binnen deze 7 ha. ook nog volkstuinen liggen.
Enkele jaren geleden zijn deze verplaatst van de
Lieuwkemastraat naar de Rondweg en wat
gebeurd met deze tuinen. Volgens wethouder Rein
Boersma zijn deze in het verleden met zorg ver-
plaatst en heeft de gemeente grond overgebracht
en een watertap punt geplaatst. In dit plan wordt
niet meer gesproken over verplaatsing van de
tuinen en als de grond nodig is zullen de volks-
tuinen verdwijnen. De uitbreiding bedrijventerrein
is nu aan de orde en niet verplaatsing volkstuinen.
Het gebied zal medio 2009 bouwrijp zijn.

Bedrijventerrein de Papiermolen

Makkum - Afgelopen week heeft De Vries
Scheepsbouw te Makkum het contract ondertekend
voor een nieuwe en grote refitopdracht. Het betreft
de verlenging van een vijftig meter luxe jacht. Het
jacht werd dertien jaar geleden gebouwd bij het
moederbedrijf De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer
en werd begin dit jaar aangekocht door een nieuwe
eigenaar. De klant benaderde de Makkumer werf
aangezien de Friese werf zich niet alleen op nieuw-
bouw maar ook op refitactiviteiten richt. Met de
ingrijpende verbouwing van het jacht kan een
beachclub worden gerealiseerd evenals een grote
jacuzzi op het bovendek. Directeur Sijbrand de
Vries is enthousiast over het prestigieuze project.
“Het is voor de werf in Makkum alweer de vijfde
grote refitopdracht sinds de start drie jaar geleden.
Bovendien is het gewoon een mooie klus!”,

aldus De Vries. Door deze mooie opdracht worden
alle bouw-locaties in de kathedraal van Makkum
maximaal benut. Momenteel is men bezig met
de afbouw van het eerste nieuwbouwjacht en
verwacht men in het najaar het casco van het
volgende nieuwbouwjacht met een lengte van
achtentachtig meter. Nooit eerder in het ruim
honderdjarige bestaan van het koninklijke bedrijf
werd een jacht van deze lengte gebouwd. De
nieuwbouwportefeuille is op dit ogenblik gevuld
tot 2013.

Bij De Vries Scheepsbouw te Makkum werken
op dit ogenblik 165 medewerkers. Gezien de goed
gevulde orderportefeuille is de werf op dit ogenblik
op zoek naar gemotiveerde vaklieden op disciplines
als metaal, montage, timmeren en schilderen.

Voor De Vries Scheepsbouw Makkum opdracht
voor een nieuwe en grote refitopdracht

Liv voeding- & leefstijl
advies in andere lokatie
Makkum - Per 1 oktober zal Kinke Sikma, diëtist
bij Liv voeding & leefstijladvies in plaats van in
“het pakhuis” nu haar spreekuur gaan houden in
de praktijk van huisarts Dierick, Brouwersteeg 7
in Makkum. Voor voedingsadviezen onder andere
met betrekking tot diabetes, te hoog cholesterol,
allergieën, over- en ondergewicht kunt u op haar
spreekuur terecht. Voor een afspraak bij Kinke
Sikma kunt u op werkdagen bellen met het service-
center van Liv, telefoonnummer: 0515 740 340

Recreatieboerderij
Slachtehiem 
Lollum - Elke maandag,  dinsdag en woensdag
verwelkomt Recreatieboerderij Slachtehiem
dagrecreanten. Dit doen we met veel wederzijds
plezier, zeggen  Klaas en Lenie Bakker in Lollum.
Voor de dinsdagen is men op zoek naar iemand
die hen uit de brand kan helpen met het vervoer
van de ouderen van en naar de boerderij. Er wordt
gedacht aan een frisse vutter die zich graag wil
inzetten voor de recreanten. Voelt u zich aange-
sproken? Neem dan contact op met Klaas en
Lenie Bakker 0517-469108

Omrop Fryslân  TV
Sicht op Fryslân 

In de tweede aflevering van Sicht op Fryslân stapt
Gerard van de Veer door de Greidhoeke. De
Griedhoeke heeft met zijn open landschap een
compleet eigen karakter. Het gebied is gevormd
door de Middelzee. Mar hoe is dit precies gebeurd?
Gerard ontmoet in deze aflevering Daan de Hoop,
hij vertelt over het ontstaan van de Slachtedyk,
en archeoloog Jaap Scheffer, hij legt uit hoe het
zit met de terpen in het gebied. De Middelzee
slipte rond 1200 langzaamaan dicht en Jelle de
Boer zal laten zien wat voor invloed dat nog
steeds heeft op de vegetatie.
Sicht op Fryslân, woensdag 10 september om
19.20, 21.20 en 23.20 uur op Omrop Fryslân
Televisie. Nogmaals te zien de hele nacht om de
twee uren.

Omrop TV
Fryslân Hûs te Keap 

In het mooie Berlikum staat het liefelijke hoek-
huis van Tjettje en Willem Runia. De rondleiding
die Geert van Tuinen krijgt door het huis neemt
een andere wending als Tjettje over haar ziekte
vertelt en de plannen die ze hebben om zich in
Noorwegen te vestigen. De plannen zijn al bijna
rond maar hoe regel je alles met de kinderen, het
werk en de gezondheid? En is de overgang van
Berlikum naar Noorwegen niet een hele stap?
Hûs te Keap donderdag 11 september om 18.45
(20.45, 22.45) uur. Nogmaals te zien de hele
nacht eenmaal om de twee uren.
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Oktober is borstkankermaand. Landelijk wordt
er dan veel aandacht besteed aan deze ernstige
ziekte. Maar lokale inspanningen, die nu al in
volle gang zijn, doen hier zeker niet voor onder.
Op zaterdag 4 oktober laat de Stichting Wandelen
voor Overleven opnieuw van zich horen. Dit jaar
wordt onder het motto ”Bewegen voor overleven”
een wandeltocht, hardlooprun, kidswalk en fiets-
tocht georganiseerd. Door middel van deze actieve
evenementen vraagt de stichting aandacht voor
de risico’s op borstkanker, maar juist ook voor
het leven met en na borstkanker. En dat alles
vooral op een positieve manier.

Bijna iedereen kent wel iemand in de directe
omgeving die met deze vreselijke ziekte is
geconfronteerd, een echtgenoot, een vriendin,
een collega, een buurvrouw. En wie weet wat je
zelf boven het hoofd hangt. Op dit moment, een
maand voor de actieve dag hebben zich al bijna
700 mensen ingeschreven op de website
www.bewegenvooroverleven.nl. Marianne van Hall,
vrijwilliger van Bewegen voor Overleven, in het
dagelijks leven directeur van SKL Kinderopvang
en ervaringsdeskundige als het om borstkanker
gaat, zet zich met hart en ziel in voor de actie.
Van Hall: ”Eind 1998 werd ik zelf geconfronteerd
met borstkanker en in 2004 een van mijn dochters.
Je leven wordt nooit meer hetzelfde, maar ook
niet noodzakelijk slechter. En daarom vragen we
met Bewegen voor Overleven juist op een heel
positieve manier aandacht voor de ziekte. De
tochten op 4 oktober zijn daarom ook vooral
feestelijk. Met veel cultuur, zang en dans langs
de route. Als iemand zo ziek wordt of is geweest,
is het moeilijk om de juiste woorden te vinden.
Het is toch fantastisch dat je op deze manier iemand
een hart onder de riem kunt steken! En je krijgt
er gegarandeerd een geweldige dag voor terug!” 

De wandeltocht is 25 kilometer lang en loopt
voor een groot deel langs het Jabikspaad. Van de
Jacobskerk in St. Jacobiparochie naar de Harmonie
in Leeuwarden, ook bekend als de eerste etappe van
de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.
Ook hardlopers lopen deze route. De kinderen
die mee willen lopen kunnen zich inschrijven voor
de Kidswalk over 5 kilometer van Dekama state,
Jelsum naar de Harmonie. De fietstocht heeft een
lengte van 70 kilometer; start is in de Harmonie
en de route gaat door de gemeenten Menalduma-
deel, ‘t Bildt, Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel
en Tietjerksteradeel terug naar Leeuwarden.

De vrijwilligers van de stichting zetten hoog in.
Heel Friesland moet weten dat zij op 4 oktober
op een heel directe manier een bijdrage leveren
aan diverse borstkankerprojecten. Van het start-
geld gaat de helft naar deze projecten. De pro-
motionele en organisatorische inspanningen zijn
dan ook niet gering, overal in de provincie zijn
posters opgehangen, sponsoren, verkeersregelaars
en vrijwilligers geworven en media benaderd.
Maar de meest effectieve actie blijkt elk jaar
toch wel de eigentijdse, digitale kettingbrief die
een heel eigen leven is gaan leiden. Via het netwerk
van de vrijwilligers is een e-mail verspreid. Deze
mail duikt nu overal in Friesland op, omdat
mensen massaal hun eigen netwerk inschakelen.
Marianne van Hall vindt het fantastisch dat de
acties nu vruchten afwerpen. ”We kunnen qua
capaciteit met alle voorzieningen maximaal
2000 wandelaars en 2000 fietsers ontvangen”,
zegt Van Hall met een grote glimlach, ”We merken,
dat de wandeltocht al een bekend fenomeen is in
Friesland; de fietstocht moet dat nog worden!
Aan onze inzet zal het niet liggen: wij streven
ernaar om heel Friesland op de eerste zaterdag
van oktober roze te kleuren!”

Bewegen voor overleven
Positieve aandacht voor borstkanker in Friesland

Olterterp - Op zaterdag 20 september kunnen
belangstellenden een prachtige tocht per bus door
Noordwest Fryslân maken. Tijdens deze tocht
komen verschillende onderwerpen over deze
interessante streek aan de orde. Een deskundige
gids van It Fryske gea geeft u onder andere
informatie over het ontstaan, de cultuurhistorie
en de natuur van dit gebied. De excursie start om
9.30 uur bij Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden
en duurt tot 16.00 uur. Voor een kleine lunch en
koffie onderweg wordt gezorgd. De kosten à €27,50
kunnen bij aankomst worden voldaan. Opgave
voor deze excursie kan tot en met zaterdag 19
september via de site van It Fryske Gea,
www.itfryskegea.nl, of via het kantoor van It Fryske
Gea te Olterterp, tel. (0512) 381448.

Programma
Na de ontvangst met koffie en inleiding om 9.30 uur
in Natuurmuseum Fryslân vertrekken de deel-
nemers om 10.00 uur per bus voor een interes-
sante, gevarieerde tocht door de noordwesthoek
van Fryslân. Met als leidraad de geschiedenis en

de natuur wordt er aandacht besteed aan de
bedijking en inpoldering van de Middelzee en
Het Bildt, de Slachtedijk en de buitendijkse
kwelderwerken. Terpdorpen, notabelenwoningen,
dijkhuizen, oude vissersdorpen, weidegebieden en
akkerlanden, haakse rompboerderijen, het oude en
het nieuwe land en de kwelders passeren de revue. 

Wandeling Noarderleech
Verder maakt een wandeling van ongeveer 3
kilometer over het Noarderleech deel uit van het
programma. Het Noarderleech is het westelijke
deel van Noard-Fryslân Bûtendyks, een zeer uit-
gestrekt buitendijks gebied met zomerpolders,
kwelders, slikvelden en een enorme vogelrijkdom.
Aan het eind van de excursie heeft de deelnemer
een goed beeld gekregen van de bijzondere
geschiedenis van dit landschap waarin het water
en de strijd daartegen een grote rol hebben
gespeeld. Die geschiedenis leeft onder meer voort
in de terpdorpen, de dijken, de sluizen, oude
zeearmen en de kwelders met hun bijzonder
zoutminnende vegetatie.

‘Fryslân Kwelderlân’
de busexcursie door Noord Fryslân

Cursus ‘Leren masseren’
Sneek - Thuishotel organiseert een cursus
‘Leren Masseren’. Deze start op maandagavond
29 september as. om 20.00 uur en bestaat uit 10
bijeenkomsten van 1,5 uur. Voor informatie en
opgave kunt u tot en met 15 september as. tijdens
kantooruren (met uitzondering van vrijdagmiddag)
contact opnemen met Thuishotel op telefoon-
nummer 0515 4612 34 of via de website
www.thuishotel.nl. De cursus is voor mensen
die op verantwoorde wijze een massage willen
leren geven. De massage is niet behandelings-
gericht, maar bedoeld ter ontspanning. Iedere
bijeenkomst bestaat uit een half uur theorie en
een uur praktijk. Elke cursist zal iedere bijeen-
komst een half uur masseren en een half uur de
massage ondergaan. Tijdens de massage wordt
aandacht besteed aan de houding. Men kan zich
individueel of samen met een partner opgeven.

Cursus Assertiviteit 
voor vrouwen
Sneek - Dinsdagavond 7 oktober as. organiseer
Thuishotel de cursus Assertiviteit voor vrouwen.
Vindt u het moeilijk om nee te zeggen? Wordt u
van veel verschillende dingen enthousiast en
zegt u om die reden (te) snel ja? Vindt u het
lastig om grenzen te verleggen en in sommige
situaties initiatieven te nemen? Bent u bang om
onaardig gevonden te worden en vermijdt u daar-
om het geven van uw mening? Bent u een vrouw?
Dan is de cursus ‘assertiviteit voor vrouwen’ iets
voor u! In 5 bijeenkomsten en eventueel 5 vervolg-
bijeenkomsten krijgt u informatie en gaat u zelf
actief aan de slag met onderwerpen als: luisteren,
aandacht voor je gevoel, observeren en interpreteren,
onderhandelen, wensen uiten, nee zeggen, compli-
menten geven en ontvangen, etc. Deze cursus is
mede mogelijk gemaakt door subsidie van de
Gemeente Sneek. Voor informatie en opgave kunt
u tot en met 23 september as. contact opnemen met
het cursusbureau tijdens kantooruren (met uit-
zondering van vrijdagmiddag) op telefoonnummer
0515 461298 of surf naar www.thuishotel.nl

Fototentoonstelling 
met wedstrijd
Witmarsum - Burgemeester Piersma zal op
vrijdagavond 19 september a.s. om 8 uur in ”de
Hoekstien” aan de Aylvaweg te Witmarsum een
fototentoonstelling openen, waaraan een wedstrijd
is verbonden. Het initiatief gaat uit van de Doops-
gezinde Gemeente en de PKN-combinatie
Witmarsum-Pingjum-Zurich en is voor alle
inwoners van de genoemde dorpen. Voor de vol-
wassenen is het thema ”Thuis - in mijn dorp” en voor
de kinderen tot en met 12 jaar: ”Mijn lievelings-
dier voelt zich hier thuis”. De foto’s worden op
A-4 formaat afgedrukt en tentoongesteld vanaf
vrijdagavond 19 t.e.m. zondag 21 september.
Tijdens de tentoonstelling kunt u onder het genot
van koffie, thee of fris van gedachten wisselen
over de foto’s en waar u zich het beste thuis voelt.
De tentoonstelling wordt dus op vrijdagavond
geopend door burgemeester Piersma en is zaterdag
open van 10 - 16 uur en zondagmorgen zal tijdens
de kerkdienst ook aandacht aan een aantal foto’s
worden besteed.
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Kaartvoorverkoop en aan de deur.
Kijk voor volledige agenda:

www.kafebergsma.nl
0515-331290

Kafe Partycentrum 

B e r g s m a
Easterein

Zaterdag 27 september
TRIBUTE TO THE CATS-BAND

Zaal open: 21.00 uur

Zaterdag 11 oktober
SYB V.D. PLOEG EN BAND

Aanvang 22.00 uur

Verwacht:
VANGRAIL, DEADLINE, FLIPPEN,

MOOI WARK EN NOG VEEL MEER! 

INTERKERKELIJK MANNENKOOR 

DE FLEVOSANGHERS

Wil graag mannen welkom heten
die graag zingen.

Repetities woensdag’s
om 8 uur ‘s avonds in

K.C. Het Anker  -  Buren 15 Makkum

Dorpshuis ”De Treffer”
te Skuzum 

organiseert weer klaverjassen 
op de volgende dagen:

1199 sseepptteemmbbeerr 22000088
1177 ookkttoobbeerr 22000088

1144 nnoovveemmbbeerr 22000088
1122 ddeecceemmbbeerr 22000088

22 jjaannuuaarrii 22000099
66 ffeebbrruuaarrii 22000099
2277 ffeebbrruuaarrii 22000099
2277 mmaaaarrtt 22000099

Het begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

Kleintje Leugenbollepop bands festival 
Makkum - lepop nog maar net afgelopen en nu
alweer feest! Door de ruime opgave van bands
voor Leugenbollepop heeft de stichting besloten
het 8e kleintje Leugebollepop te organiseren. Dit
jaar in een ruime feesttent op de haven te Makkum.
Uit een selectie van 8 bands zijn onderstaande
vijf bands gestrikt om een ouderwets avondje
poprockmuziek te verzorgen. Dat muziek leeft in
Makkum en omstreken hebben wij 29 augustus
gemerkt tijdens Leugenbollepop. Dat er in band-
formatie ook het nodige gebeurd zien we zaterdag
13 september op de haven te Makkum. Entree is
geheel gratis. Benieuwd wat Makkum te bieden
heeft op het gebied van bandjes? Kom dan zeker
langs zaterdagavond vanaf 20.00 uur op de haven.
Hieronder de biografieën van de line-up:

Loco Live
Het idee werd gesmeden in de kroeg; Jan Poog wou
nog één keer lekkere harde punkmuziek spelen
om daarna voorgoed te stoppen met de muziek.
Aanstaande zaterdag mag "LOCO LIVE"
(genoemd naar het laatste album van "The
Ramones") het spits afbijten tijdens "Kleintje
Leugenbollepop". LOCO LIVE is de bandnaam
van de "the Ramones" coverband uit Makkum.
De band is opgericht in het najaar van 2006 en
bestaat uit zanger Jan Poog, drummer Peter
Hoogeveen, gitarist Tim Homan (voorheen: Jelle
Sieswerda) en basgitarist Menco Pieters. Na een
optreden in de jeugdsoos in voorjaar 2007 was
het debuut. En toen, tja we werden gevraagd voor
Leugenbollepop…..augustus 2007. In tussentijd
werd er van gitarist gewisseld, Tim Homan is de
naam…the Fifth Ramone (grapje voor insiders).
Tim had er ook wel zin in, dus werd er met hem
geoefend. Wij zijn klaar voor een dampende set!
Hierbij roepen we alle punk-/ Ramones fans op:
om met z'n allen lekker los te gaan. Aanvang
20:45. Zorg dat je erbij bent!
(P.S: 16 nummers in 36 minuten…) 

Emote
Vreselijk te keer gaan. Roerende gitaren met een
stugge drums. Rauwe woorden met gevoelige
tekst. Opzwepend waar de simpele driefout een
muur van muziek produceert. "In 1 zin 3 dingen
zeggen is de kracht van muziek die uit de mond
gespeeld wordt". "Met passie iets eigens brengen,
of op een goede manier iets nabootsen". "Vriend-
schap en geluid, gecombineerd tot 1 woord,
Muziek". EMOTE debuteert! Bezetting: Peter
(Gitaar/zang), Marlon (Drums) en Willem (Bas)

WYMARETTES
(hoezo biografie, we bestaan nog maar 12 uur).
Nog maar net bijgekomen van het Leugenbollepop
geweld staat het volgende project al weer voor de
deur. Zoals voor velen bekend, speelt de Makkumer
band WYMAROO al jaren als begeleidingband
mee op Leugenbollepop met als achtergrond-
zangeressen Karin Reijns en Ellen Nieuwhuis.
Deze "WYMARETTES"  treden nu op de voor-
grond, onder begeleiding van WYMAROO band-
leden Peter Lieverdink (zang) en Klaas Westra
(akoestische gitaar). Er worden bekende, minder
bekende, rustige en uptempo akoestische nummers
gespeeld, dus voor ieder wat wils! 
Meer info op www.wymaroo.nl        

Onomatopoeia
Nieuwe nummers, nieuwe inzichten, vernieuwd
uiterlijk en vernieuwd geluid voor een van de
langstlopende coverbands uit Makkum. Alweer
10 jaar spelen de heren van Onomatopoeia met
plezier. Met vier man is gesleuteld aan een
nieuw repertoire wat bestaat uit covers van
diverse bands uit het Engelse en Amerikaanse
alternatieve pop/rock circuit. Een greep uit het
repertoire: Babyshamples, the Kooks, Moke,
Foo Fighters, Queens of the Stone Age en meer.
De met drie-voudige samenzang uitgevoerde
covers van vrolijke, mysterieuze en donkere
liedjes worden met veel enthousiasme gespeeld.
Zaterdag staat een set van ongeveer 12 nummers
op het program. Benieuwd naar het 'nieuwe'
Onomatopoeia kom dan naar de tent op haven
en laat je verrassen! Bezetting: Jetze, Joost,
Marlon en Menco

Loaded Dice
Loaded Dice is een Rock&Roll/Rockabilly band
bestaande uit Hidde (zang/gitaar), Gerlof (gitaar/
mondharmonica/zang), Okke (zang/contrabas) en
Haaije(drums). Loaded Dice is een rock&roll-band
die garant staat voor een avondvullend programma
met sfeervolle fifties en sixties muziek afgewisseld
met recenter rock & roll werk. Met zo'n 50 nummers
in het repertoire is Loaded Dice goed voor zo'n
4 uur live muziek. Loaded Dice is een band voor
liefhebbers van een gezellig feest met onvervalste
authentieke rock & roll. Zaterdag spelen zij als
afsluiter een swingende set met de toppers uit
hun ruime repertoire. Het dak gaat eraf op de
haven als het aan de band ligt. Samen het dak
eraf dansen? Kom dan zeker kijken. 
Meer info op loadeddice.hyves.nl

Makkum - Komende zaterdag vindt om 12.00 uur
bij de visafslag de eerste start van de 6e Slag om
Makkum plaats. Elke twee minuten starten de
volgende twee teams. Inmiddels hebben zich ruim
50 sloepen ingeschreven voor de 15 kilometer
lange wedstrijd die een vaste plaats op de nationale
roeikalender heeft gekregen. Via het Makkumer-
diep duiken de sloepen het IJsselmeer op richting
Kornwerderzand. Onder de diverse boeienschepen
is ook de Blazer TX33 waardoor het authentieke
nautische karakter van de dag nogmaals wordt
onderstreept. Plusminus 450 roeiers strijden om de
punten voor het Nederlands Kampioenschap in

zowel dames als herenklassementen. 21 van de 24
teams die uitkomen in de heren hoofdklasse
hebben zich aangemeld waardoor de onderlinge
concurrentie groot zal zijn. Op het haventerrein
wordt op vrijdag de 12e een tent geplaatst waarin
ondermeer het palaver en de prijsuitreiking wordt
gehouden. Uiteraard met muzikale omlijsting
van DJ Keimpe. Vanaf 21.00 uur gaat het feest
in de tent door met Kleintje Leugenbollepop.
Een prachtig muzikaal slot op deze sportieve
dag. In verband met de opbouw van de tent is
het parkeren op het haventerrein beperkt. Meer
informatie op www.slagommakkum.nl 

Grote deelname Slag om Makkum



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 10 september 2008

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

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

Porsch club te gast in Piaam

Piaam - Zondag even in het teken van de Porsche`s
type 911. De ”911 elfstedentocht” werd door de
Porsche club georganiseerd en trok langs de elf

steden van Friesland. In totaal reden er 140
auto`s mee. Voor de lunch kwamen de bestuurders
en bijrijders samen in restaurant De Nynke Pleats.

Makkum - Dit jaar geen startweekeind bij Scouting
Burdine maar een startdag. Dit omdat alle leden van
onze scoutinggroep al een startweekeind hebben
gehad samen met de scoutinggroep van Beetster-
zwaag. Deze startdag zal plaatsvinden op zaterdag
20 september bij het scoutinggebouw en in het dorp.

Wat er dus anders is, is dat het dit jaar in Makkum
geen weekeinde meer is maar een dag. Wat er niet
anders is, dat de kinderen die niet lid zijn van onze
scoutinggroep uiteraard welkom zijn om deze dag
eens mee te maken wat scouting nu eigenlijk is.
Dat kan vanaf  ‘s morgens 10 uur. Dan wordt het
kamp geopend. Wat er precies allemaal te doen
is houden we hier nog even geheim, dus als je
wilt komen kijken en/ of meedoen dan ben je
welkom. Zeker is dat er veel te zien en te doen is
voor iedereen. Ook willen wij ouders en andere
belangstellenden uitnodigen om eens een kijkje
te komen nemen in ”de keuken” van scouting.

Mocht je na deze dag ook lid willen worden maar
het nog niet zeker weet; niets aan de hand. Bij
scouting Burdine mag je altijd 3 weken gratis
meelopen met de opkomsten van de groepen.
Mocht je nu al een kijkje willen nemen, dat kan
ook, je bent welkom op de opkomsten van de
verschillende leeftijdsgroepen. De welpen en
kabouters (7 t/m 11 jaar) hebben opkomst iedere
zaterdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. De ver-
kenners en padvindsters (11 t/m 15 jaar) hebben
opkomst iedere vrijdagavond van 19.00 tot
21.00 uur. De explorers hebben opkomst iedere
woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

Voor verdere info kan je bellen: Simon Tromp,
tel. 232432 of Marion Zeilstra, tel. 233432. We
hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 20 sep-
tember om vanaf 10 uur bij het scoutinggebouw.

Groetjes, Leiding scouting Burdine Makkum.

Startdag 2008 Scouting Burdine

Allingawier - Op zaterdag 13 september a.s.
wordt de schilderijenexpositie van de schilder
Anton Martens geopend in de expositiekerk van
museumdorp Allingawier. Anton Martens werd
geboren in Haren op 15 februari 1955. Zijn eerste
lessen kreeg hij van de kunstschilder Hans Deuss.
Daarna begon hij zichzelf te ontwikkelen totdat hij
Johfra en diens vrouw Ellen Lorièn leerde kennen.
(Ooit was zijn grootste wens een werk van Johfra
te mogen bezitten). Johfra leerde Anton een totaal
nieuwe techniek, die hij tot op de dag van vandaag

nog gebruikt. Anton noemt zichzelf nu een sfeer-
schilder. Zijn woonomgeving, Harlingen, heeft hem
geïnspireerd tot het maken van zijn eerste drieluik
getiteld ”Inspiré par la mar.” Zijn exposities worden
goed ontvangen. Zo heeft hij o.a. geëxposeerd in
Londen, Glastonbury, Brussel en Amsterdam.

De werken van Anton Mertens zijn te zien in de
expositiekerk van museumdorp Allingawier van
13 september tot en met 31 oktober a.s. van dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Opening schilderijenexpostie



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 10 september 2008

VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm  2006  € 17850,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 14950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd  2005 € 14450,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm 2003 € 12750,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006 € 11950,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c  2003 € 11500,-
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 10950,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm  2005 € 10450,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd 2003 € 8950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 8950,-
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh 2001 € 8500,-  
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 6500,-
Ford Focus TDDi,5drs,zwartmet,el.ramen,cpv,radio-cd 2000 € 4500,-
Nissan Micra AUTOMAAT,zilvermett,stuurbekr,apk,radio 1998 € 2450,-

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999 € 10550,ex
Fiat Doblo 1.9 JTD, blauwmett,st.bekr,el.rmn,cpv,trekh 2003 verkocht!

Ingeruild komt binnen
Opel Zafira 1.8-16v elegance,zilver,airco bouwjaar 2000

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: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Suzuki Ignis 1.3i
Freestyle,zwartmet
Airco,lm velgen
5drs,cpv+afst.bed
radio-cd el ramen  
27 dkm  bj 2006  
€ 11.950,-

Ford Fiesta TDCi'
Futura', 5drs zilvermett,
airco, lm velgen,radio-cd
mistl voor,el rmn
cpv+afst bediening  
92dkm  bj 2005  
€ 10.450,-

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner 

en partijen

3 gangen keuzemenu maand september
Voorgerechten

Toscaanse tomatensoep

of

Rundercarpaccio
van zijdelende

of

Avocado salade

Hoofdgerechten

Entrecote met bearnaise saus

of

Schar picasso 
à la Hellas

of

Zalm uit de oven
met een kruidenkorst

Nagerechten

Crème brulee coupe

of

Kopje Koffie 
met een chocolade truffel

of

Mokka-ijs met Tia Maria

€ 20,50

Vakantie verhalen
Makkum - Het is vakantietijd, wie er op uit trekt
heeft meestal wel iets te verhalen. De redactie stelt
het op prijs om een vakantieverhaal te ontvangen,
met of zonder foto. Het kan zijn dat je in eigen dorp
bent gebleven, of naar een speeltuin of pretpark
of in het buitenland bent geweest. Het maakt
allemaal niet uit, iets over de vakantie te vertellen
is altijd leuk! We wachten af, je kunt het per TNT
versturen/bezorgen op Blazerweg 2, 8754 AK in
Makkum, e-mailen mag ook a.quarre@hetnet.nl

Molentocht per praam
Cornwerd - Tijdens de 10e Friese molendag op
13 september a.s. bestaat de mogelijkheid om de
Cornwerdermolen te bereiken per nostalgische
praam, via riet en weide door prachtige natuur-
gebieden, afgewisseld door cultuur,historie,
kunst, komt u bij de molen in Cornwerd. 

Deze prachtige praamtocht duurt ongeveer twee
uurtjes en kost inclusief bezichtiging molen 10,-
euro voor volwassen en 8,- euro voor kinderen.
de afvaart gebeurd vanaf de Turfmarkt in Makkum,
de opgave / info verplicht via stichting ”It preamke”
tel. nr. 06-55 78 49 59 

Op de valreep 50.000-ste
bezoeker in Waterpark
”Mounewetter”
Witmarsum - Dankzij het zonnige weer hebben
op zondag 31 augustus vele badgasten het
zwembad voor de laatste keer bezocht. Hoewel
niet meer verwacht kon hierdoor toch nog de
50.000-ste bezoeker welkom worden geheten.
Het was de heer Herman Quarré uit Bolsward,
die samen met zijn 2 dochters naar het zwembad
kwam. Naast de felicitaties van bedrijfsleidster
Joke van der Vliet kreeg de heer Quarré een bad-
handdoek en een gratis zwemabonnement voor
het volgend jaar. Na een prachtige dag sloot
”Mounewetter” om 5 uur haar deuren voor het
seizoen 2008.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 11/9 t.e.m. wo. 17/9

Friesche Vlag Caramelvla, 1 liter.......................................1.29
Gesneden Jong Belegen Komijnekaas, 200 gram..............1.49
Schouderham, per pakje..............................5 zegels extra

van de Warme Bakker

1/2 Suikerbrood.............................................................nu 1.95

pak Kokoskransen, 350 gram.............................................1.99
net Spruitjes, 500 gram......................................voor 99 cent
pak Dreft Waspoeder, 790 gram....................................nu 2.79

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

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

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Guus van Gulik
T 06 - 46 34 24 73

De Slinken 6
8754 KH Makkum
T 0515 - 23 38 97
F 0515 - 23 38 26

www.g3schilders.nl
info@g3schilders.nl

Naast buitenschilderwerk kunnen wij
uw woning ook aan de binnenzijde 

professioneel voorzien van een 
kleurrijke muurverf of een  complete

schilderbeurt. Ook voor behangen 
bent u bij ons aan het goede adres. 

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave!

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

De Chinese Muur
Wat de Chinese Muur voor China is, is de
Afsluitdijk voor Europa. Beide zijn door mensen-
handen gemaakt. Alleen de Afsluitdijk met haar
100 meter breedte is vanaf de maan te zien, maar
de Chinese Muur van 5 meter breed niet. Beide zijn
toeristische trekpleisters van de bovenste plank
en brengen deviezen in het laatje en wie weet
zelfs werkgelegenheid. De moderne toerist komt
deels per touringcar en deels per camper. De eerste
kan terecht bij het Monument, de Breezanddijk en
op Kornwerderzand. Maar de camperaars worden
door een verouderde APV verbannen naar het
Mounewetter cq de Holle Poarte waar men eerder
afgestemd is op kamperen dan op camperen. 

Tussen camperen en kamperen zit dag en nacht
verschil. De plaats die uitermate geschikt is om te
camperen is de natuurlijke ijsbaan van Makkum.
Men staat hier op steenworp afstand van de Jumbo,
de kerk, de sportvelden (dus zónder camper) van
de overige winkels. Het terrein egaliseren, ver-
volgens een dikke losse (Haarsma) gravellaag
aanbrengen, om de verouderde APV tegemoet te
komen een dubbele bomerij langs de Engwier-
derlaan planten, een voetgangers doorsteek
(door het Makkumer Bos). Door voor één over-
nachting € 10.- te vragen, kunnen de aanlegkosten
gedekt worden. Voor eventuele schaatswedstrijden
moet er onder de dikke laag gravel een dikke
‘niet vocht doorlatende kunststoflaag’ worden
gelegd, zodat de gravel vochtig blijft en er bij vorst
op de Twentse manier (Noorder Melkvaart)
slootwater op de gravel gesproeid moet worden
zodat er eerder een ijsvloer ontstaat. En dat is
het hele eieren eten.

Willem Draaisma
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Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 13 september

senioren
VVI 1    - Makkum 1 14.30 uur
Makkum 2   - Franeker SC 5 11.00 uur
Stormvogels ‘64 1 - Makkum 3 14.00 uur
Makkum 4   - RES 5 14.30 uur

junioren
Makkum A1 - JV Bolsward A1  12.45 uur
Zeerobben B2 - Makkum B1 12.15 uur
Franeker SC C1 - Makkum C1  10.30 uur

pupillen
QVC D2     - Makkum D1 9.00 uur
Makkum D2  - ONS Sneek D4 9.30 uur
Makkum E1 - Franeker SC E2 10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum E3 - Oosterlittens E3 11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Mulier E3    - Makkum E4 9.30 uur
Makkum 1    - Nijland F1  10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Mulier F1   - Makkum F2 9.30 uur
Robur F2     - Makkum F3 11.00 uur
Makkum F4  - LSC 1890 F10 11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum

zaalvoetbal KNVB
dinsdag 16 september
20.00 uur H Nij Engwier 1 - Workum 5 (beker)

* dat wij onder de Makkumers een ware Fries 
Kampioen hebben .........

* haar kampioenschap op 9 augustus behaalde 
in Gorredijk

* dat zij dit deed met het paard Univers in de 
klasse L

* haar naam is Marijke Bonthuis (spring amazone)

*dat Marijke 13 september deelneemt aan het 
Nederlands Kampioenschap in Ermelo

* zij niet kansloos is en dat wij haar veel succes 
toewensen

Sporthal

Wist u dat...

voetbal - Prima start Makkum in derde klasse
Makkum - Na vorig seizoen via de nacompetitie
promotie te hebben bewerkstelligd speelde het
eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum
afgelopen zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd
van het nieuwe seizoen in de derde klasse. Onder
leiding van scheidsrechter Hettinga van Terschelling
werd op sportpark De Braak op het ongebruikelijke
tijdstip van 15.00 uur afgetrapt tegen een oude
bekende, de kampioen van de vierde klasse van
vorig seizoen NOK. In een met name na rust
aantrekkelijk duel bleek de thuisclub een maatje
te groot voor de bezoekers uit Oudemirdum. Na
een redelijk gelijk opgaand eerste halfuur met
veel strijd aan beide kanten was het de thuisclub
die meer en meer het initiatief naar zich toetrok.
Na enkele kleine kansjes te hebben gemist kreeg
Makkum in de laatste fase voor rust enkele
opgelegde kansen de score te openen. Eerst was
het Reimo Tjeerdema die van dichtbij een voorzet
vanaf links net niet tot doelpunt wist te verlengen.
Even later was het spits Jesse Adema die uit een
hoekschop van Lennard Adema  de hoek voor
het uitzoeken had maar koppend niet de juiste
richting aan de bal kon geven.

In de tweede helft ging de thuisclub verder waar-
mee het de eerste was geëindigd, het creëren van
kansen. Eerst was daar een fantastische volley
van Reimo Tjeerdema die door de keeper van de
gasten met een katachtige reflex over de deklat
werd getikt. Niet veel later was het de door
Daniël Kleiterp vrijgespeelde Jesse Adema die
verwoestend uithaalde, maar waar de Makkumer
toeschouwers al juichten was het wederom de
Oudemirdumer goalie die zijn ploeg voor een
achterstand behoedde. Tien minuten na de thee
kwam de thuisclub dan eindelijk op een verdiende
voorsprong. Een corner van Lennard Adema werd
bij de tweede paal door de geheel vrijstaande
Jan Hiemstra hard ingekopt. Makkum kwam op
stoom en niet veel later was het Daniël Terpstra
die met een van z’n kenmerkende acties drie man

omspeelde en de bal hard en hoog in de touwen
joeg: 2-0. Deze achterstand was voor NOK het
sein om laatste man Inne Schotanus op te laten
schuiven naar het middenveld. Een tactische
omzetting die volledig verkeerd uitpakte. Eerst
was het Jesse Adema die weer eens langs z’n
directe tegenstander snelde en vanaf randje
zestienmeter via de binnenkant van de paal de 3-0
op het scorebord zette. Meest curieuze moment
van de wedstrijd deed zich overigens voor na deze
goal. Terwijl de spelers van Makkum de juichende
Adema omhelsden wees 1 van de spelers van NOK
er op dat de doelpuntenmaker in zijn vreugde
zijn shirtje had uitgetrokken. De scheidsrechter
die het voorval niet had waargenomen besloot
op advies van de speler een gele kaart uit te
delen aan Adema daar waar een prent voor ‘de
matennaaier van de week’ op z’n plaats zou zijn
geweest. Met het doelpunt van Adema was de koek
nog niet op voor de thuisploeg en haar supporters.
Na een afschuwelijk misverstand in de verdediging
van NOK was het Daniël Kleiterp die alleen op
de keeper afging, deze beheerst omspeelde en op
simpele wijze de 4-0 kon inschuiven. Helaas voor
het volop genietende publiek nam Makkum hier-
na wat gas terug en namen de gasten, mede door
enkele wissels aan Makkum-zijde, het laatste
kwartier het heft in handen. Waar NOK tot dat
moment alleen via enkele vrije trappen wat
gevaar hadden kunnen stichten, kreeg het nu een
aantal grote kansen. Daarvan werd er 1 benut
waardoor de eindstand werd bepaald op 4-1. 

Een grote opsteker voor de als een sterk collectief
spelende thuisclub, zeker in de wetenschap dat
3 zware uitwedstrijden volgen. Pas na die wed-
strijden zal duidelijk zijn wat de werkelijke
kracht is van Makkum en of het zich kan meten
met de gevestigde ploegen in de derde klasse.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum in Idsken-
huizen tegen een andere oude bekende, VVI.
Aanvang van de wedstrijd: 14.30 uur.

Rotterdam - Afgelopen zaterdag werd tijdens het
wereldhaven festival in Rotterdam de Maasrace
geroeid. Vanuit Makkum waren de herenteams
van de Zeesteeg en Twirre al vroeg afgereisd om
punten bijeen te roeien voor de diverse klasse-
menten. De Zeesteeg staat prima geklasseerd in het
zogenaamde Kromhoutwhaler klassement waarin
alleen sloepen afkomstig van de Kromhoutwerf
uit Amsterdam uitkomen. De Twirre stond 4e bij
de hoofdklassers en heeft nog uitzicht op meer
vandaar dat beide teams gebrand aan de start
verschenen. En de start in Rotterdam is een bij-
zondere. Het scheepvaartverkeer op de Maas wordt
zelfs gestremd waarna alle sloepen tegelijk worden
weggeschoten. Met 47 sloepen een drukte van
belang en het liep dit jaar wat minder soepel dan
vooraf gedacht bekende ook de organisatie
achteraf. Eerst moest zo’n 7 kilometer stroom-
opwaarts worden afgelegd waarbij onder andere
de Erasmus en van Brienenoordbrug werden
gepasseerd. De stroom stond er goed in maar
met de wind in de rug was dit gedeelte prima te
doen. Halverwege had de Zeesteeg de Twirre op

zo’n 250 meter nog goed in het vizier. Stroom-
afwaarts zorgde de harde wind voor vervelende
golven, dit werd nog versterkt door de nodige
scheepvaart en de teams moesten vol aan de bak.
Nabij Tropicana gingen de sloepen de Leuve- en
Wijnhaven in en kon men profiteren van vlak
water. Dit duurde echter niet lang want voor de
Erasmusbrug doken de sloepen weer de Maas
op. De finish was nog zo’n 2 kilometer en de
teams maakten zich op voor de eindsprint op
wel zeer knobbelig water. De Twirre was als 5e
binnen in een tijd van 1’37”21. De Zeesteeg
volgde in 1’39”28. 

Rond half zes was de uitslag na handicap- en
stroomberekening binnen. De Zeesteeg werd 5e
in de eerste klasse, 17e overall en tweede bij de
kromhoutwhalers en deed daarmee goede zaken.
De Twirre eindigde als 5e in de hoofdklasse en
6e overall en steeg daarmee in plaatsje in de
Hoofdklasse. Komende zaterdag is de Slag om
Makkum waarin beide teams ook weer zullen
uitkomen.

Makkumer sloepen 5e in Maasrace

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF
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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

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nog even langer genieten 
van uw mooi gebruinde huid?

Dat kan!

5x Turbobruiner
normaal € 42.50 nu voor €25,-

(geldig in de maand september 2008)

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Laatste ledenpartij Cornwerd wordt pearkekeatsen

Cornwerd - Op 31 augustus was de laatste leden-
partij van K.V. Meiinoar Ien, ook dit jaar weer
met een jeugdcategorie. Met maar 10 mannelijke
en 10 vrouwelijke opgaven bij de senioren was
het moeilijk loten. Maar met zo’n lijst kun je
natuurlijk wel gemakkelijk pearkekeatsen! Ook bij
de jeugd waren 10 opgeven, daar werd een poule
gemaakt van 5 tweetallen. Het weer was prachtig,
een zuchtje wind en geen wolkje aan de lucht.
Sommige kinderen waren door het warme weer
niet echt gemotiveerd om vier keer te kaatsen en
gingen liever kikkervangen. Misschien kwam het
ook wel een beetje door de twee meest geduchte
tegenstander van de dag: Pieter Politiek met Martha
Tilstra en Tjitte Folkertsma met Tjalling Douwe
Reitsma. De wedstrijd hiertussen werd dan ook
voor het laatst bewaard. Tjitte en Tjalling Douwe
wonnen dit overtuigend. Zij hadden die dag alle
partijen gewonnen. René Boschma en Gerrit
Mosselman werden derde. De prijswinnaars
kregen een mooie standaard en verder mochten
alle jeugdleden iets lekkers uitzoeken.  

Bij de senioren waren de meeste wedstrijden in de
eerste omlopen niet echt spannend. In de tweede
omloop was er nog een blessure bij Germ van

der Meer die met Antsje Kooistra kaatste. Sjaak
Kooistra viel in maar helaas wisten zij de partij
tegen Rintsje Melchers en Josien Leijenaar niet
meer te redden. Laatstgenoemden wonnen daarna
in de halve finale van René Anema en Ytsje
Reitsma met 5-4, 6-6. Helaas verloren ze de
finale met diezelfde stand van Hette Kooistra en
Ottje Tilstra. Zij kregen deze laatste ledenwedstrijd
de krans opgehangen, met name door hun zekere
opslag en slim ”kopkeatsen”. 
De finale in de verliezersronde werd door Pier
Hibma en Sabrina van der Werf gewonnen van
Jouke Douwe Tilstra en Sjoke Tilstra. Doordat
er twee kransen over waren gingen deze naar
diegenen met de verste boppeslach. Bij de heren
werd die gemaakt door Pier Hibma en bij de
dames door Trijntje Tilstra.

Met het lekkere weer was het voor sommigen nog
heel lang nazitten, waarbij tot twee keer toe pizza
besteld werd. Al met al een mooie afsluiter van het
kaatsseizoen van de jubilerende kaatsvereniging
Meiinoar Ien Cornwerd.

Uitslag
Senioren winnaarsronde:
1e: Hette Elgersma en Ottje Tilstra
2e: Rintsje Melchers en Josien Leijenaar
3e: René Anema en Ytsje Reitsma

verliezersronde:
1e: Pier Hibma en Sabrina van der Werf
2e: Jouke Douwe Tilstra en Sjoke Tilstra

Jeugd:
1e: Tjitte Folkertsma en Tjalling Douwe Reitsma
2e: Pieter Politiek en Martha Tilstra
3e: René Boschma en Gerrit Mosselman  

Makkum - De Belboei ledenpartij werd vandaag
gespeeld, de hekkensluiter van het seizoen. Bij
de heren stonden er 12 parturen op papier, met
enkele gaatjes, dus voor een aantal was er een
tweede kans weggelegd. Gezien de voorspellingen,
en de weersomstandigheden was het gunstig om
het motortje goed warm te houden. Gelukkig
bleven de blessures dan ook uit.
In de eerste omloop speelden Andries Smink,
Rommert Tjeerdema en Jakke van der Kamp tegen
het partuur van Jan Ruurd Amels, Pyter Genee
en Koert Jansen meteen al een spannende partij
welke eindigde in 5-4/6-6 voor partuur Smink.
In de 2e omloop speelden zij tegen partuur Geert
Wijma, Pieter Spoor en Pieter Politiek. Op 5-1/
6-6 maakte Andries Smink het uit middels een
zitbal. Partuur Siepie Attema (bijgeloot), Bram
Dijkstra, Willem Griek speelden tegen Hayo Attema
(bijgeloot), Rintje Melchers en Theo Adema de
1e omloop in 5-3/6-2. In de 2e omloop trof partuur
Attema het partuur van Hidde Koornstra, Uilke
Tuinier en Teake Koster (bijgeloot). Op 5-4/6-6
bleef de bal in het perk na een opslag van Siepie
Attema. In de 3e omloop (halve finale) bleven zij
vervolgens staan, en gingen zo door naar de finale.
De halve finale werd gespeeld door partuur Andries
Smink c.s en partuur Daniel Kleiterp, Egbert van
der Veen en Tjitte Folkertsma (welke vandaag
ook nog jarig was!). Partuur Kleiterp had resp.

een omloop van 5-1, en 5-4 gespeeld, en speelde
nu dan de halve finale. Het was een spannende
wedstrijd, waarin zowel aan beide kanten weinig
werd toegegeven. Uiteindelijk sloeg Egbert op
5-5/6-4 middels een kwaadslag de kaats niet
voorbij, en was de 3e prijs voor hen, en ging
partuur Andries Smink c.s door naar de finale. 

Ook de finale werd een mooie partij voor het
publiek. Het was een ware krachtmeting waarin
beide parturen elkaar geen strobreed toegaven.
Uiteindelijk was het Jakke van der Kamp die de
bal voor de kaats keerde op de stand van 5-4/6-0.
Daarmee waren de kransen voor hen, en gingen
Siepie Attema c.s met de 2e prijs naar huis.

De prijzen welke bestonden uit waardebonnen
en medailles werden aangeboden door Cafe Bar
de Belboei. De kransen werden aangeboden door
A. Kamstra Bloemencentrum ”Maggenheim”.
De KVM bedankt hen voor de sponsoring en het
mogelijk maken van deze partij.

Uitslag:
1. Andries Smink, Rommert Tjeerdema, 

Jakke van der Kamp
2. Siepie Attema, Bram Dijkstra, Willem Griek
3. Daniel Kleiterp, Egbert van der Veen, 

Tjitte Folkertsma

Belboei ledenpartij de laatste kaatswedstrijd van dit seizoen

(eigen foto)
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BOSMA
Hoveniers
Voor advies:
* Ontwerp
* Aanleg
* Onderhoud
* Sierbestrating
* Walbeschoeing 
* Schuttingen
* Drainage  

>Mini kraan verhuur<
Breed 75 / 95 cm

Bakbreedte 20,40,80 cm
Gewicht 1000 kg

Tel. 0515-231012
06-5393 5559

20 jaar een begrip!

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Gaast - Op de mooiste dag van een herfst-
achtige week, werd op het veld van ”Trije yn Ien”
de ”Ouder Kind partij” gekaatst. In deze laatste
partij die voor de jeugd georganiseerd wordt dit
seizoen, bestaat het partuur uit een bijzonder
tweetal, een jeugdlid en een ouder. De jeugd was
goed vertegenwoordigd en had hun ouders ook
enthousiast weten te maken, dit resulteerde in
een 18 tal combinaties van routine en jeugdige
flegmatiek. Met een aantal toegevoegde spelregels
zoals een in tweeën opgesplitst perk en een bal
die groter en zachter is dan die in het reguliere spel
wordt gebruikt, konden alle twee tallen meteen
”los”! Kaatsen volgens deze regels (soms met
handicap) en uiteraard een gezonde dosis fanatisme,
zorgden voor een aantal zenuwslopende partijen!
Er werden maar liefst vijf partijen met een bijna
gelijke stand beëindigd, in kaatstermen ‘alles aan
de hang”genaamd. Aan het eind van deze mid-

dag was het dan ook een close finish wat betreft
de verdeling van de prijzen. Zo stonden Heline
en Annie Koning en Gerben de Boer en Abe
Ringnalda op een gedeelde tweede plaats, d.m.v.
loten mochten Gerben en Abe uiteindelijk met
de tweede prijs naar huis. Jilger en Sjoerd
Hiemstra hadden de meeste punten voor zich
gewonnen en mochten daardoor als terechte
winnaars met de krans naar huis! De middag
werd onder het genot van een drankje en
Chinees buffet afgesloten!
Bezorg Bakker Marten Hoekstra, zorgde als sponsor
van deze partij voor een viertal prachtige prijzen!

Uitslagen:
1. Jilger Hiemstra, Sjoerd Hiemstra
2. Gerben de Boer, Abe Ringnalda
3. Heline Koning, Annie Koning
4. Christian Koning, Theo Koning

Bezorgbakker Hoekstra sponsorde ”Ouder Kind Partij”

* De winnaars met rechts de Bezorgbakker Marten Hoekstra

(eigen foto)

‘Simmer yn Fryslân’ sukses foar omrop
Sawol op radio as televyzje is de kampanje Simmer
yn Fryslân ek yn 2008 prima oanslein.  Alle simmer-
eveneminten by de Omrop krije dan omtinken yn
de spesjale simmerprogramma’s ûnder de flagge
Simmer yn Fryslân. Fan Skûtsjesilen oant en mei
it PC-keatsen, fan Oerol oant fierljeppen. It Fryske
publyk stelt dizze oanpak bot op priis, sa wize de
sifers út. Want yn de moannen juny en july wie
Omrop Fryslân fierwei it bêst beharke radiostasjon
yn ús provinsje.

It merkoandiel fan goed 26% yn dizze perioade
leit sawat trije kear sa heech as de nûmer 2 yn
Fryslân, it muzykstasjon Radio 538. It regionale
Waterstad FM helle 3,9 %. Yn de leeftiidsgroep
20-49 is Omrop Fryslân dizze simmer ek de
nûmer 1, docht bliken út de meast aktuele hark-
sifers fan SLO/Intomart oer de perioade juny/july.
Dêr falt fierder yn op dat yn Fryslân muzykstasjons
as Sky en 538 terrein ferlieze, wylst hieltyd mear
Friezen ôfstimme op Radio NL. Lykwols bliuwt

Omrop Fryslân foar it Fryske radiopublyk fierwei de
nûmer 1.  Dy populariteit soarget der foar dat Omrop
Fryslân Radio ek fan de 12 regionale omroppen yn
Nederlân der it bêst foarwei komt, mei it heechste
merkoandiel en de heechste harktichtens. 

Omrop Fryslân TV skoarde opmerklik goed
dizze simmer. Utsjitter wie wol de PC-dei op 31
july mei mear as 200.000 sjoggers. Mar ek by it
Skûltsjesjoernaal, streekrjocht fan de ‘Nostalgie’
ôf, en eveneminten lykas Oerol en it Frysk kam-
pioenskip Fierljeppen wisten de Friezen de eigen
televyzje te finen. Mei as tredde platfoarm Ynternet
is Omrop Fryslân in kompleet multymediaal
stasjon. Dat safolle minsken de simmerhit “Sin,
sin, sinne” meisjonge, sil fêst komme omdat dat
nûmer tûzenen kearen kear delhelle (downloaden)
is fia www.omropfryslan.nl. Op it spesjale Omrop
Fryslân-kanaal op YouTube wie de klip fan de
simmerhit mei 26.000 “views” ek populêr en
fierwei it meast besjoen fan alle Omrop-filmkes.
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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

Ik ben de zolder aan het opruimen en het volgende is voor
een klein prijsje te koop. Alles is nieuw. Electrische WOK
met anti-aanbaklaag € 15.-; Philips batterij-oplader € 5.-;
Vorstbeschermer 500 w € 5.-; 6 grote (pizzaborden) € 10.-;
4 diepe pastaborden met schaal € 5.-; Curver koelbox € 5.-;
Electrische keukenweegschaal € 5.-; Autostofzuiger € 5.-
tel. 0515-232272

Krups Espresso machine-volautomatisch-voor huishoudelijk
gebruik. Kan 1 of 2 koppen tegelijk produceren. Sterkte
instelbaar € 50.- wegens overcompleet, tel. 0515-231940

Pompoenen en kalebassen in alle soorten en maten, 
T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast

Goed ontwikkelde stamboek swifter dekrammen. Zwoeger-
vrij, arr/arr en van verschillende bloedlijnen. Rotkreupelvrij
en ing. tegen blauwtong. Drayer Ferwoude tel 0515-542616
bgg. 06-53540964 

Volvo 340 automaat in redelijke goede staat APK tot 1 juli
2009 bw. 1991, tel. 06-46113645

Franse jachtkast, eiken hout, tel. 0517-532529

Prachtige race fiets, echt een koopje € 125.-, 
tel. 0515-576216

Konijnenhok met nachthok 130x70 cm € 22.50, 
tel. 0515-579312

Oud grenen ledikant met hoge voor- en achterkant, compleet
met bodem, vr.pr. € 200.-, tel. 0515-231589

Playstation 2 spellen, 3 dragonball, 4 voetbalspellen 4-5-07,
2 andere spellen in één koop € 30.-, tel. 06-15416043

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KKOOP

Ds.L. Touwenlaan 2
MAKKUM

Ruime woning 
met 5 slaapkamers,

garage/berging en tuin
op het zuiden.

Vraagprijs:
€€ 240.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje



Enkele jaargangen van het blad Computer Idee.
Belangstelling bel even, tel. 0515-232337

Te huur stalling voor bootje in Makkum lengte tot ± 4 m.,
tel. 06-15416043

Kinderen van 4-12 jaar voor een vet coole middag in
het Anker op zaterdag 13 sept. van 14.00-17.00 uur.
Voor aanmelding: Anjavdmeer@hetnet.nl, tel. 0515-
233850

Jongeren (12-15 jaar) voor een super filmavond op
vrijdag 12 sept. van 19.00-21.30 uur in het Anker.
Voor aanmelding: Anjavdmeer@hetnet.nl, tel. 0515-
233850

Jongeren (16-20 jaar) voor een gezellige filmavond
op vrijdag 12 sept. van 20.30-23.00 uur in het Anker.
Voor aanmelding: Anjavdmeer@hetnet.nl, tel. 0515-
233850

e mail of/en adressen van klasgenoten van Douwe,
Gerke en Libbe voor de Reunie 6e klas Christelijke
Lagere School  d.d 5 september 2009. Te bezorgen bij
Bleekstraat 20 of te mailen aan tendamterp@hetnet.nl

Woensdag 3 sept. op de Krommesloot een zilveren
ruitvormig armbandje, af te halen op Houtmolen 40
te Makkum

Op zondag 31 augustus damesfiets met versnellingen,
Familie Boonstra, tel. 0515-232439
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ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

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

Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

GEVONDEN

AANGEBODEN


