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Makkum - Het is twee dagen groot feest geweest
in Makkum en eigenlijk begon het al een dag eerder
omdat het Russische schip de Frigate Shtandart de
haven van Makkum vereerde met een bezoek van
enkele dagen. De Televisie, de radio en de kranten
pakten breed uit en heel veel mensen brachten een
bezoek aan Makkum. Vrijdagmiddag stond er een
grote rij mensen te wachten voordat ze een kijkje
aan boord mochten nemen. Een bijzondere attractie
en voor alle scheepsbouwers die in Makkum wonen,
leuk om te zien dat een schip van 1703, wat het vlaggenschip van tsaar Peter de Grote was, als replica
nagebouwd is in 1999 en nu met studenten overal
verschijnt. Vanuit Makkum ging de reis naar Den Helder.
Niet alleen het schip was leuk er zouden vanaf
vrijdagavond tot en met zaterdagavond laat nog
heel veel leuke dingen gebeuren. De start was een
optreden van een groep mensen die op paling
visten en er kwam van alles boven. De zeemeermin
verscheen en uiteindelijk ook nog een betoverende
zangeres, die hoog in de lucht een prachtig lied ten
gehore bracht. Het geheel werd begeleid door
muzikanten die op de vaten een geweldig geluid
voortbrachten, wat ver over het water heen klonk.
Na dit spektakel haastte iedereen zich naar Pieremagondeltocht. De jeugd van 10 tot 14 jaar had onder
leiding van ouderen een vlot in elkaar getimmerd
wat eerst nog te water gelaten moest worden. Het
ging goed en met chips en cola onder handbereik
kon de vaartocht gaan beginnen. Zou deze jeugd
nu een volgende keer zelf het initiatief nemen voor
het bouwen van een varend kunstwerk, wie weet.
Heel veel mensen bezochten de vaartocht en de
variëteit in gondels was groot. Er was zo veel
georganiseerd dat het onmogelijk was om alles te
bezoeken. Maar iedereen kon wel iets vinden wat

zijn of haar belangstelling had. Zaterdag was het
programma ook overweldigend. Er kon meegedaan
worden aan de vlootschouw. Op de haven waren
allerlei activiteiten. Er werd vis gerookt en gebakken.
Bij de sluis konden mosselen gegeten worden, maar
de ochtend begon met een zeilwedstrijd voor de
jeugd in optimisten achter de sluis. Daarna kwam
de kinderoptocht en wat hadden veel mensen hier
veel aandacht aan besteed. Het was ontroerend om
te zien dat de jongste deel-nemers de een als pirate
of the Cariben en de ander als pianist, dit deden
zittend in een maxi cosy. De jeugd die prachtig
verkleed en opgemaakt mee deed had er duidelijk
plezier in. Natuurlijk was ook het optreden van de
manjorettes spectaculair. Zoiets zie je niet iedere
dag, Hallelujah liep nu eens niet zoals het hoort,
maar vormde een lange sliert muzikanten. Daarna
volgde het klomkesilen. Weer was er veel publiek
en wat zijn die dingen soms dwars. Er werd door
shanty en zeemanskoren opgetreden en ondertussen
maakte Henny de Vries prachtige ijs sculpturen. Er
was zoveel te zien dat waarschijnlijk niet iedereen
alles heeft bekeken. De nautische markt en kunstmarkt trok zoveel bezoekers dat het soms moeilijk
was om bij de kramen te komen. En natuurlijk
waren de feesten in de tent ook niet te versmaden.
Het is te veel om alles op te noemen maar elders in
de krant staan de uitslagen van de verschillende
evenementen en MB fotograaf Jan Werkhoven
heeft drie dagen lang alles zo goed mogelijke op
de niets verhullende foto proberen vast te leggen.
Het waren schitterende dagen waarvan iedereen
van uit Makkum maar ook veel van buiten
Makkum duidelijk genoten hebben en Makkum
staat bij velen weer op de kaart als de plaats waar
ze iets kunnen organiseren.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Ook Funda
ligt in ons bereik

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 26 augustus

Op 16 augustus 2007 zijn wij de
gelukkige ouders geworden van

Van Doniakerk
9.30 uur ds.J.van Olffen

Thomas

R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma

Hij weegt 3200 gram
en is 50 cm lang

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Ylst
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur ds. G.G. Hoekema, dienst te Bolsward

vrijdag 24 augustus zijn
Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Leo en Atie Vree
50 jaar getrouwd

Gerrit en Marlies van Wigcheren
Weersterweg 31
8747 NR Wons
Tel. 0515-230030

Pa en Ma, wij zijn hartstikke trots
op jullie, van harte gefeliciteerd!

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
A. Wildervank, Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Deze stoere vent weet
vanaf 26 augustus
waar abraham de mosterd
vandaan haalt
Op dinsdag 28 augustus 2007
is het 50 jaar geleden dat onze ouders

Ypie de Boer

&

Baukje de Boer-Ozinga
in het huwelijk zijn getreden.
Wij feliciteren hen van harte!
Kinderen en kleinkinderen.
Gelegenheid om hen te feliciteren
in ‘De Nynke Pleats’ te Piaam
van 16.00 tot 18.00 uur.
Kadotip:
Botterstraat 20, 8754 AC Makkum

Je bent zo lief en nog zo heel klein
ik ben blij om jouw broer te zijn
Roy.
Geboren op 17 augustus 2007

Silva
3650 gram 51 cm
Trotse ouders Yke en Mirjam
grote broer Roy
Krommesloot 39, 8754 GD Makkum
tel. 0515-231826

Na 30 jaar
is de groei
wel klaar
Gefeliciteerd
van
Sjellus
Vonk
Aajen
Willi
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Exposities
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 30 aug.
Expositie olieverfschilderijen (Landschappen, zee- en
dorpsgezichten) van Maaike Poog. Geopend tijdens
kantooruren. Voor info: Maaike Boonstra-Poog,
Turfmarkt 75, tel. 0515-232439/ www.maaikepoog.nl.
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.
Makkum - Zorgcentrum Avondrust, t/m 5 september
expositie van dhr. L. Sluyter, tekenaar
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en pastels,
aquarellen van Makkum. Open van woensdag t/m
zondag 13.00 tot 16.00 uur, Slotmakersstraat 2
Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend
t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten
Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot
en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin
van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken
van metaal. In landgoed, permanente schilderijen
tentoonstelling van diverse kunstenaars
Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend t/m
31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek,
kunstschilder/illustrator, wereldnatuur; Expositie
Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s; Expositie
Lammert Sluyter, tekenaar, vogels

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
T/M ZATERDAG 25 AUGUSTUS

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

500 gram SHOARMA
+ 4 BROODJES en SAUS

€ 5.50
DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

VERSE KIPSCHNITZELS

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 23 AUGUSTUS
T/M WOENSDAG 29 AUGUSTUS
BOB DE BOUWER WORST

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

100 gram € 1.20
met gratis kleurplaat. Win een leuke
rugzak van Bob de Bouwer!
GEGRILDE SCHOUDERFILET

RUNDER GEHAKT
500 gram

100 gram

€ 1.30

€ 2.75
FILET AMERICAN
100 gram

€ 1.20

Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen
van Bertus Bijlstra & Jacqueline van er Wei, allebei
afkomstig uit Makkum. Open: tot en met eind augustus
zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur, woensdag,
donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur, entree gratis
Wons - zaterdag en zondag 25/26 aug. Expo
Atelier Pur Sang. Open van 13.00-18.00 uur. Voor
vragen en info: Antje van der Werf, Weersterweg 15,
8747 NR Wons, tel. 0517-532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

Inbraak in bedrijfscontainer
Parega - De politie onderzoekt een inbraak in
een bedrijfscontainer, annex kantoor dat aan de
Trekweg gevestigd is. Daar is in het weekend van
12 augustus jl. ingebroken. Er is een computer
met toetsenbord en beeldscherm gestolen. Men
drong de ruimte binnen door een ruit kapot te
slaan. Een 60-jarige inwoonster van Parrega
deed aangifte.

Oproepje!!!!
Heeft u digitale foto’s gemaakt van de visserijdagen, en wilt u die delen met iedereen? Dan
willen wij ze graag op onze website plaatsen!
Zou u ze op een cd-rom willen branden en
afgeven op Kerkstraat 26? Dan komen ze zo
snel mogelijk op de site van de visserijdagen.
Bent u iets kwijtgeraakt in de feesttent? Op
bovenstaand adres liggen nog enkele spullen.

telefoon 0515-231488 of 232547

Almhof Volle Yoghurt Naturel, 0.5 liter................nu 89

cent

Bij aankoop van 500 gram Jonge Kaas
potje Top Q Mosterd Gratis
Bij een pakje Leverkaas, 125 gram.......nu 5

zegels extra

pakje Honig Lasagne, bladen+mix voor saus.........samen 1.99
pot Hak Spinazie, 720 ml..............................1.59 nu 99

Aanbiedingen geldig van do. 23/8 t.e.m. wo.29/8

cent
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
WON 24 vertrekt uit Makkum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20

Makkum - De Eurokotter van Andries Koornstra
is waarschijnlijk voor het laatst gezien in
Makkum. Weer vertrekt een van de vissersschepen naar elders. De vlootschouw tijdens
de visserijdagen was het laatste optreden. Het
schip is verkocht aan een Texelaar en gaat van
daaruit varen. Om de laatste tocht over het
kanaal niet helemaal onopgemerkt te laten
verlopen had Andries zijn schoonzuster haar
accordeon mee aan boord genomen en had een
prachtig afscheidslied gemaakt. Alle aanwezigen
op de tocht kregen de tekst in handen gedrukt

en er werd uit volle borst meegezongen. Het
refrein begon met de woorden, ”‘t Is de laatste
keer en doet wat zeer”. De mannen van de
Won 24 hebben regelmatig, toen ze nog samen
visten in de belangstelling gestaan en waren
bekend onder de naam, de ‘Roodborstjes’. Dit
vanwege hun haarkleur, die nu bij allen ietsje
veranderd is in de loop der jaren. In het afscheidslied werd pake Andries geadviseerd om in de
toekomst maar met zijn drie kleinkinderen
leuke dingen te gaan doen, zoals bijvoorbeeld
fietsen.

Zwemvierdaagse Waterpark ”Mounewetter”
Witmarsum - Vorige week organiseerde Waterpark ”Mounewetter” haar zwemvierdaagse.
Ruim 200 personen zwommen 4 avonden 500
meter. Voor de kleintjes zonder diploma was
er een aqualoop georganiseerd. Naast het
zwemmen waren er tal van andere activiteiten
georganiseerd. Maandagavond speelde het
Witmarsumer muziekkorps ”Nij Libben” en
konden poffertjes gekocht worden.
Een belevenis voor velen was op woensdagavond het duiken met duikers van het Nordic
Dive College uit Sneek. Donderdagmiddag werd
de hoogste bom georganiseerd. Winnaar in de
klasse t/m 12 jaar werd Thomaske Reitsma,
2e werd Wilma Ypma, 3e Riemer van der
Sluis. In de klasse vanaf 13 jaar werd Wouter
Middendorp winnaar, 2e werd Ammarens
Joustra en de derde plaats was voor Anja de
Wit. Nynke Reitsma kreeg als een speciale
prijs voor de oudste deelneemster.
Donderdagavond was er weer het altijd spectaculaire Fiets ”m er in. Gadegeslagen door
vele toeschouwers trachtten de deelnemers in
zo snel mogelijk over een plank te fietsen, de
bel te luiden en vervolgens te water te gaan.

De snelste in de categorie t/m 12 jaar waren:
1e Patrick Bos
2e Bauke Jan Veenstra
3e Julian Lont.

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
Lamsvlees

Volop barbecuevlees
2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Categorie 13 jaar en ouder:
1e Ruben Legebeke
2e Patrick Koster
3e Daniel de Vries

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

AFHAALMENU
voor AUGUSTUS
z Babi Pangang
z Foe Yong Hai
z 4 Koe Lo Kai/4 Mini Loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

Blazer TX 33 te water

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . .€ 0.60
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Turbana bananen
1 Kilo voor maar . . . . . . . . . . .€ 1.00
Lekkere zoete pruimen
1 pond voor maar . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben weer nieuwe oogst
appels en peren mee.
10 Grote eieren voor . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

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

Makkum - Het was nat toen de blazer in
Makkum te water ging. Nu houd een schip erg
van water, maar voor de 400 gasten die de
tewaterlating mee wilden maken was het niet
altijd leuk en menigeen had dan ook natte
voeten zonder dat ze aan boord geweest waren.
Bij Bloemsma aluminium bouw was de feestelijke tewaterlating, van de Blazer die in 1918
voor de eerste keer gebouwd is voor 7000 gulden
bij de werf van Zwolsman te Workum. Jaren
geleden lag het schip totaal verpieterd in de Vecht
bij Weesp en niemand zag meer mogelijkheden
om het schip te restaureren. Een groep mensen
van de stichting behoud Blazer zag de mogelijkheid wel en nadat het een tijdje in Den Helder
gelegen heeft werd het restant naar Makkum
vervoerd. Hier werd door samenwerking met
de intergemeentelijke sociale diens Zuidwest
Friesland een project opgestart wat aan verschillende jongeren de mogelijkheid gaf werk
ervaring op te doen. Nu het project voor een groot
gedeelte klaar is zijn er jongeren, die dankzij
dit werk een reguliere baan gevonden hebben.
Alles stond onder leiding van twee ervaren
scheepstimmerlieden. Ook een groot aantal
vrijwilligers heeft enorm zijn of haar best
gedaan om dit project tot een goed einde te
brengen. En of het nu een restauratie of een

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

replica is geworden dat werd door de aanwezigen
niet uitgesproken. De vraag werd wel gesteld
door Hans Vandersmissen, maar het antwoord
werd niet duidelijk en de waarheid bleef in het
midden. Commissaris der Koningin in Friesland
Ed Nijpels was bereid gevonden om de tewaterlating te verrichten en hij deed dit met veel
plezier, en ondanks het feit dat het podium
waarop hij de aanwezigen toe moest spreken
niet aan de ARBO wet voldeed. Het was een
natte maar bijzondere happening en de vele
paraplu’s gaven het geheel toch een heel apart
aanzicht.
De Blazer ligt nu in de visserijhaven van
Makkum maar zal daar weer even wegmoeten
omdat de definitieve plaats nog niet klaar is.
Deze wordt gemaakt in het kader van het Fries
Meren project, voor de sluis. De buitenkant
ziet er voortreffelijk uit, maar binnen is nog het
een en ander aan werkzaamheden te voltooien.
De plaats waar ooit een helling aan de visserij
haven komt is ook nog niet definitief en ook
de plaats waar velen een oude werf willen
bouwen om daar oude schepen te restaureren
is nog niet gevonden. De eerste fase is klaar
en al het aan de initiatiefnemers ligt volgen er
nog vele. Waarschijnlijk is het zomer 2008
mogelijk om een tochtje met de Blazer TX 33
met de naam Poolster te maken.

Programma-ynformaasje Klipkar+
Foar De Kast-fans en oare muzykleafhawwers
stjoert Omrop Fryslân TV sneon 25 augustus
yn Klipkar+ diel twa út fan de folsleine
registraasje fan it konsert dat De Kast ferline
jier op de Fryske Music Night joech. Yn dat
reunykonsert binne de folgjende nûmers te
hearren: ‘Blindelings’, ‘Eltse grins foarby’,
‘Hart van mijn gevoel’ en ‘Nachtvlinder’.Op
sneon 1 septimber dan yn Klipkar+ it tredde

en lêste diel fan it reunykonsert mei de De
Kast-nûmers: ‘Een teken van leven’, ‘Geen
nieuws goed nieuws’, ‘In nije dei’ en ‘Raak’.
Nei dizze rige folgje wer reguliere Klipkar+
útstjoerings mei de mooglikheid om op klips
te stimmen.Klipkar+, it poadium foar de
Fryske muzikant!Klipkar+, alle sneonen, om
18.35 oere op Omrop Fryslân TV. Alle oeren
nochris te sjen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Wist u dat...
* U zich nog kunt aanmelden voor de reünie
van de Volleybalvereniging Makkum op
zaterdag 15 september a.s. Doe het snel,
want het is bijna zover!
* U zich kan aanmelden d..m.v. 12,50 euro
over te maken op banknr. 3406.61.550
t.n.v.
V.V. Makkum o.v.v. Reünie, graag met

2007/2008
Gymnastiekuren:
Maandag:

15.30 - 16.15 uur . . . . . . . .Kleutergym. Groep 1
16.15 - 17.00 uur . . . . . . . .Kleutergym. Groep 2

Ploegentijdrit Afsluitdijk
Dinsdag:

Zurich - Op zondag 2 september vindt er een
ploegentijdrit plaats voor wielrenners over de
afsluitdijk. De afstand bestaat uit 4 rondes van
10 km. De wedstrijd wordt ge-organiseerd
door de WV Snits. De start is om 14.00 uur en
de inschrijving is in het wegrestaurant Zurich.
Bijschrijven is niet mogelijk. Opgave tot 5
dagen voor de wedstrijd via de website.
Deelname is pas gegarandeerd als het inschrijfgeld ontvangen is. Informatie over het parcours
en de diverse categorieën zie: www.wvsnits.nl

Van Tuinen Thús
Mevrouw Erica Schaper is voorzitter van het
College van Bestuur van Hogeschool LarensteinVan Hall die momenteel betrokken is bij de
discussie over het wetenschappelijk klimaat van
Leeuwarden. Erica Schaper woont eigenlijk
met haar vriendin in een twee-onder-een-kapwoning in Woudenberg, maar de helft van de
week slaapt ze in haar huis onder de F-16's
van Marssum. Omdat er niet heel veel te zien
is in haar woning, begint presentator Geert
van Tuinen het gesprek op het Van Hall. Na
de ontvangst op haar werkkamer loopt hij met
haar naar het waterzuiverings-lab van de school
waar Koningin Beatrix in 1994 te gast was.
Ze wandelen een eindje langs de Leeuwarder
Potmarge, waar de school aan staat. Dan
bespreken ze o.a. haar beloning. Na een kuier
om het huis in Marssum, de kleine tuin en het
hofje van het Poptaslot komen ze uit bij haar
grote hobby: het paard.
Van Tuinen Thús woensdag 22 augustus op
TV Fryslân van 18.30 tot 19.00 uur.
Nogmaals te zien de hele avond en nacht
ieder uur.

17.00
18.00
19.00
20.00

-

18.00
19.00
20.00
21.00

uur
uur
uur
uur

16.00
17.00
18.00
18.45

- 17.00 uur
- 18.00 uur
- 19.15 uur
-20.00 uur .

Donderdag:

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.Meisjes van 6 en 7 jaar
.Meisjes van 8 en 9 jaar
.Meisjes 10 en jaar en ouder
.Damesgym.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.Jongens 6 t/m. 9 jaar
.Jongens 10 jaar en ouder
.Keurgroep 1
.Keurgroep 2

19.00 - 20.00 uur . . . . . . . .Callanetics vanaf 6 september

Contributie per maand (Gymnastiek)
Kleutergym . . . . . . . .
Zes tot zestien jaar . .
Zestien jaar en ouder
Keurgroep . . . . . . . .
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.
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.
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.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
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.
.
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.

.€
.€
.€
.€

5,50
6,75
9.00
9,50

Verdere informatie en opgave bij de ledenadministratie:
Geertina Bijlsma, Botterstraat 10, Makkum - telefoon: 23 21 45

Visser Sport & Schoenmode
sponsor:

Skilbank 7-8
8754 HP (Holle Poarte) Makkum
Tel. 0515 - 231032

Opening van een nieuwe praktijk voor:
Psychotherapie & Individuele Coaching
Bedrijfscultuuradvisering, te ARUM
Specialisaties: (25 jaar ervaring)

Persoonlijk:

Cognitieve therapie
Gedragstherapie
Gestalttherapie
Scriptanalyse (TRANSACTIONELE ANALYSE)
Open communicatie technologie
Bedrijfscommunicatietrainingen & sociale innovatie
programma’s

Identiteitscrisis / crisisinterventie
Individuele- (beroeps) coaching program (P.O.P)
Midlifecrisis / Burn-out vraagstukken

Individuele/relatie reactiepatroon analyse
Relatietherapie (individueel én gezamenlijk)
Echtscheidingsbegeleiding (zowel ouders als óók voor
de kinderen)

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

.
.
.
.

De gymnastieklessen beginnen op 20 augustus

Relaties:

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 8.00 tot 21.00 uur
zondag 8.00 tot 18.00 uur

.
.
.
.

Kinderen:
Opvoedingsvragen/problemen (ADHD, PPD NOS,
DELINQUENTIE, DRUGSVERSLAVING))
Schoolproblematiek (PESTEN, CONCENTRATIE, SUICIDE)

Bedrijven:
Bedrijfscultuur analyse
Open Communication training voor beroepsteams
(CROSS FUNCTIONAL)
Conflicten op de arbeidsvloer
Coaching van directie en bedrijfsleiders
Bedrijfssociale innovatie programma’s

Armand Gouvernante van Raders
Psychoanalist/therapeut
(intake en consulten na telefonische afspraak)

Baarderbuorren 9 | 8822 WR ARUM | Telefoon 0517 - 641858 | GSM. 06 53 4747 59 | Email: vanradersgroup@kpn-officedsl.nl
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Brand op jachtwerf De Vries snel onder controle

foto: www.brandweermakkum.nl

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Makkum - Maandagmorgen omstreeks twintig
voor negen heeft het personeel en brandweer
het jachtbouwbedrijf voor een ramp behoed.
In de scheepsbouwhal wordt momenteel
gewerkt aan de renovatie van een 52 meter
lang miljoenenjacht. Omdat de brandweer
snel ter plaatse was kon een grote brand voorkomen worden. Er waren op het moment van
de brand 120 personeelsleden in de hal. Het
rampenplan heeft uitstekend gewerkt niemand
raakte gewond. Ook ontstond er geen schade aan

het vaartuig. Wel ontstond erboven het dorp
enkele ogenblikken een dikke zwarte rookpluim. De brandweer korpsen van Makkum,
Witmarsum en de ladderwagen van Bolsward
waren uitgerukt, ook de bedrijfsbrandweer kwam
in actie. Aan de havenkant is een kunststofplaat gesmolten en dat veroorzaakte veel
rook. De brandweer trad adequaat op en had
alles snel onder controle. Wat de oorzaak van
de brand is en hoe groot de schade wordt nog
onderzocht.
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Uitslagen
Visserijdagen Makkum

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Pieremagondel (schoonheidsprijzen)
1e PRIJS ZILVEREN HANGER:
Piratenschip 225 stemmen
2e PRIJS H.K.Z AARDEWERK BORDJE:
Zingende nonnen 132 stemmen
3e PRIJS MOKKEN VISSERIJDAGEN:
Babyboot 68 stemmen
JURY: PUBLIEK (ringsteken)
1e PRIJS H.K.Z. TEGELTJE:
Idsegahuizen biljartclub "de Stoten"
Grote kinderoptocht
Rijdend:
1e PRIJS KADOBON VAN DER MEER € 40.-:
nr. 53 de blokfluit
2e PRIJS KADOBON VAN DER MEER € 20.-:
nr. 50 piano
3e PRIJS KADOBON VAN DER MEER € 10.-:
nr. 54 smurfen
Lopend:
1e PRIJS KADOBON SPEELSGOED € 40.-:
nr. 4 sound of music
2e PRIJS KADOBON SPEELSGOED € 20.-:
nr. 56 dweilorkest
3e PRIJS KADOBON SPEELSGOED € 10.-:
nr. 3 rattevanger
GEINPRIJS (WELKE CREATIE HEEFT DE
MEESTE HUMOR?)
1E PRIJS TAS VOL GEIN AANGEBODEN DOOR
KNIPSALON DURKJE: nr 11 de Clowns
troostprijzen:
* nr. 78 Coolgirls
* nr. 22 Greace
* nr. 84 Pirates of the Carabean
* nr. 1 Beertje Kknoet
Jury: Arie Kuipers, Tjerk Bruinsma, Fokko Dam,
Werner Rinia

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2007
Klompjeszeilen
Snelste gr. 7 Medaille:
1e prijs Mathijs Klein
2e prijs Marleen Bergsma
3e prijs Jelle Clerc
Snelste gr.8 Medaille:
1e prijs Age Poog
2e prijs Thomas Oostenveld
3e prijs Sharona Vrooman
Snelste vrije klasse:
1e prijs Welmoed Visser
2e prijs Peke K. Wouda
3e Jenneke Voordes
Mooiste
1e prijs Evelien Schakel
2e prijs Christiaan v.d. Logt
3e prijs Lisa Koldam
De kleine zeemeerminnen Sleepwedstrijd
1e prijs ZILVEREN HANGER:
Andre Feenstra (Makkum)
2e prijs H.K.Z AARDEWERK BORDJE:
Pieter Bosma (Oudega)
3e prijs MOKKEN VISSERIJDAGEN:
Sander Kamminga (Vegelingsoord)
Versierde vissersschip
1e prijs Koperen schipje met tekst WON 24
(A. Koornstra)

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
Ford Fiesta TDCi
'Futura",zilver,5drs
airco, lm velgen
ford radio-cd,mistl
cpv+afst.bed,el.rmn
89 dkm bj 2005

Opel Astra AUTOMAAT
1.6-16v, zilvermet
pearl,airco,velours
int.cpv+afst.bed
el.ramen/spiegels
69 dkm bj 2000

€ 11.900,-

€ 7.750-

Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 89dkm
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm
Opel Astra CDTi,Enjoy,5drs,a/c,cruisecontr,r-cd,84dkm
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Peugeot 406 break hdi,blauwmet,airco,r-cd,trekh,
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.900,9.900,13.400,15.750,14.450,17.500,4.950,11.900,12.950,11.950,10.900,13.850,-

10-2003

€

16.750,-

2000

€

7.750,-

9-2000

€

4.250,-

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v Pearl,zilver,airco,el.rmn,cpv,69dkm
Bestel auto/grijs kenteken
Citroen Berlingo 1.9Diesel,wit,stuurbekr,radio,90dkm

Airco service, reparatie, onderhoud,
U kunt nu bij de nacht automaat tanken
met alle soorten betaal pasjes!!
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

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
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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B. BOSMA
biedt te huur aan:

Pastor Henk Veldhuis met misdienaars 10.000e bezoeker
Kazemattenmuseum

Minikraan
bakbreedte 20, 20 en 80 cm.
Tuinfrees 80 cm breed
Hogedruk reiniger 160 Bar
Trilplaat
Steenknipper
Bezorgen mogelijk
tel. 0515-231012

Foto: Kazemattenmuseum
* Vrijwilliger Johan Cnossen van het Kazemattenmuseum overhandigd bloemen aan pastor Henk Veldhuis
Kornwerderzand - Vorige week woensdagmorgen
ontving het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand
haar 10.000e bezoeker van dit jaar. Om half elf kwam
er een groep aan de poort. Onder begeleiding van
de Pastor/Diaken Henk Veldhuis en drie vrijwilligers
kwam een groep misdienaars het museum bezoeken.
Jaarlijks wordt voor deze misdienaars van de St.
Jansbasiliek te Laren (NH) een reisje georganiseerd.
Voor de deelnemers zijn er drie prijzen en een poedel
prijs te winnen voor degene die het reisdoel weten te
raden en de afstand die wordt gereden. Dit jaar een
rondje IJsselmeer via Noord-Holland, Kornwerderzand
en het Aviodrome te Lelystad. Na de eerste communie
op ongeveer 11-jarige leeftijd wordt de misdienaar
na zijn 14e jaar acoliet. Pastor Veldhuis is in 1997
uit het onderwijs overgestapt naar de Koninklijke

K.V. Makkum organiseert:
De traditionele

35e Koninklijke Tichelaarpartij
Off. K.N.K.B. Heren Sen. vrije formatie partij.
Zondag 26 augustus 2007.
Lokatie: "Keatslân De Seize "
aan de Klipperstraat. Aanvang: 10.00 uur.
Prijzen: Prachtig sieraardewerk aangeboden
door Koninklijke Tichelaar te Makkum.

De Nachtkaatspartij op het Plein
gesponsord door Visser Mode & Sport
zal gehouden worden op vrijdag 24 augustus a.s.
Aanvang: 19.00 uur.
Deze partij is voor leden van de KVM.
Dames en Heren gemengd.
Opgeven kan t/m morgen donderdag 23 aug.
in de kantine of bij Mieke Tilburgs 0515-231377.
Loting: Donderdag 23 aug. ca. 20.30 uur.
Meer info op www.kvmakkum.nl

Marine en wel naar het Korps Mariniers. Als VLAM/
LTZ-1 (Vlootaalmoezenier/Majoor) heeft hij o.a.
gevaren op de HM Karel Doorman, HM Tjerk
Hiddes en HM Rotterdam. In 2002 is hij na zij pensionering in Laren Pastor geworden. Dit was voor
hem niet het eerste bezoek aan het Kazemattenmuseum. Natuurlijk was er koffie en gebak voor de
groep en een bos bloemen voor de ‘Aal’. Een rondleiding door het museum besloot dit deel van hun
jaarlijkse reisje. Ruim een maand eerder dan het
seizoen in 2006 werd de 10.000e bezoeker ontvangen.
Het druk bezochte museumweekend in april en het
75-jarig bestaan van de Afsluitdijk heeft hieraan
zeker een bijdrage geleverd. Het museum is ook dit
jaar tot na de herfstvakantie geopend.

Kaatsweekend Gaast/Ferwoude
Gaast - Afgelopen weekend was een drukte van
belang op kaatsveld ‘de Boppeslach’te Gaast. De
kaatsvereniging had een heus kaatsweekend georganiseerd. Zaterdag om 13.00 uur stond de damespartij op het programma. Deze partij werd gesponsord
door kapsalon Jansen te Sneek. De prijzen waren
zeer de moeite waard, en er werd door de dames dan
ook uiterst fanatiek gekaatst. In de winnaarsonde
ging de finale tussen Froukje Oostenveld en Marieke
de Vries, en Anny Koning en Sabine Drayer. Deze
laatste twee waren uitgeblust na 2 eerdere ‘dreeche’
omlopen kaatsen, en verloren met 1-5 4-6 van Froukje
en Marieke. En zo gingen Froukje en Marieke met de
prachtige kransen naar huis. De finale in de verliezersronde werd gewonnen door Trijntje Hoekstra en
Fokelien v/d Bos. Zij wonnen in een spannende strijd
met 5-5 6-6 van Willy Douma en Margriet Hoekstra.

uiterst spannende strijd, waarin uiteindelijk Abe en
Klaas wisten te winnen met 5-5 6-4. In de verliezersronde ging de strijd tussen Jan Stellingwerf en Kay
Wester, en Hendrik de Boer en Sytze Stellingwerf.
Ook dit werd een spannende finale. Jan en Kay
wonnen met 5-5 6-2. Men kan terugzien op een zeer
geslaagd weekend, wat ook zeker voor herhaling
vatbaar is.

Zondag om 12.00 uur ging de herenpartij van start.
Dit was de eerste keer dat er door de vereniging
een herenpartij werd georganiseerd. Deze partij
werd gesponsord door Zuid West Hoek keukens te
Workum. Zij hadden prachtige bekers beschikbaar
gesteld. De finale in in de winnaarsronde ging tussen
Abe Ringnalda en Klaas Postma en Sierd Henk
Stellingwerf en Gerben Kuperus. Dit werd een

Uitslag dames:
Winnaarsronde:
1. Froukje Oostenveld, Marieke de Vries
2. Anny Koning, Sabine Drayer

Uitslag Heren:
Winnaarsronde:
1. Abe Ringnalda, Klaas Postma
2. Sierd Henk Stellingwerf, Gerben Kuperus
Verliezersronde:
1. Jan Stellingwerf, Kay Wester
2. Hendrik de Boer, Sytze Stellingwerf

Verliezersronde:
1. Trijntje Hoekstra, Fokelien v/d Bos
2. Willy Douma, Margriet Hoekstra

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 22 augustus 2007

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Agenda
woensdag 22 augustus
Makkum - Laatste Zomeravond/gezelligheidmarkt, tevens Kinderrommelmarkt van 19.0021.00 uur
donderdag 23 augustus
Makkum - Café/Restaurant De Prins 20.00 uur
Kaatsvereniging buitengewone ledenvergadering
m.b.t. Verbouw kantine
vrijdag 24 augustus
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Makkum - Plein 19.00 uur
Visser Mode & Sport Nachtkaatspartij
Witmarsum - Koepelkerk 21.00 uur
Theater Compagnie Barrevoet presenteert de
voorstelling Echo

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

zondag 26 augustus
Makkum - Kaatsterrein ”De Seize” 10.00 uur
35e Koninklijke Tichelaar partij
Off. K.N.K.B. vrije formatiewedstrijd

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

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 25 augustus Bekerprogramma
senioren
Bakhuizen 1
- Makkum 1
18.30 uur
junioren
Franeker SC A1 - Makkum A1
12.15 uur
Makkum B1
- Zeerobben B1 12.30 uur
Makkum C1
- Walde De C1 11.00 uur
pupillen
Mulier D1
RES F1

- Makkum D1
- Makkum F1

11.00 uur
9.00 uur

woensdag 29 augustus Bekerprogramma
pupillen
Makkum E1
- Mulier E1
18.30 uur

Kaboutervoetbal
Makkum - Volgende week woensdag 29
augustus gaat het kaboutervoetbal weer van
start. Kaboutervoetbal is er alleen voor kinderen
tot en met 6 jaar. Ook zijn voetbalschoenen
niet verplicht en hoef je ook geen lid van de
voetbalvereniging Makkum te zijn.
Dus als je mee wilt doen geef je dan op bij
Harmen van der Wal, tel. 0515-232854. Er
wordt wekelijks getraind van half vijf tot
kwart over vijf. Wil je meer weten Harmen
van der Wal vertelt je er alles over!

* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Bij vv Makkum is de selectie is klaar voor het groter werk
Makkum - Het is dinsdagavond, op veld 1
van het sportcomplex ”de Braak” in Makkum
wordt volop getraind door de A en B selectie.
Op het hoofdveld spelen de kleintjes van
Makkum een bekerwedstrijd. Het fanatisme
van de thuisploeg spreekt, evenals dat van
de tegenstander boekdelen. Ouders, pakes
en beppes bewonderen vanaf zijkant hun
kleine voetbalsterren. Een vertrouwd beeld dat
niet weg te denken is uit onze samenleving.
Iedereen wil winnen en heb je verloren dan
heb je gewoon pech gehad. Zo hoort het op
sportief gebied te zijn. Volgende keer krijg
je weer een kans. Hier ligt hier de basis van
het amateurvoetbal en wellicht denkt ieder
ouder in het diepst van zijn of haar gedachten,
dat er door hun kind wel eens een voetbalster
geboren kan worden.
Pedicure/voetzonereflexologe

Erna de Vries

verhuist haar praktijk
per 3 september a.s. naar
”Het Pakhuis” Brouwersteeg 9, Makkum.
Specialisaties:
diabetische en reumatische voet.
Behandeling op afspraak.
Telef.: 0514-682258 of 06-13255366.

A.S. kindermode is op zoek naar
een enthousiaste

Consulente
Leuke bijverdienste, geen investering,
eigen tijd indelen.
Nieuwsgierig?
bel: 0515-424284 / 06-55114227

De velden van het sportcomplex ”de Braak”
liggen er optimaal bij en er wordt fanatiek
getraind door de A en B selectie. Al snel
wordt de indruk gewekt dat de selectie
klaar is voor het grote werk, de competitie.
De oefenwedstrijden van de selectie werden
in de voorbereiding met winst en een gelijk
spel afgesloten. Met tevredenheid wordt
daarop de terug gekeken. In Bauke’s plak
(kantine) dampt de aroma geur van koffie
je tegemoet en in de bestuurskamer zet
interim voorzitter Klaas Reitsma de plannen
van VV Makkum uiteen voor het komende
seizoen. ”In priis pakke”, moet volgens hem
een haalbare doelstelling zijn voor de selectie
van Makkum1. Hij doelt hiermee op een
periode titel zodat er nacompetitie kan
worden gespeeld. ”Yn in bepaalde perioade
fan it jier kin it bêst wolris lekker rinne en dan
soe it moai wêze ast sa’n pryske meipakke
kinst”. Eigenlijk is dit iedere jaar de doel-

stelling, zegt elftalleider Nico Altena, maar
gezien de wisseling van de trainer en de
aanwas van de jeugdspelers uit Makkum
1A is een periodetitel het komende jaar
geen overbodige luxe.
De nieuwe trainer van Makkum Sjouke de
Bos doet er nog een schepje bovenop. Hij
wil voor een plek bij de eerste drie gaan,
maar realiseert zich ook dat hij hoog inzet.
Vorig jaar was de Bos nog oefenmeester
van Tonega uit Luttelgeest maar verkoos
nu het kleine vissersdorp aan het IJselmeer.
Een aantal keren was hij aanwezig bij een
wedstrijd van Makkum en dat beviel hem
wel. Een club kies je niet zomaar, je laat je
gevoel spreken of, zoals het met een mooi
woord heet, intuïtie. Sjouke de Bos ziet
veel mogelijkheden voor de selectie van
Makkum en er is een flinke aanwas van spelers
uit de jeugdelftallen. De gedrevenheid van
de nieuwe trainer spreekt aan bij de spelers
en het bestuur. Aan de hand van een logboek
presenteerde hij zijn plannen aan de spelers.
De Bos wil een vast systeem spelen waarin
de taakverdelingen duidelijk zijn aangegeven.
Hij zoekt spelers die in dat systeem passen
en daar de gewenste invulling aan geven.
Het liefst werkt De Bos met een selectie
van 18 tot 20 spelers waarvan twee keepers
maar dat moet ook allemaal maar realiseerbaar zijn.
De gemiddelde leeftijd van de Makkumer
selectie 23 jaar. Dat is een leeftijd die perspectief biedt, vindt Nico Altena. Gelukkig
blijft de selectie dit jaar in tact en zijn er
tot op het heden nog geen dure transfers.
Je blijft per slot van rekening amateur.

Opruiming
diverse luxe tuinaccessoires!!
waaronder:

- Granieten tuinbanken
- Hardstenen tuinbanken
- Terras kachels
- Hardstenen bloembakken
- Diverse potten
- Hardhouten bloembakken

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 22 augustus 2007

Makkum verliest eerste bekerduel
Makkum - speelde zaterdag 18 augustus de eerste
bekerwedstrijd in het seizoen thuis tegen QVC uit
Stavoren. Deze club speelt in de 3e klasse A zaterdag
en is al een aantal jaren geen tegenstander meer
van Makkum. De technische staf had ook vandaag
nog niet de volledige beschikking over de selectie
maar er komt steeds meer lijn in de opstelling. De
visserijdagen hielden vandaag het gehele dorp in
zijn greep, iedereen had elkaar wel even gesproken
langs de kraampjes en de activiteiten, maar 's middags
was het voetbal weer het belangrijkst. Er was nog een
flink aantal mensen komen kijken bij deze wedstrijd
al moet gezegd dat ook de mensen uit Stavoren
flink vertegenwoordigd waren.
Makkum en QVC begonnen de wedstrijd met een
schaakspel waarbij er geprobeerd werd om aanvallen
op te zetten. Beide teams gingen gelijk op maar tot
echte kansen zou dit niet leiden. De scoren werd
geopend door QVC in de 26e minuut van de 1e
helft nadat er centraal voor de goal een overtreding
was gemaakt. De vrije trap die eruit volgde werd
door Leo Pruis tegen de muur geschoten waarna de
bal niet meer houdbaar was voor onze keeper
Simon Adema. Dit was een domper voor Makkum
en QVC ging iets vrijer voetballen, hierdoor bleven

de gasten makkelijker overeind en de rust werd dan
ook gehaald met een 0-1 stand voor QVC.
De 2e helft begon slecht voor ons vlaggenschip, in
de 52e minuut was er balverlies achterin waardoor
een man geheel vrij werd gelaten, deze speler kon
nog niet tot scoren komen maar de meegelopen
Edwin Pluister kon wel de bal over de lijn spelen
ook al had hij de paal hier bij nodig, 0-2. De 2e
helft onderscheidde zich door veel snel balverlies
en mensen die elkaar nog niet goed kunnen vinden.
QVC kwam eigenlijk geen moment meer in de problemen omdat de eindpass nooit zo goed gespeeld
werd dat er afgerond kon worden. Makkum probeerde
het wel door meer mensen mee te sturen naar het
front maar echte kansen waren hierbij niet te noteren.
Er waren nog wel wat kansen voor QVC met name
uit de omschakeling maar ook de gasten konden
geen verdere doel-punten maken.
Het mooie weer en het toch nog grote aantal toeschouwers maakten het een mooie voetbaldag waar
nog vele van zullen mogen volgen. De volgende kans
hierop is dinsdag 21 augustus als Makkum de 2e
bekerwedstrijd uit tegen WZS speelt de aanvang van
deze wedstrijd is 18.45 uur. Zaterdagavond 25 augustus
volgt nog een wedstrijd in en tegen Bakhuizen.

De Waardruiters
Hatzum/Heerhugowaard - Vrijdag 17 en zaterdag
18 augustus werd in Hatzum, vlakbij Dronrijp, een
kringwedstrijd georganiseerd. Op de vrijdagavond
kwamen de paarden in actie; Sabien Mollema startte
voor de eerste keer in de Z1-dressuur met het paard
Newman en behaalde met 206 punten een derde
prijs en een winstpunt. Joukje van der Kort nam
met haar paard Rixt deel in de klasse L1-dressuur en
haalde een resultaat van 188 punten (1 winstpunt)
en een derde prijs. Ook Alice van Brug ging met een
winstpunt naar huis, haar proef met het paard Livius
in de B-dressuur werd met 180 punten gewaardeerd.
Op zaterdag was het de beurt aan de pony's.
Hannah Witteveen sprong met pony Astrakan voor
het eerst in de klasse B en legde meteen een foutloos

parcours af, waarmee ze een derde prijs en 2 winstpunten in de wacht sleepte. Esmé Mesken reed met
haar pony Conquistador in de klasse L1-dressuur in
haar eerste proef 187 punten (1 winstpunt) bijelkaar.
De tweede proef waardeerde de jury met 196 punten,
waarmee Esmé een tweede prijs en maarliefst twee
winstpunten behaalde.
Op zondag 19 augustus reisden er twee Waardruiters
af naar het Noord-Hollandse Heerhugowaard, om
deel te nemen aan een dressuurwedstrijd. Sabien
Mollema behaalde met Newman in de Z1-dressuur
in haar eerste proef 206 punten en een winstpunt.
Pieternel Heeres scoorde in diezelfde klasse met
het paard Faiza 206 punten in haar tweede proef en
verdiende daarmee een winstpunt en een tweede prijs

wespenator
Mobiel 06 2831 9267
ook na 17.00 uur en in het weekend
0515 - 42 22 68
e.v.m. gediplomeerd
Last van wespen?
De Wespenator verwijdert ze
vakkundig snel en betaalbaar € 47,-

Pingjum klaar voor de Merke 2007
Pingjum - De Kulturele Kommissie en de
Kaatsvereniging Jan Reitsma zijn helemaal klaar
voor de Pingjumer Merke 2007. Afspraken zijn
gemaakt en voorbereidingen in volle gang. Ook dit
jaar weer een gevarieerd programma waarbij aan
jong en oud is gedacht.
Traditioneel wordt de Merke op donderdagavond
30 augustus om 20.00 uur geopend met en rondgang
door het dorp van muziekvereniging De Harmonie.
Na deze rondgang zal de tent geopend worden voor
de eerste feestavond. Iedereen is welkom;
Pingjummers, oud- Pingjummers en nietPingjummers. De donderavond kenmerkt zich al jaren
als een bijzonder gezellige avond. Dus kom langs
en proef de prima sfeer die Pingjum weet te creëren!
De vrijdag is het kaatsveld ingericht voor tal van
activiteiten waar alweer aan jong en oud is gedacht.
De avond van deze vrijdag wordt verzorgd door
muziekvereniging De Harmonie. Zij geven deze avond
hun jaarlijkse donateursconcert. (tegen een kleine
vergoeding uiteraard ook toegankelijk voor nietdonateurs). Thema van deze avond; film-muziek.

Beloofd is dat men het groots zal aanpakken. Wij
zijn benieuwd! Na dit optreden zal Jeen Water-lander
er voor zorgen dat de dansvloer gebruikt kan worden
waar die voor gemaakt is. Gezien voorgaande
optredens gaat hem dat zeker lukken.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

Zaterdag 1 september is het vroeg op voor de kaatsers,
zij worden om 9 uur verwacht op het kaatsveld
voor de ledenpartij van die dag. Aan de ouders van
jonge kinderen die het die ochtend wat moeilijk
hebben met wakker worden is ook gedacht. Om
10.00 uur is er een kindertheatervoorstelling verzorgd
door Lio en Leo. Kinderen pret, ouders wakker
worden met koffie in de tent. Een goede combinatie.
Om 22.00 uur zal de top 100-formatie Red Cars er
voor zorgen dat ieder die aanwezig is tot in de kleine
uurtjes kan genieten van hun show en kan dansen
op hun muziek.
Zondag 2 september neemt Kaatsvereniging Jan
Reitsma het vaandel over van de Kulturele Kommissie.
Om 12.00 uur organiseert de vereniging de KNKB
Heren hoofdklasse kaatspartij. Na het kaatsen: afsluiting Merke met de feestband van Friesland LAYS.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.adauto-fryslan.nl

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Kalebassen en pompoenen in alle kleuren en maten.
Fam. D. van Kalsbeek, Sielânsreed 5, Gaast, tel. 0515542547
2 Bruine houten jaloezieën/luxaflex, afm. 1.20 br. x
1.75 h. In 1 koop € 25.-, tel. 0515-232272
Diepvrieskist 4 laden t.e.a.b., tel. 06-24946222
Camping eethoek z.g.a.n., ronde tafel + 4 stoelen, merk
Houtman € 50.-, tel. 06-51008396
Boeken voor de PABO 1e t/m 4e jaar, als nieuw,
tel. 0515-232728
Voetbalschoenen Nike tiempo mystic metallic Blauw/
wit, 1x mee getraind maat 40, 25 euro, tel. 0515-232718
Homas tafelbiljart 85x155 cm, tel. 0515 - 231923

TE KOOP

Houten kinderledikantje met matrasje 120 cm lang,
60 cm breed. Tel. 0515 - 331977

AANGEBODEN
Gepensioneerde schilder heeft wat tijd voor schilderwerk voor een redelijke prijs, tel. 06-21566841
Timmerman/schilder voor kozijnen maken, glasvezel,
plamuren wanden, tel. 06-49827051
Schilder, tel. 06-23744753

Mauritsstraat 15
WITMARSUM
Karakteristiek, vrijstaand
woonhuis met garage en
ruime achtertuin

Vraagprijs:
€ 169.000,00 k.k.

GRATIS AF TE HALEN
Etna inbouwoven, tel. 06-23206006

Inleveren kopij
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de boby van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

GEVRAAGDTE KOOP
Thuiswerk, tel. 06-20175704
Hoek Fonteintje, tel. 0517 - 532136

GEZOCHT
Wij zoeken een goed tehuis voor 4 jonge poesjes,
geboren op 15 juli. Belangstelling? Bel dan naar
0515-579000

www.focussys.nl

AANGELOPEN
Slanke zwarte poes ± 1 à 2 jaar. droeg zwarte vlooienband. Is inmiddels moeder geworden!, tel. 0515-579000

VERLOREN
In centrum van Makkum omgeving COOP en DA
Drogisterij, bloedkoralen, kleuterarmbandje,
tel. 0515 - 232724
Afgelopen zondag Goudenhalsketting op de route, Theeschenkerij in Wons, richting Makkum, afslag Allingawier,
hier via het fietspad naar Angterp en vervolgens het
feitspad naar Workum. Mocht u het gevonden hebben
dan graag een tel. naar mevrouw Van Triest,
tel 0566 - 688857

GEVONDEN
Wit baby schoentje in de Lieuwkemastraat, afhalen
Kofstraat 37

WEGGELOPEN
Sinds eind juli is ons tamme witpluizige konijn weggelopen. Zijn naam is Wolkenwitje. Hij verblijft in de
achtertuin van de Weme, de pastorie aan de
Touwenlaan. Mogelijk heeft iemand zich over ons
lieve konijn ontfermd? Zijn hokje staat nu veel te leeg.
We missen hem. Contact: 0515-231544 of e-mail
makkum@filternet.nl

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

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

