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Huisartsen Makkum krijgen ECG-apparaat 
van voormalig Groene Kruis

Makkum - Tot enkele weken geleden moesten
patiënten van de huisartsen Steenhuizen en
Dierick naar Sneek of  Harlingen om een hart-
filmpje (ElectroCardioGram) te laten maken.
Dit kost vaak veel reistijd en er waren soms
lange wachtlijsten. Dankzij de Stichting
“Vrienden van de Vereniging van voorheen
het Groene Kruis Makkum” hebben de huis-
artsen nu een zeer modern ECG apparaat
kunnen aanschaffen. Het apparaat staat in de
praktijk van dokter Dierick maar is bedoeld
voor alle patiënten van de Makkumer huisartsen
die aanmerking komen.

Een hartfilmpje is niet voor iedereen interessant.
Veel cardiale klachten kunnen niet worden
aangetoond of uitgesloten door middel van een
ECG. Ook preventief onderzoek door middel
van een ECG heeft maar in een aantal gevallen
zin. Uw huisarts zal u kunnen uitleggen of het
maken van een ECG in uw geval zinvol is.
Het ECG wordt eerste beoordeeld door de
computer, vervolgens zal de huisarts het filmpje
beoordelen. Bij enige twijfel wordt het ECG

overlegd met de cardioloog in Sneek. Dokter
Steenhuizen en dokter Dierick zullen de
komende jaren in toenemende mate gaan
samenwerken. Naast een diabetes spreekuur
zullen zij in de toekomst ook een COPD
(longziekten spreekuur) en een hypertensie-
spreekuur (hoge bloeddruk) gaan houden.
Samen zullen zij het komende jaar ook een
certificeringtraject voor de apotheek gaan
doorlopen. Om mee te kunnen blijven doen
met de nieuwste ontwikkelingen in de
gezondheidszorg hebben zij met 5 andere
huisartsen in Wûnseradiel en Littenseradiel de
huisartsencoöperatie Middelsé opgericht. Het
doel van deze coöperatie is om, in weerwil
van wat de zorgverzekeraars willen, ook op
het platteland optimale gezondheidszorg te
blijven bieden. 
De huisartsen zijn de Stichting “Vrienden van de
verenging van voorheen het Groene Kruis
Makkum” erg dankbaar en verwachten dat de
inwoners van Makkum en omstreken baat
zullen hebben van deze nieuwe diagnostische
mogelijkheden. 

Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kan tot nader aan-
kondiging ingeleverd worden bij Truus
Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.

Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515-23 35
45 of e-mail: rienstra@uwnet.nl  
Het verzoek is om dit vrijdags vóór
18.00 uur in te leveren !!!

>>> Makkumer Belboei<<<

SESAM
VLOERBROOD

wit of bruin heel gesneden

0.59
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten
Plotseling en onverwacht is overleden

Aart Romeyn
Zoon van onze (over-) buurvrouw Koos Romeyn.

Wij wensen haar en de naaste familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bewoners van de Aakweg:

Joepie en Suke Hibma                  G. Kamstra
Auke en Ria Dijkstra                  E. de Groot en D. de Man 
Andries en Lenie Koornstra            Jelly Koopmans-Riemersma
Bauke en Marilla van Dijk             Tiny Tromp
Paulus, Maaike en Paulus Jacob Aukema Geale en Jantje Pieters
Jan van der Laan en Elly van der Net  Jan Tuinier en Sylvia Aukes
Wibo en Joke Klippel                  Hinke Cuperus
Tjerk en Beitske Salverda             Michael en Joke Golden
Piet en Eeke Canrinus                 Tjalke en Riet Adema
Wil Moor                              Akke van den Berg
Frans Kerpel en Marieke Witteveen     J. Mulder-Reinsma
Marc en Claudia de Boer               Emile Wuite en Laura van den Ent

Gaarne wil ik iedereen, namens mijn broer
Arie Visser, bedanken voor de steun van
buren en de vele kaarten, fruitmanden en
bezoekjes in het ziekenhuis en nu in
bloemkamp. Het doet ons goed dat er zoveel
Makkumers zijn die aan Arie denken.

Ans Verkley-Visser

Makkum september 2006

We binne troud!

Nico Elgersma
&

Nynke van der Heide

8 septimber 2006

Estrikwerk 15, 8754 BW Makkum

Kijk ze eens lachen met z’n twee,
toen hadden ze samen nog geen idee.

Ja, zaterdag 16 september,
echt een “day to remember”.

16 September zijn ze samen, alweer 40 jaar.
En nu zelfs nog steeds een prachtig paar.

MORGEN..

‘t is echt waar

wordt dit knappe meisje

toch eerlijk 40 jaar !!

Kerkdiensten 
zondag 17 september

Kerkelijk Centrum “Het Anker” 9.30 uur
ds. J. van Olffen, startdienst jeugdactiviteiten

R.K. Kerk  9.30 uur parochievoorganger                

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. M. de Nooier, Ede         

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
leden gespreksgroep, dienst te Bolsward                          

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.H.J. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. 
tel. 0515-231770                                             

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 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
A. de Boer, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

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

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. 0515-573736. 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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 14/9 t.e.m. wo. 20/9

Almhof Kwark, 500 gram met vruchten...................1.83  1.29
Oude Kaas, 500 gram....................................................nu 3.75
Abee Huzaren Salade, 150 gram.....................nu 3 voor 1.-
Achterham per pakje..............................nu 5 zegels extra
Becel Koffiemelk, 500 gram..............................................1.19
Sicof Appelstroop, 350 gram.............................................0.79
Top Q Sinas, 1.5 liter....................................................nu 0.59
Top Q Kippen- of Runderbouillon....................................0.79

Kassa Koopje
Verkade Repen, 85 gram...............................................nu 0.75

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 14 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 16 SEPTEMBER

FILETLAPJES 
diverse soorten

100 gram €€ 1.15

KIP IN PANNETJE
gebr. kipfilet met krieltjes

300 gram €€ 3.75

HAUSMACHER 
LEVERWORST

100 gram €€ 0.60

DONDERDAG 14 SEPTEMBER
T/M WOENSDAG 20 SEPTEMBER

WIJNCERVELAAT
100 gram €€ 1.19

GEBRADEN GEHAKT
100 gram €€ 0.90

Agenda
zaterdag 16 september
Makkum - 4e Slag om Makkum Roeisloepen-
race over 15 kilometer meetellend voor het
Nederlands Kampioenschap. Vanuit het dorp
starten de sloepen om via het Makkumerdiep
richting Kornwerderzand en Makkum in Zee
te roeien. Contact: Stichting Riemen Over en
Weer tel. 0515-233288

Makkum - Startweekend voor jongeren van 4
tot 18 jaar vanaf 14.00 uur in het kerkelijk
centrum “het Anker”

zaterdag 16 en zondag 17 september
Makkum - Op het strand Realtrip Windsurf-
evenement, 2 dagen surfplezier voor iedereen
incl. feestavond

zondag 17 september
Makkum - Tennispark 25e Palingtoernooi 
voor mannen

Familieberichten

14-9-1966   <>    14-9-2006

Al wil ze er niks van weten
Wij zijn haar niet vergeten
Morgen wordt ze 40 jaar

En staat vast alle lekkers klaar
Hiep, hiep, hoera voor ons Marie

Want deze advertentie verwacht ze niet

Veel liefs, je weet wel van wie!
A.K.A.H.A.T.A.K.A.T.

Deze jongeman wordt vrijdag 15 september
15 jaar

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

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

Babi Pangang
Gemarineerde Kip
met ananas
Pangsit Goreng
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  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

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

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Commissie Grondgebied Wûnseradiel
Witmarsum - Op de vergadering van de
Commissie Grondgebied kwamen enkele
punten op de lijst voor die informatief waren.
Een van die punten was het milieu belevings-
onderzoek en naar aanleiding van dit punt
kwamen er vragen van de commissie leden
over de stop zetting van de Mep subsidie.
Minister Wijn heeft per direct besloten geen
subsidie meer te geven voor bijvoorbeeld
biogas installaties. Nu zijn binnen de gemeente
verschillende ondernemers al geruime tijd
bezig met het opstarten van zo’n installatie.
De wethouder kon niet zeggen hoe de onder-
nemers over het stopzetten van de subsidies

dachten, maar navraag bij verschillende
ondernemers laat horen dat zij veel tijd en
geld in het ontwikkelen van de vorm van
energie voorziening gestopt hebben en er
voorlopig gewoon mee door gaan. Velen denken
dat er wel een alternatief voor deze subsidie
zal komen en een overgangs-regeling zou op
zijn minst aanvaardbaar zijn. Vanuit de kamer
zijn al vragen en opmerkingen gekomen en er
zal toch wel iets gaan gebeuren. Nederland
wil graag alternatieve en schone energie en
het stopzetten van subsidies zal geen goed
doen aan de reeds vergevorderde plannen van
de ondernemers.

Verkeersveiligheid in Wûnserdiel
Witmarsum - Het is bekend dat de gemeente
veel onveilige oversteek plaatsen heeft, de
provincie heeft nu geld beschikbaar voor de
aanleg van fietstunnels. Zij vinden dat de N359
veiliger moet worden. Het project wat nu
bekend is heeft drie fietstunnels ontworpen.
Deze zullen komen bij Tjerkwerd en Parrega.
Waar precies bij welke oversteekplaats is nog
niet helemaal duidelijk. Naast het plaatsen van
drie fietstunnels wordt er tevens gekeken of er
een parallelweg via een nieuw aan te leggen
beweegbare brug over het van Panhuyskanaal

aangelegd kan worden. Deze kan dan de kruising
van Tjerkwerd veiliger maken. Hierdoor kan
oversteken bij Jousterp en Rytseterp vervallen.
Het plan moet uitgevoerd worden in 2007/2008.
Er wordt nu niet meer gesproken over een
fietstunnel richting Burgwerd en de commissie-
leden waren hier niet gelukkig mee. Het is een
initiatief van de provincie en alles wat de
gemeente kan krijgen is meegenomen, maar
Burgwerd blijft voor velen toch een heet
hangijzer. 

Paardenbakken op de industrie terreinen
Witmarsum - Wat de gemeente Wûnseradiel
betreft moeten alle paardenbakken, die op een
industrie terrein neergezet zijn, in de toekomst
verdwijnen. Deze bakken horen hier niet.
Inmiddels is bekend dat er zo hier en daar
paarden gehouden worden en de eigenaren

hebben meestal een fraaie ruimte nabij hun
bedrijf of huis ingericht voor deze dieren. Er
zal binnenkort actie ondernomen worden om
de eigenaren van de paardenbakken te wijzen
op het niet tolereren van bakken op een
industrie terrein. 

Sneek - Humanitas afdeling Sneek , start bij
voldoende deelname in september/oktober
een “Lotgenotengroep“. Deze gespreksgroep
is voor mensen die om wat voor reden een
dierbare (kind, partner, ouder, vriend/vriendin
of anderszins) heeft verloren. Het onderling
uitwisselen van ervaringen en het bij elkaar
(h)erkennen van de emoties in verband met
het overlijden, nemen in deze groep een
belangrijke plaats in. Mensen die meer willen
weten over de gespreksgroep of zich willen
opgeven, kunnen bellen met Gé Nijp, tel.
0514-565869

Lotgenotengroep Ineens sta je ALLEEN, 
hoe nu verder?
(voor mensen die al wat verder in hun rouw-
proces zijn.) Humanitas afdeling Sneek , start
bij voldoende deelname 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 je partner hebt verloren, door
scheiding of door overlijden, dan is er de eer-
ste tijd veel aandacht van de omgeving. Men
weet van je verlies, men heeft begrip voor je.
Je krijgt “even tijd” om je verlies te verwer-
ken; 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 gespreks-
groep 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 mogelijk-
heden te onderzoeken. 

Mensen die meer willen weten over de
gespreksgroep of zich willen opgeven,  kunnen
bellen met Gé Nijp, tel. 0514-565869

Lotgenotengroep 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Hollandse komkommers     
1 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 3 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

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

We hebben ze weer Elstar appels
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Mooie rode tomaten
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.98

Lekkere Reine Victoria pruimen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.89

Pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Wij hebben ook weer 
nieuwe oogst aardappelen

scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Houtmolen 88 MMakkum
Telefoon ((0515) 2233020

auna
rt/tt Sres

Bea
ut

De LLeliehof mmaakt 
beautyarrangementen 

voor iiedereen bbetaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement 

voor € 29.95 
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch 
te boeken op basis van beschikbaarheid)

Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll 
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Een ggezellig

dagje uuit!!!

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.  

Renault Megane 1 cabrio 1.6 16-V sport LPG G3
Bl. Met. (Div.opt.) 08-2002 149101 11.750.00

Kia     Joice 2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart 04-2002 128956 11.250.00

Kia     Joice 2.01 16V Zilver met.
div. opties 11-2001 117969 10.250.00

Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met  
div. opt 04-2001 139210 9.250.00

Peugeot 206 1.4 5 drs Zilver.met
div. opt. 03-2000 83595 7.950.00 

Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3 03-2001 169214 6.750.00

Smart  Fordwo      micro compact car
45KW9 Zwart/Geel  03-2002 25221 6.750.00

BMW  316I        Coupe automaat rood 12-1993 145558 4.250.00
Skoda    Felicia     50KW  11-1999 79810 3.750.00
Volkswagen Golf   1.9 TD Kat. Grijs met. 01-1997 229915 2.750.00
Volkswagen Kever       1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00

Slag om Makkum onderdeel NK

Makkum - Zaterdag 16 september organiseert de
stichting Riemen Over en Weer voor de 4e maal in
successie de roeiwedstrijd de Slag om Makkum.
Jaarlijks wijst de Federatie Sloeproeien Nederland
wedstrijden aan die meetellen voor het Nederlands
Kampioenschap dat naast een algemeen klassement
is opgedeeld in 9 subklassen. Voor 7 hiervan vallen
er in Makkum punten te verdienen. Mede als gevolg
daarvan hebben zich inmiddels meer dan 50 teams
ingeschreven. Zij zullen vanuit het dorp over een
afstand van 15 kilometer strijden op het kanaal en

het IJsselmeer. Vanuit heel Nederland komen de
teams naar Makkum waaronder de toppers uit de
hoofdklasse A. Uiteraard zijn de nummers één in
de tussenstand van het NK van de partij: de Brijbek
uit Workum en Twirre uit Makkum. Zij delen de eerste
plaats en zullen hier tot het uiterste gaan om zich
IJsselmeerkampioen te mogen noemen. De concur-
rentie uit ondermeer Aldeboarn (Tréwes 1 & 2), de
Sint Niekster Steenbokken en de Rotterdamse
Sloepwezen laat ook geen mogelijkheid onbenut
om de tussenstand in het NK naar hun hand te zetten.
Start en finish vinden plaats in het dorp op het
gemeentelijk haventerrein alwaar een tent is
geplaatst voor ondermeer het palaver, de roeiers-
maaltijd, prijsuitreiking en aansluitend roeifeest.

De Rock & Roll & Billy band Loaded Dice zal
daarom vanaf 15.00 uur een spetterend optreden
verzorgen. Om zes uur begint de prijsuitreiking
waarna rond 20.00 uur de rust op de haven zal
wederkeren. Radio Bolsward is vanaf  9.00 uur
aanwezig en doet de gehele dag verslag van de
wedstrijd dat live op de radio en kabel is te volgen
via 106.6 en 104.1 MHz. Het laatste nieuws staat
op de website van de stichting www.slagommakkum.nl.
Uiteraard is de toegang gratis.

Leeuwarden - Op zaterdag 30 september in Stads-
schouwburg De Harmonie in Leeuwarden organiseren
St. Lezen en het PLTF (Platfoarm Lêsbefoardering
Taalryk Fryslân) een groot lêzersfeest voor jong en
oud. De aanleiding tot dit feest is de oprichting in
1996 van het PLTF: een samenwerkingsverband
van diverse organisaties die samen visie ontwikkelen
en activiteiten organiseren op het gebied van lees-
bevordering in de provincie Fryslân. Nu 10 jaar later
is dit een mooie gelegenheid om de doelstellingen
van het PLTF: het lezen en leesbevordering weer
eens extra onder de aandacht te brengen.

‘s Middags is er vanaf 13.30 uur een groot jubileum-
feest voor alle fans van Tomke. Het Tomke-pro-
gramma is één van de eerste projecten van het PLTF;
een totaal programma voor peuters, hun ouders en
leidsters van speelzalen. Een succesvol initiatief
dat nog steeds met groot succes wordt uitgevoerd:

elk jaar bijna 20.000 Tomke-boekjes, een eigen
tv-programma en voorlichtingsbijeenkomsten.
Tegelijkertijd is er een twee uur durende vrolijke en
tegelijk serieuze bijeenkomst voor professionals,
bestuurders en belangstellenden met als thema
‘Lezen en bewegen’. Wat zet lezen in beweging en
hoe? Daar zullen o.a. Foppe de Haan (coach Jong
Oranje) en Samira Abbos (opiniemaakster) over
discussiëren. Publiek is welkom, de entree is gratis.
Aanmelden voor 20 september.

Met om 20.15 uur een spectaculair lezersfeest, met
lezingen, vraaggesprekken, muzikale entr’actes en
toepasselijke filmfragmenten eindigt het programma.
Alles fraai vormgegeven in een theatrale setting.
De presentator is Ronald Giphart en zijn gasten
zijn in ieder geval Martin Bril, Geert Mak, Tsjêbbe
Hettinga en Nyk de Vries. Meer informatie is te
vinden op www.lezersfeestfryslan.nl

Groot Lêzersfeest in Fryslân
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TAXI && TTOURINGCAR VAN DDER BBLES
35 PPersoons TTouringcar 

- ccd/dvd sspeler aaan bboord
- mminibar 
- vveel bbagage rruimte
- mmet ttrekhaak

- iideaal vvoor ddagtochten - oook vvoor iindividuele oopstappers
- zzie oonze ssite vvoor aactuele aaanbiedingen
Onze nnieuwe CChrysler's 3300 CC  aal ggezien? 

Taxicentrale van dder BBles b.v.  MMakkum - BBolsward - WWorkum
Suderseewei 111 88754 GGK  MMakkum 00515 - 2232222

services@taxivanderbles.nl                wwww.taxivanderbles.nl

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

HULDIGING “ BONDS-WINNAARS “ 
JONGENSPARTUUR K.V. MAKKUM

Het is alweer enkele maanden geleden dat ons Jongens Afd. partuur, bestaande uit
Lennart Adema, Steven v. Gorssel en Rienk Veltman de Jongensbond 2006 

heeft gewonnen Dit was op 24 juni jl. te St. Jacobiparochie.

Ter gelegenheid hiervan zal er op vrijdag 22 september a.s. een receptie worden
gehouden op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum.

Wij willen langs deze weg iedereen uitnodigen voor deze feestelijke receptie, 
waarbij u onze Nederlands Kampioenen persoonlijk kunt feliciteren.

Aanvang: 20.00 uur.

Alle informatie + foto’s kunt u terugvinden op: www.kvmakkum.nl

Bestuur K.V. Makkum

* de restauratiecommissie van de Van Doniakerk
op zaterdag 23 september a.s. graag uw lege 
statiegeldflessen op wil halen t.b.v. de restauratie 
die momenteel plaats vindt.

* op de side www.makkum.nl de eerste column 
verschenen is van Gjalp

Oranje Fonds schenkt €€ 2500,=
aan Peuterspeelzaal 
“It Krobbeguod” Makkum

Vorig jaar bestond de mogelijkheid voor peuter-
speelzalen om een subsidie aan te vragen bij het
Oranje Fonds van maximaal € 2500,= voor een
project. Het Oranje Fonds is het grootste,
Nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert
het ongeveer 20 miljoen uit aan organisaties en
projecten in Nederland en op de Nederlandse
Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje
Fonds sociale cohesie, participatie, integratie en
sociale veiligheid en vermindert het sociale uit-
sluiting. Ronald van der Giesen, directeur: “Het
Oranje Fonds wil met deze bijdrage een aan-
jaagfunctie hebben en voor de organisaties
daadwerkelijk een verschil maken in de opzet en
uitvoer van hun project”. Als project is door de
PSZ gekozen voor de aanschaf van een ergono-
mische commode, die voldoet aan de eisen die
de ARBO hieraan stelt. Een dergelijk meubel is
in hoogte verstelbaar en heeft een trapje, waar-
mee de peuters zelf op de tafel kunnen klimmen.
Gezien de hoge prijs van een dergelijk meubel,
was aanschaf door de PSZ tot nu toe niet moge-
lijk. Het bestuur en de leidsters zijn dan ook zeer
verheugd dat het maximale subsidiebedrag is
toegekend. Doordat de fabrikant vervolgens
bereid was een korting te geven, kon de com-
mode zonder verdere kosten worden besteld.
Een goed begin van het nieuwe schooljaar voor
leidsters, vrijwilligers en peuters van PSZ
“It Krobbeguod”, dankzij het Oranje Fonds!

Voetbalprogramma

VAKANTIES WEER VOORBIJ? MOOI!
WEER NAAR DE HALTE 

VOOR DIE FANTASTISCHE  PRIJZEN.
DEZE MAAND EEN DRAAGBAAR 

NAVIGATIESYSTEEM!

HOE WERKT HET? SIMPEL!
BIJ 4 BEZOEKJES HEEFT U 4 STEMPELS

GEKREGEN, LEVER DEZE IN 
EN DOE MET DE LOTING MEE!

DEZE MAAND DUBBELE STEMPELS
BIJ DE HALTE

DUS AL BIJ 2 BEZOEKJES DOET U MEE
AAN DE LOTING VOOR HET DRAAGBARE 

NAVIGATIESYSTEEM!

Snackbar De Halte
Markt 8, Makkum

TEL. 0515 - 23 23 63
Open 7 dagen per week
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PC-winners 2006 litte
Koarnwerter keatsers
in leske leare
Koarnwert - Tiisdeitejûn 5 septimber kamen
Johan van der Meulen, Taeke Triemstra en
Kor Zittema de Marmerspolle te Koarnwert
oprinnen. Sy kamen fan fier om de jongsten
fan keatsferiening Meiinoar Ien in clinic te jaan.
Krekt foar sân oere kamen de earste dielnimmers
oanrinnen en even letter koe it begjinne. Ûnder
tasjoch fan âlden en oare taskôgers koe de
groep fan dik tritich oan in steviche warming-up
begjinne. Sa lieten de topkeatsers de bern
priuwe hoe’t it der yn é haadklasse oan ta giet.
Hjirnei hiene de measten it swit al op é holle.
Mar der stûn se noch hiel wat te wachtsjen. Sa
as it snelst baltsje oer mei links. De stadichsten
waarden bestraft mei in pear kear opdrukken.
Fierder mocht de iene helte fan de dielnimmers
besykje de keatsbal mei útslach yn in tûne te
krijen. De oare helte besocht dit mei it opslaan.
Dit wie lestich, it slagge mar in pear bern. Nei
noch een pear spultsjes liet kening Taeke sjen
hoe ‘t de bal fier oer de boppe hinne moat.
Twa kear waarden hjirby sels de dakpannen
fan in Koarnwerter hûs rekke. Nei Taeke
mocht ek de groep dit trije kear besykje, al
kamen die minder fier. Dernei waard it al gau
tsjuster en waard it foar de bern tiid om noch
even hantekeningen te scoren. Johan, Taeke
en Kor waarden betanke troch it bestjoer en
lykas elke tiisdeitejûn nei it keatsen waard der
noch even neisitten. Dit kear mei trije keats-
talinten yn ús midden. It wie in geselliche en
learsume jûn foar alle oanwêzichen. Kor, Taeke
& Johan en ek alle keatsers: Betanke!    

Kerstliederen
Menaldum - Het is nog níet echt de tijd van
het jaar om al aan Kerstmis te denken. Maar
wie straks Christmascarols wil zingen, kan
zich nu opgeven voor dit koorproject. Na het
succes van 2004 en 2005 en het enthousiasme
van zangers. En publiek zal ook dit jaar weer
in Charles Dickensstijl “op straat” worden
gezongen. Er staan al enkele uitvoeringen op
verzoek, door de provincie gepland.
Op 30 september a.s. om 10.00 uuur start de
eerste repetitie van “The Linden Tree Singers”.
Het koor bestaat van september t/m december
en zal zich bezighouden met het zingen van
genoemde kerstliederen. Het project bestaat
uit ± 12 repetities. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met muziekhuis “De Zangbodem”, centrum voor
klank en klankbewustwording, te Menaldum,
telefoon 06 - 22 65 08 24 of 0518 - 45 17 04.
U krijgt desgewenst een folder thuisgestuurd.
Het project zal alleen bij voldoende deelname
doorgang kunnen vinden. 
Opgave tot 23 september a.s.

Pingjum - Na een regenachtige week ging op
vrijdag de eerste september , bij het begin van
de Merke de zon gelukkig schijnen.
Donderdagavond was er natuurlijk al de offi-
ciële aftrap in de tent met bloemschikken en
darten. Op de vrijdag brachten de spelletjes
voor de jeugd s’ ochtends en later de zeskamp
voor de ouderen volop sportiviteit en
uiteraard heel veel lol. De vrijdagavond voor
de Penjumers bestond dit jaar uit muziek van
Jan de Haan (Annie de Rooy) en Gryt
Wiersma. Zaterdag waren de kaatsers aan de
beurt; opnieuw een zomerse dag met deelna-
me in 6 verschillende klassen. Na de prijsuit-

reiking werd het nieuwe vaandel van
Kaatsvereniging Jan Reitsma door oud
Pingjumer de heer Bergsma onthuld. Op de
zaterdagavond kon er lekker gedanst worden
bij Top 100-formatie Sixx. Op zondag betra-
den de heren Hoofdklasse kaatsers de arena
op het kaatsveld. Ondanks een druilerig begin
werd het toch een zonnige kaatsdag met als
winnend partuur: Jochum Bouma, Herman
Sprik en Cornelis Terpstra die in de finale het
partuur Johan van der Meulen, Kor Zittema
en Taeke Triemstra versloegen. En na een
spetterend optreden van Lace kwam ook deze
Penjumer Merke helaas weer tot een einde. 

Uitslag Bloemschikken: 
1e  Sonny Roffel. 
2e  Maria Louisa Arano. 
3e  Geeske Dijkstra. 
4e  Griet Tigchelaar.  
5e  Ineke Odinga.

Uitslag Darten: Jeugd: 
1e 92 punten Maaike Osinga. 
2e 79 punten Merle Roffel.

Volwassen: 
1e  140 punten Steven Akker.  
2e  85 punten Henk v.d. Wetering .

Balgooien: Winnaarsronde: 
1e  Rein Brandsma. 
2e Lieuwe v.d. Veen. 
3e  Geeske Dijkstra.
4e Marije Brandsma.
5e Willemke Snijders.

Verliezersronde: 
1e Maaike Osinga. 
2e Frans Kuipers. 
3e Feikje Folkertsma.   
4e Miranda Graafsma. 

De Zeskamp werd gewonnen door: 
1e Groep 4: Niels Akker, Houkje Akker,   
Ewoud Bruining, Gerrit Harm Folkertsma,
Arianne de Best, Jacomijn de Best,
Marije van der Wal.

Uitslagen Pingjumer Merke kaatsen
Heren A-klasse: 
1e Eibert Tigchelaar, Hendrik Brandsma 

en André Dijkstra (Koning). 

2e Thijs Houtsma, Rienk Hilarides 
en Jan Geert Dijkstra

Heren B-klasse: 
1e Andrys Osinga, Ebe Brander 

en Riemer Wiltenburg (K)
2e Michel Nesse, Joey Leeuwenen

en Tjitte Bergsma. 
3e Geert Walsma, Jelte Bruinsma 

en Henk Nesse.

Verliezersronde: 
1e Henk Mulder, Theun Folkertsma 

en Wieger Arensman. 
2e Æbele Reen, Henk Bles en Michel Dil

Heren 50+: 
1e Lammert Miedema, Piet Altena 

en Tjalling Huizenga (K) 
2e Paulus Groenendijk, Johannes Oudendag 

en Jentje van der Stap

Dames: 
1e Anna Sieswerda, Willemke Snijders (K) 

en Jacqueline Jansen
2e Nynke Brandsma, Marije Brandsma 

en Dorien Piller.

Dames 40 +: 
1e Annie Walsma Zwart, Anna Brandsma 

en Gryt Reitsma (K)  
2e Sam Kouwen, Nynke Arends 

en Coby de Jong.

Jeugd: 
1e Johannes de Best en Susan Bartels. 
2e Edgard Snijders en Melissa Kooistra.

Geslaagde dagen Penjumer Merke

Onderstaand de uitslagen van de diverse evenementen. 
Aktiviteiten en sportiviteiten o.l.v. Manon van Norren.
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Dorpshuis “De Treffer” 
te Skuzum 

organiseert weer klaverjassen 
op de volgende dagen:

22 september 2006
22 oktober 2006

17 november 2006
8 december 2006

5 januari 2007
2 februari 2007

2 maart 2007
30 maart 2007

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

Energie kosten hoog
door nu al uw CV installatie aan te doen?

Kom voor de Zibro kamin oliekachels 
die alleen de keuken, kamer verwarmen. 

Ook modellen met thermostaat

Demonstratie modellen

Venema 
dhz en tweewielers

Voorstraat 7 Makkum
0515-231484 www.nieuwbouwinmakkum.nl

7500 euro schade aan dukdalf en  steigerplanken
door brand op Noordsteiger

Paard in sloot bij manege Boeyenkamp

Cornwerd - Vorige week woensdagmiddag
tegen halfvijf werd de brandweer van Makkum

gealarmeerd   dat er een paard ion de sloot lag
bij Manege Boeyemkamp in Cornwerd. De
brandweer kreeg van de alarmcentrale door dat
het om een paard ging dat dreigde te verdrinken.
Bij een buitenrit had het paard de amazone uit
het zadel gewipt en was als een speer naar de
manege terug gerend. Door zijn snelheid miste
het paard de dam en crashte in de sloot er naast,
daar vonden de brandweermensen het paard nog
gezadeld en al. Als eerste bracht de brandweer
het hoofd boven water en het ontdeed het dier
van het zadel. Een hesje werd aangebracht en met
behulp van een trekker is het paard eruit getrok-
ken. De missie is geslaagd, meld de brandweer.

Makkum - Vorige week woensdagmorgen om
05.23 uur rukte de brandweer van Makkum
uit voor een steiger in brand aan de
Suderseewei. Bij navraag bij de alarmcentrale

was brand echter op de gemeentelijke steiger
en het opgegeven adres was niet de juiste
locatie. Het vermoeden bij de brandweer was
juist dat het wel eens om de lange Noord-
steiger kon gaan. Op de sluisbrug aangekomen
werd de brandweer opgewacht door een
vrouw die vertelde dat een dukdalf in brand
stond. Met emmers water was er geblust,
maar het gloeide nog steeds! En inderdaad
halverwege op de steiger gloeiden steiger-
planken en dukdalf. De trossen van een grote
zeesleper en van een bruine vlootschip waren
doorgebrand en waren los van de steiger. Met
een puts is de brandhaard nageblust. Oorzaak
van de brand is onbekend. De schade aan de
steiger bedraagt rond de 7500 euro.

Foto: brandweermakkum

Foto: brandweermakkum

De stichting N.G.A. is op zoek naar talentvolle
gitaristen uit heel Nederland voor de achtste
editie van de Northern Guitar Awards 2006

De stichting Northern Guitar Awards is reeds
weer begonnen met de verwerving van “amateur”
gitaristen die mee willen dingen naar de
begeerde titel ‘Beste Gitarist’. Het betreft hier
een gitaar wedstrijd voor niet professionele
gitaristen, wie zich de beste of meest getalen-
teerde gitarist mag noemen. Daarom doen we een
beroep op alle amateur en semi-professionele
gitaristen om zich (vroegtijdig) in te schrijven.
Iedere gitarist kan meedoen, akoestisch, elek-
trisch, klassiek, flamenco, rock en noem maar
op. De wedstrijden zijn in twee categorieën
verdeeld namelijk tot en met 15 jaar en 16 jaar
en ouder. De speeltijd is twee keer vijf minuten.
Men kan solo maar kunnen ook hun eventuele
bandleden meenemen. De wedstrijden bestaan
uit voorrondes en een Finale. 
De hoofdprijs bedraagt 500 euro per categorie
Om dit geheel te realiseren staat en valt alles met

voldoende deelname van gitaristen. De finale en
de voorrondes zullen worden gehouden tijdens
“The Week of the Guitar” (de herfstvakantie
22 t/m 29 oktober as.) in de Docx te Assen.
De Finale vindt plaats op zondag 29 oktober
in theater Diana te Assen

Doelstelling
Het doel van deze wedstrijden is om vooral
jongeren te stimuleren om muziek te gaan
spelen, met name de gitaar. Tevens is het doel
om de niet professionele gitaristen aan te
moedigen hun vaardigheden te verbeteren en
het componeren van eigen nummers bevorderen.

Jaarlijks groeit het evenement met het aantal
deelnemers maar ook de publieke belangstelling.
De Northern Guitar Awards is het belangrijkste
onderdeel van de Week of the Guitar.
Binnenkort verschijnt het volledig programma
van de Week van de Gitaar 2006 op de website.
Aanmelden kan via tel; 0592-311414 of via de
website www.northernguitarawards.nl

De stichting N.G.A. is op zoek naar talentvolle gitaristen
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Top occasions met de beste garantie
benzine
Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm 2004 € 16400,-
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,40dkm  2004 € 15900,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm    2002  € 14250,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002  € 10900,-
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm 2002  € 10750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv    2001  € 9900,-
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm           2003  € 9650,-  
BMW 318i nw model,zilver,lm.velgen,mistl,r-cd,cpv    1998 € 7850,-
Citroen Saxo 1.1i,5drs,roodmet,cpv,el.rmn,r-cd,38dkm 2001  € 6900,-
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm  1997 € 3900,-
Saab 900 S,5drs,champagnemet,stuurbekr,el.rmn,alarm 1995  € 2350,-

diesel
BMW 320D Touring executive,zilver,a/c-ecc,radio-cd,cruisecontr,
Mistl,trekh,parkeersensoren,dakrail,lm.velgen,112dkm 2001 € 17750,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm  2002 € 8900,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,airco,cpv+afst.bed,88dkm!!   2002  € 7900,-

Grijs kenteken !!
Opel Combo 1.7Dti comfort,wit,schuifdeur,cpv+afst.bed,radio-cd
El.ramen,stuurbekr,mooie frisse auto, 98dkm         2004  € 8750ex

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets 
of brommobiel laten schouwen!! U heeft nog tot 31 oktober 2006 de tijd !!

Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

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

VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Vredesweek 2006
De ander, dat ben jíj
Makkum - Net als voorgaande jaren organiseert
IKV samen met Pax Christi en lokale organi-
saties de Vredesweek (dit keer van zaterdag
16 tot en met zondag 24 september). Het
motto luidt ‘De ander, dat ben jíj’. Het thema
sluit nauw aan bij ‘Samen verder’ van 2005
en bouwt het verder uit. Dat blijkt nodig,
omdat de verwijdering tussen verschillende
bevolkingsgroepen in Nederland en eigenlijk
in heel West Europa bepaald niet verdwenen
is. Steeds zijn er incidenten die negatieve
vooroordelen oproepen en groepen tegen
elkaar opzetten. De commotie rondom de Deense
cartoons, de campagne van de overheid
‘Nederland tegen terrorisme’, de aanhoudende
berichtgeving over radicale islamitische
jongeren of over ‘gedragsregels in de stad’
zijn hier voorbeelden van. Hoe is het mogelijk
dat in een open democratische samenleving al
deze onderwerpen niet alleen de belangrijkste
thema’s blijken te zijn, maar vervolgens ook
zoveel opschudding veroorzaken; waarom
reageren wij zo licht ontvlambaar? De span-
ningen worden mede veroorzaakt en versterkt
door culturele en religieuze verschillen. En
ook door de vraag van veel Nederlandse bur-
gers wat eigen is aan dit land, waarom het de
moeite waard is hier te wonen. Mensen van
allerlei groeperingen in de maatschappij,
zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, zijn al
samen bezig over deze vragen te denken en
samen actie te ondernemen. 

De Vredesweek wil hierbij aansluiten. Het
motto van de vredes-week doet een beroep op
de ruimte die wij elkaar moeten geven; in het
spreken over elkaar; in de inrichting van het
onderwijs; het aannamebeleid in het werk; in
een kritische, maar respectvolle discussie
over culturele en religieuze verschillen. Dat
betekent dat we in onze relaties met elkaar
oog krijgen voor wat we denken, doen, geloven
enzovoort. Vanuit dat wat ons verbindt, namelijk
dat we allemaal in Nederland wonen, moeten
we elkaar niet langer zien als de “ander”, die
oorzaak van alle problemen zou zijn en die
dus moet veranderen; de ander is onze mede-
burger en over en weer zijn wij zelf de ander.
De samenleving, dat zijn wij immers allemaal
en die begint bij onszelf. Daarom luidt de slogan
van de vredesweek ‘de ander dat ben jíj’.

De Vredesdienst in Makkum zal plaatsvinden
op zondag 17 september, aanvang 19.00 uur
in de RK-kerk, voorganger is pastor S. Draisma.

Uw (recreatie) bedrijf
op internet?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl
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Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum

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

De notaris

in uw regio

Dvd’s
Buurman en Buurman; De griezelbus; Herbie- Kus de dag; De schuilplaats van Anne
Frank; John Fogerty- De long road home; K3 in Ahoy; Madonna- I am going to tell you
a secret; Mathilda; Pink- Live in Europe; The Rolling stones- Let’s spend the night
together;

Informatief
Bakker, S.- Bereik je ideale gewicht(voor kinderen en tieners); Blair, L.- Kook en bak-
boek voor diabetici; Chan, W.- Voedselfeitjes(met alle voedingswaarden voor elk
dieet);  Fruit in de keuken- Van voorgerecht tot desert; Hoffman, E.- Oefenboek voor
paranormale vermogens; Luchtfoto atlas Fryslân; Muijsert, W.- Nieuwetijdskinderen;
Pijfers, H. - Het katholieken boek;  Scherrenberg, W.- Vrouwen op het binnenhof(inter-
vieuws); Smeets, M.- Geel(geletruidragers geportretteerd in kleurrijke verhalen); De
Ultieme gids voor autotuning en styling; Wereldwijzer- Curacao;

Romans
Appleyard, D.- Sasha’s minnaar(een verboden liefde in Peru);Bennett, R. - De lijk-
schouwer(een lijkschouwer onderzoekt de aanklacht tegen een Ierse vrouw die haar
kind zou hebben vermoord); Deaver, J.- De hangende man(een Lincoln Rhyme thril-
ler); Franke, T.-  De Inwijding(vlammende thriller); Hawkins, K.- Liefdes boze listen;
Heyer, G.- Het duivelsjong(een meisje neemt de plaats in van haar zusje om haar te
redden van een adellijke losbol); King, R.- Bruiloft in Jeruzalem(een kruidenier speelt
voor huwelijksmakelaar); Lindsey, J.- In vuur en vlam(een adembenemende liefdes-
roman); Ludlum, R.- De Moskou vector(een John Smith thriller); Maas, C. -  Op de
helft (bespiegelingen van (bijna) veertigers); Mankell, H.- Voor de vorst; Mills, M.- Het
boothuis(een klein dorp verdrinkt in leugens); Noort, S.- Nieuwe buren (volvette thril-
ler); Rankin, I.- Schuld en boete(inspecteur Rebus); Rozendal, A.-  Dy jonge fan
Beintema (een zakenman deinst nergens voor terug om zijn doel te bereiken); Shreve,
A.- De verbintenis(een aangrijpende roman over oude vrienden en verzwegen gehei-
men);Small, B.- Een tedere belofte; Stace, W.- Versleuteld verleden(een vondeling
groeit op in een welgestelde familie); Veen, D.v.d.- It tal mooglikheden is sawat unei-
nich(ferhalen); Umrigar, T.- Waar lucht de zee raakt (de onmogelijke vriendschap tus-
sen 2 vrouwen in de Indiase kastenmaatschappij); Waldman, A.- De weg door het
park(over de keerzijde van de liefde en de dilemma’s van het ouderschap); Walters,
M.- Duivelsveer(wie merkt de daden van een psychopaat op als er een oorlog woedt);

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten september

Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie programma

woensdag 13 september
Makkum D2 - Oosterlittens D2 18.30 uur

zaterdag 16 september
senioren
Makkum 1 - Tonego 1      14.30 uur
Sleat 2   - Makkum 3      12.45 uur

junioren
JV Bolsward A1 - Makkum A1   12.15 uur
LSC 1890 B2  - Makkum B1 14.30 uur
Makkum C1  - Walde De C1 11.00 uur
SVM MC2   - Makkum MC1 9.00 uur

pupillen
Makkum D1 - ONS Sneek D1 9.30 uur
AVC D2    - Makkum D2 9.30 uur
Zeerobben E3 - Makkum E 9.00 uur
Franeker SC E8* - Makkum E2
(*Sportpark Bloemketerp)
Makkum E3 - S’goutum ‘70 E2 9.00 uur
Makkum F1 - FVC F1  10.00 uur
Makkum F2 - LSC 1890 F4 10.00 uur
SDS F2     - Makkum F3 10.00 uur
Makkum F4  - AVC F3 11.00 uur

Kastanjes
Makkum - Wij  hebben een prachtige kastanje-
boom achter bij ons in de tuin staan. Ook dit
jaar hangen er weer veel kastanjes in. Onze
kinderen verzamelen die en spelen ermee. Zo
ook vorige week woensdagavond. Met een
plastic bak vol kastanjes op de stoep hebben ze
zich prima vermaakt. Totdat er een mevrouw
kwam, die de bak kastanjes leeg kiepte in een
plastic zak en zomaar wegreed op haar fiets!
Zonder iets te vragen.....Onze kinderen stonden
er verbaasd bij te kijken....
Geachte mevrouw: u had ook gewoon aan
kunnen bellen om te vragen, wel zo fatsoenlijk
eigenlijk...

Familie Visser

“De Halte” 
stempelkaartactie  

met als prijs een Philips Mini Hifi set 
is gewonnen door Jan Schilstra, 

op de foto zit hij achter zijn cadeau.
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************** Loft & Wyn ******************
Het muziek- en theaterfestival van afgelopen zaterdag in het centrum
van Makkum, een foto impressie van een zonnig en sfeervol spektakel.
Op een zevental locaties waren vanaf ‘s middags één uur tal van activiteiten

voor jong en oud. Zoals het programma aangaf was hoofdkwartier
gevestigd in de Waag (Waagssteeg), kwartiermaker (met reuze hoofddeksel)
was hier Otto Gielstra. 

Foto’s: Jan Werkhoven
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SSaakkssiisscchh TTaaffeelleenn
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen. 
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze. 

Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren. 
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.          

Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd. 
Niet mogelijk op Kerstdagen.

Vooraf
Warm brood

roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep
Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus

Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus

Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons

Stoofpotje van rundvlees

Garnituren
Warme groente van de dag

Salade
Gebakken aardappelen

Appelmoes
Patat frites

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

Hotel Bistro

“De Waag”
Petra Scheijbeler en Willem Dalstra

Markt 13, 8754 CM Makkum

Tel. 0515-231447 - Fax 0515-232737

E-mail: info@hoteldewaagmakkum.nl

Internet: www.hoteldewaagmakkum.nl

KENNISGEVING VASTSTELLING 
ACTUALISATIE PERMANENTE BEWONING
VAN RECREATIEWOONVERBLIJVEN

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend dat de gemeenteraad
in de vergadering van 29 mei 2006 heeft vastgesteld:
- De actualisatie van de beleidsnotitie permanente bewoning 

recreatiewoonverblijven Wûnseradiel

De actualisatie is opgesteld in verband met onder andere de ontwikkelingen op het
gebied van het rijksbeleid, overgangsrecht, persoonsgebonden gedoogbeschikkingen,
bezwaar- en beroepsmogelijkheden, bewijsvoering etc. Het betreft een actualisatie
van de beleidsnotitie ‘Permanente bewoning recreatiewoonverblijven’ Wûnseradiel
zoals deze op 28 februari 2000 door de raad is vastgesteld.

De actualisatie ligt ter inzage in het gemeentehuis, bij de afdeling VROM,
Arumerweg 53 te Witmarsum.

.

.

.

.

OPRUIMING
Motormaaiers

Elektromaaiers
Zitmaaiers 

10 tot 20 % korting
Hoge inruil mogelijk

RRuuuurrdd MMeennaaggee
Arumerweg 13

Witmarsum
Tel. 0517 - 531768
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Bar Café Restaurant

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 een binnen 
voor vrijblijvend advies over:

- Kussens
- Matrassen

- Bedden
- Dekbedden

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sexbierum - Aanvoerder Reimo Tjeerdema
geblesseerd, Bauke de Vries geblesseerd, Bauke
Jetze Smink afwezig, reserve aanvoerder Gjalt
Roorda voor twee maanden naar Afghanistan en
broer Gerard Roorda slechts één helft beschikbaar
in verband met zijn werk. Ziedaar de niet al te
rooskleurige ingrediënten voor het eerste elftal
van de voetbalvereniging Makkum, voorafgaand
aan de wedstrijd tegen het gepromoveerde AVC.
Aan de warming-up zal het niet gelegen hebben
-de muziekkeuze van de vereniging uit Sexbierum,
met wie Makkum in het verleden vele malen de
degens kruiste was tijdens het opwarmen van de
spieren meer dan voortreffelijk- maar tot overmaat
van ramp begon de wedstrijd voor de Makkumers
ook nog eens desastreus. 

De eerste de beste aanval van de thuisclub leidde
tot een corner die door spits Duco Scheffer snoei-
hard achter de kansloze keeper Koornstra werd
gekopt. Naar achteraf bleek de eerste van in totaal
zeven treffers deze warme zaterdagmiddag.
Nadat Makkum van de eerste schrik bekomen was
herpakte het zich redelijk al bleek de thuisploeg
met name de eerste helft veruit de gevaarlijkste.
Dat Makkum na de eerste helft nog steeds in de
wedstrijd zat was vooral te danken aan keeper
Hidde Koornstra die zijn ploeg met enkele schit-
terende reflexen op de been hield. Was de score qua
kansenverhouding in de eerste 45 minuten ruim
in het voordeel van de thuisclub, qua effectiviteit
deed Makkum het beter. Vanuit het niets was het
Gerard Roorda die na 25 minuten spelen de eerste
de beste goede aanval van de gasten simpel kon
afronden en de gelijkmaker op het scorebord
zette. Lang kon Makkum niet van de gelijkmaker
genieten. Nadat de thuisclub al vele kansen had
verprutst om de wedstrijd in een vroeg stadium
in haar voordeel te beslissen liet de uitstekend
spelende Sander Hartman zien dat hij over iets
meer voetbalbagage beschikt dan de gemiddelde
vierdeklas voetballer. Na zeven seizoenen hoofd-
klasse voetbal bij Harkemase Boys en Drachtster
Boys waarin hij 60 maal scoorde is Hartman
teruggekeerd op het oude nest. Hoewel directe
tegenstander Gerben Kooistra niet onverdienstelijk
speelde en zijn uiterste best deed kon hij niet voor-
komen dat Hartman het onderlinge duel glansrijk
in zijn voordeel besliste. Na zo’n 35 minuten
wedstrijd speelde Hartman spits Duco Scheffer
voor de tweede keer deze middag schitterend
vrij. Scheffer faalde niet en scoorde zijn tweede
van de middag. Nadat keeper Koornstra enkele
minuten later zijn ploeg met een uitstekende

redding nog maar weer eens behoedde voor een
grotere achterstand was het in de tegenaanval
andermaal Gerard Roorda die aan het eind van
de tweede goedlopende aanval van Makkum stond.
Koppend rondde hij een uitstekende voorzet van
de beste man aan Makkum-zijde Jelle Hiemstra
keurig af. Toch lukte het Makkum niet met een
gelijke stand het rustsignaal te bereiken. En
weer was het een corner die Makkum de das om
deed. Ditmaal was het laatste man Yje Jan
Teertstra die bij de tweede paal sterker was dan
zijn directe tegenstander en de 3-2 achter doelman
Koornstra kopte. 

Verrassenderwijs was het eerste kwartier van de
tweede helft voor de gasten. Nadat vaste supporter
opa Van den Ent voor het eerst in 34 seizoenen
Makkum I een prijs won in de verloting (een
schitterend plastic zaklampje ter waarde van
minimaal € 1,95) kreeg Makkum via Jelle Hiemstra,
Jouke de Jong en de voor Gerard Roorda ingevallen
Jasper van Dijk kansjes om voor de derde maal
langszij te komen. Jasper van Dijk? Jawel, door
alle blessures moest trainer Klaas Sinnema
noodgedwongen een beroep doen op de sinds
enkele seizoenen in het derde elftal acterende
speler. Hoewel de comeback van de beste spits
van Makkum aller tijden uiteindelijk niet resul-
teerde in een positief resultaat liet Van Dijk zien
nog makkelijk mee te kunnen. Na 25 minuten
spelen in de tweede helft was hij ook nadrukkelijk
betrokken bij de gelijkmaker. Bij een hoge voorzet
hinderde hij keeper Ykema van de thuisclub
dermate dat deze de bal niet klem kon pakken.
Jouke de Jong scoorde in de rebound zijn eerste
treffer van het seizoen. Ondanks hevige en, eerlijk
is eerlijk, ook wel terechte protesten van de
thuisclub besloot de verder uitstekende fluitende
scheidsrechter Hettinga de treffer goed te keuren.
Dat Makkum de wedstrijd daarna toch nog verloor
was gezien het spelbeeld en de kansenverhouding
terecht, de manier waarop was uiterst schlemielig.
10 minuten voor tijd had de thuisclub de hulp
van nota bene de meest ervaren verdediger van
Makkum nodig om de overwinning uit het vuur
te slepen. Een vrije trap vanaf links werd door
Rein Miedema, zonder dat er een tegenstander
in de buurt was, in eigen doel gewerkt. Hoewel
Makkum vocht voor wat het waard was kreeg
het geen kansen meer om voor de vierde keer
langszij te komen. 
Door de tweede nederlaag op rij deelt Makkum
met een andere oude bekende, Oudega, de laatste
plaats op de ranglijst.

Voetbal - Tweede verlies voor Makkum

Makkum - Kennis maken met de volleybalsport.
Dat kan altijd. Iedere geïnteresseerde mag vier
gratis proeflessen meedoen en kan daarna
beslissen lid te worden of niet. Voor jongens en
meisjes van zes tot twaalf jaar organiseert
Volleybalvereniging Makkum zondag 1 oktober
echter iets unieks: een clinic verzorgd door de
grondlegger van het circulatievolleybal, Adrie Noy.

Alle jeugd uit Makkum en omliggende dorpen is
welkom om van 10.00 tot 11.30 uur in sport-
kleding mee te doen met de clinic in sporthal
Maggenheim aan de Lieuwkemastraat. Adrie Noy

leert de jonge volleybalsters met de bal om te
gaan en zal voor veel plezier zorgen. Na afloop is
er voor iedereen een presentje. Je kunt je eventueel
daarna opgeven voor het circulatievolleybal bij
de vereniging. Elke vrijdag wordt er getraind
van 16.00 tot 17.00 uur. De clinic is gratis. 

Wel moet je je vóór zaterdag 23 september
opgeven. Dit kan schriftelijk bij Rommy
Lutgendorff, Tuinstraat 2, 8754 CW in Makkum
of via emailadres rommylut@hotmail.com.
Vermeld wel je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd, woonplaats en eventueel je e-amiladres.

Volleybalvereniging geeft clinic voor jeugd
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Grote voorraad 
BANKIRAI HARDHOUTEN

BLOEMBAKKEN!

Ideaal voor bij het terras of op balkon 
Vanaf  € 12,95 per stuk.

Korfen natuursteen € 95,00 per korf, 
ruime keuze uit diverse soorten 

en kleuren!

Maxi cosi € 30.-; Buggy ook te gebruiken als taxi
voor de maxi cosi € 35.-; Opvouwbaar campingbedje
€ 20.-; Div. kinderspeelgoed peuter/kleuter i.z.g.st.,
tel. 06-22851825

Mooie twijfelaar (120x180) inclusief matras t.e.a.b.;
Eén persoonsmatras zeer weinig gebruikt t.e.a.b., 
tel. 06-12543365

Tweepersoons ledikant 2.00 x 1.60 m, met 2 nacht-
kastjes + toog met spiegel dubbele verlichting € 100.-
tel. 0515-231940

Pompoenen en kalebassen, te veel om op te noemen.
T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast,
tel. 0515-542547

Grote trampoline € 100,-, tel. 0515-233894

Motor Jawa 350 cc, type 640, 6 jr. oud 7000 km met
motorpak vr.pr. € 1000.-, tel. 0515-233032

4 Eetkamerstoelen, zwart frame en oud roze bekleding.
Eventueel met gratis zwarte eetkamertafel (opknapper)
€ 40.-, tel. 0515-572872

2 Logeerbedden opvouwbaar + matrassen € 15.-, HP
fhotosmart printer serie 7200 wegens overcompleet +
instal CD en boekje € 15.-, tel. 06-21403801

Mooi beschilderde speelgoedkist/opbergkist t.e.a.b.,
tel. 06-12543365

Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/ARR
zwoeger vrij, goede bespiering en van verschillende
bloedlijnen, rotkreupelvrij. Drayer, tel. 0515-542616

Bosch vrieskist, 11/2 oud, z.g.a.n. 6 laden € 50.-,
tel. 06-28118693

Oud grenen ledikant met 2 nachtkastjes 160 x 200
€ 150.-; Oud grenen tv meubel € 35.-; Wit computer-
meubel verrijdbaar € 35.-, tel.v 06-22851825

TE KOOP

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje



KantoorAutomatisering

www.focussys.nl
Vier zwaar eiken houten eetkamerstoelen t.e.a.b.;
Mooie eiken bank met stoffen kussens t.e.a.b., 
tel. 06-12543365

Computerbureau grenen kleur, tel.0515-232514

Enthousiaste jongeren die komende zaterdag, een
leuk start weekend willen meemaken

Klusjesman voor schilderwerk, behangen, tegelwerk
badkamer/keuken en laminaat vloeren, etc. etc.,
tel. 06-21106121

Huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245

Ontvreemd 2 fietsen!! 1 zwarte dames opoe fiets
incl. zwarte fietstassen en achtersteuntje voor een
kind; 1 blauwe heren fiets. Heeft u ze gevonden of
gezien bel. 06-50598707

Een grijs met witte kater. Van wie is deze poes?
Graag bellen naar 0515-232410
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur

vrijdagavond geopend tot 21.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

750 gram
FFRRIIEESSCCHHEE AAMMBBAACCHHTTEELLIIJJKKEE

SSUUIIKKEERRBBRROOOODD
slechts

1.4499
aanbieding is alleen geldig 

op vrijdag, zaterdag en zondag

Zoekertje

TE KOOP

AAN KOMEN LOPEN

GRATIS AF TE HALEN

AANGEBODEN

VERMIST

op=op

GEZOCHT


