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Donovan Roemer
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Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Makkum - Wanneer is het Leugenbollepop.
Voor en tijdens de grote vakantie hoor je met de
regelmaat van de klok die vraag stellen. Het
Leugenbollepop is uitgegroeid tot een muzikaal
hoogtepunt van de zomeractiviteiten in Makkum.
Het bekendste Makkumer popgebeuren heeft door
de jaren heen een eigen status verworven. Iedereen
wil daar bij zijn en, als je durft, ook een keertje
meedoen. De voorbereidingen zijn intensief.
Wekenlang wordt er gerepeteerd door en met de
band. Spontaniteit heeft de organisatie hoog in het
vaandel. Hier valt of staat het concert mee. Je bent
ieder jaar weer afhankelijk van de deelname en dat
gaat nog steeds goed. Maar ook de professionele
uitstraling van het kolossale podium, de indrukwekkende geluidsapparatuur en de in flitsende
kledij gestoken presentatoren zijn niet van ondergeschikt belang voor het slagen van de avond.
Want het decor was ook deze keer een plaatje.
Achter de coulissen heerst spanning. De artiesten
volgen in hoog tempo elkaar op. Iedereen weet
hoe laat hij of zij op het toneel moet verschijnen.
Sommigen hebben moeite om de zenuwen in
bedwang te houden. Maar is het eenmaal achter
de rug dan vliegen de Hi-Fives door de lucht.
”Sjochst wol, ik sei it al, do kinst it wol”. Ze worden
opbeurend toegesproken door hun collega’s. Tussen
alle zangers en zangeressen door verschijnt
plotseling een nieuw gezicht op het podium, de
15 jarige Froukje Bakker. Met een sublieme
optreden van ”Son of a Preacherman” steelt zij
menig hart en wordt luidkeels toegejuicht door
de uitzinnige menigte.
Wie bedacht ooit de naam Leugenbollepop. Saxofonist René van der Bles speelt nu 18 jaar in de
band. Vanaf het begin was hij erbij maar moet het

antwoord schuldig blijven. De eerste jaren stond hij
alleen te spelen. Daarna werd het blazersensemble
uitgebreid met Jan Visser, Aart Postma en Jelmer
Tilstra. Of ze een meerwaarde zijn voor de band?
René twijfelt. ”De knoppen wurden iependraaid
en dan rekkest al ridlik gau ûndersnijdt by de oaren.
We ha dizze kear in protte meispile. Der is soad
tiid yn stutsen mar as it der dan net útkomt hat it
ek net safolle sin.”. Ieder jaar wordt er gevraagd
of de blazers weer meedoen en ieder jaar zijn ze
weer van de partij. René: ”Aart en Jelmer soargje
foar de muzyk en binne oeren dwaande om alles
byelkoar te fandeljen fan internet. Op de kompûter
wurdt it bewurke en op papier setten foar de blazers.
Sokke lju wurde yn de regel noait neamd”. De
professionaliteit van het Leugenbollepop is voor
René geen hoofdzaak. De boerenkar in de begin
jaren had ook zijn charme en er gebeurde altijd wel
iets aparts. ”It wie freedtejûn wer bearegesellich op
it Plein. Mar ik mis de healwizichheden op de jûn.
Lykas Tjerk Bruinsma op it dak fan âlde postkantoar mei Kom van dat dak af, de act mei de
Brânwacht of de opkomst fan de Bluesbrothers
mei in Chevrolet ûnder begelieding fan de plysje.
Soks mei om mij der wol wat mear tuskentroch”.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sterke eigen
internetsite

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

foto: Sjoerd Gielstra

foto: Sjoerd Gielstra

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 31 augustus
K.C. Het Anker 9.30 uur
pastor G. Visser / jeugdkerk + koffiedrinken
R.K. Kerk 9.30 uur
pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. Auke v.d. Plaats, Workum + H. A.
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. F. Visser-v.Enkhuizen, dienst te Bolsward

Familieberichten
Als hier op aarde mijn werk is gedaan
En ik kom veilig aan s'hemels kust aan
O, dan zal daarin mijn vreugde bestaan
Dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan.
Na een kortstondig ziekbed is toch nog vrij
plotseling van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze lieve zorgzame mem, beppe en oerbeppe

Janke Folkertsma-de Groot
* 17 december 1924
Gaastmeer

18 mei 1949

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum.
tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk (Geen opgave binnengekregen)
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

woensdag 3 september
Makkum - Strandbibliotheek 14.00 uur
Vriendschapsbandjes maken leeftijd vanaf 6 jaar

vrijdag 5 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur in het restaurant

zaterdag 6 september
Makkum - Holle Poarte 20.00 uur bingo

zondag 7 september
Makkum - Laatste Ledenpartij
Keatslân ”de Seize” 12.00 uur

Makkum: J. Folkertsma
Lemmer: Doutzen en Roelof
In liefdevolle herinnering: Leentje en Jan Wietse
Burgum: Hinke en Kees
Arum: Otteline en Ido
beppe-en oerbeppesizzers
Klipperstraat 56, 8754 AW Makkum

Bedankt
Makkum - Ik wil iedereen bedanken voor de
vele cadeautjes ter ere van mijn geboorte. Maar
vooral ook bedankt voor de vele giften die er
zijn gedaan voor mijn goede doel oxfamnovib.
Van het bedrag zijn schoolspullen, kippen, geiten,
muskietennetten en nog veel meer praktische
spullen aangeschaft.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben dinsdag
2 september j.l. plaatsgevonden te Cornwerd.

Groetjes, Jared Genee - www.oxfamnovibpaktuit.nl

Voor altijd in onze herinnering, onze lieve beppe
en oerbeppe

Vakantie verhalen

Janke

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Heerenveen: Cornelis en Limkje
Thomas
Elise
Lemmer: Jan Otte en Janet
Jelte
Lucas
Jimte
Bolsward: Hendrik-Jan
Burgum: Wietske
Witmarsum: Jankelien
Arum: Wilco
Lemmer: Janna en Danny
Burgum: Nynke
Arum: Julbert en Marisa
Arjan
Rianke

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

28 augustus 2008
Sneek

Agenda

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

Hoera! Een Zoon!
Ik vond het fijn om bij mama te zijn
maar nu ik ook mijn papa ken,
ben ik blij dat ik geboren ben

Janke Folkertsma de Groot

Jordi Johannes

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

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte toe.

26 augustus 2008
50 cm − 3320 gram

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Piet, Greetje
Jannet en Simba

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. 0515-852958 bgg 06-20441818

Met veel verdriet moeten wij afscheid nemen van

Even een gedichtje schrijven
want daar hield u zoveel van.
U zult het helaas zelf niet lezen
maar wel u kinderen en uw man.
Zeven jaar hadden we het fijn met elkaar,
met vreugde en liefde heb ik mijn werk gedaan.
Het is goed zo.
Greetje
Makkum, 28 augustus 2008

Marco & Jelda Molenaar
De Pleatsen 4
8754 KE Makkum
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Exposities
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van
diverse kunstenaars o.a. Harmen Timme en
Gaik Manoukian

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

DONDERDAG 4 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 6 SEPTEMBER

Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend t/m september ma. 13.00 - 17.00 uur,
di. t/m zat. 10.00 - 17.00 uur
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Piaam ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en
aquareltekening van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m vr. van 10.00 tot 17.00 uur

Uit in eigen regio
Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke
Jansma in expositiekerk. Openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

MAANDAG
tot en met
WOENSDAG
GESLOTEN
Kijk in de
Makkumer Belboei
van volgende week

Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Op alle aankopen
10% KORTING
i.v.m. de op stapel
zijnde verbouwing
Vanaf
DONDERDAG
11 SEPTEMBER
bent u weer
van harte welkom
in onze gerenoveerde
slagerij
Slagerij Brattinga
en personeel

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur
Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags
en donderdags, afvaart 14.00-16.00 uur opgave
verplicht. Stichting it Preamke Makkum, tel.
0515-232222
Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops
en cursussen: www.detunkeamer.nl voor de
mogelijkheden of bel: 0515-232269/06-51151716
Piaam - Natuurhistorisch Museum: openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Wist u dat...
* de tennisvereniging op zondag 21 september
haar jaarlijkse palingtoernooi organiseert
* dit een gezelligheidstoernooi is
* meedoen belangrijker is dan winnen
* leden zich kunnen opgeven in de tenniskantine
* er nu ook weer Kalebassen te koop zijn bij
Deli Oostenveld in de Bleekstraat 7
* en de opbrengst is voor de ”Tjallingstichting”
paardensport voor gehandicapten
* op 4 september de callanetics weer van start
gaat van 19.00 -20.00 uur.
* Voor meer info bel: 0515-232145

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 6 september wordt weer
het oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om
9 uur gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in dozen aan de weg te zetten. Wilt
u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan en kaatsland.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Kwarkyoghurt, 1 liter..................................1.59

van de Warme Bakker
klein Krentebrood.............................................deze week 1.99
Fanta Orange, 1.5 literfles.............................................nu 1.15
Unox Knaks, 400 gram..............................................1.65 1.09
Mie Nestjes van Honig, 500 gram.........................nu 99

cent
Duo Penoti Hazelnotenpasta, pot 350 gram.........nu 1.85 1.39
Fortuin Vruchtenhartjes, 200 gram.............................69 cent
Aanbiedingen geldig van do. 4/9 t.e.m. wo. 10/9
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ZieZo mode gooit roer om

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

Makkum - In april 2007 gingen Meriam en Alie
van start met hun mode winkel aan de Lieuwkemastraat te Makkum. Nadat ze de markt verkend
hadden bleek dat vooral jongens kleren niet echt
snel verkocht werd. Gebleken is dat veel ouders
het geen bezwaar vinden om bij de tweede hands
handel voor de kinderen te kijken. De dames
besloten om het segment betaalbare dames mode
uit te breiden en de kinderkleding af te bouwen.
De heren en dames mode is nu ruimschoots aanwezig in de winkel en heren mode varieert van
leuke jacks en veel soorten broeken en alles wat
daarbij gedragen moet worden. De dames mode
is vrouwelijk en trendy en gaat van maat 36 tot en
met 44. In de toekomst zullen de dames proberen
ook iets in grotere maten te krijgen. Zowel de man
als de vrouw kan volledig gekleed de winkel uit
gaan. Van heren ondergoed tot aan de sokken en
alles wat daarboven gedragen wordt. De dames

(eigen foto)

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

beginnen met een panty of fraaie maillot en gaan
dan verder met een leuke rok of jurk of sportief
met een fraaie broek met trui of vest en daar
overheen een praktische jas. Daarbij kunnen dan
nog accessoires, zoals sieraden, een leuke riem,
een tas en laarzen of stoere schoenen. In de juiste
mode kleuren voor deze herfst is alles bijpassend
te koop.

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

Zowel voor dames alsook heren heeft ZieZo Mode
veel in de merken TimeZone, Cars en Garcia.
Voor heren is er nog het merk Petrol Industries
en voor de dames veel van het trendy merk
Yaya. Ilona Oostenveld van Muchacha sieraden
levert veel handgemaakt sieraden en verder is er
voor de Kerstkleding van Sugar Lips, wat heel
hip en apart is. Alie en Meriam hebben de naam
van hun winkel nu dan ook veranderd in ZieZo
Mode. Het is mode voor de iedereen voor een
betaalbare prijs.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

Nazomer in Het Zonnehuis
Exmorra - Centrum en Praktijk Het Zonnehuis,
op de rand van Exmorra en Makkum, is volop in
beweging. Kamperen op de minicamping, overnachten in de Tipi, een lekker slapen en gezond
weer op arrangementje in de kleurrijke accommodatie of met het hele gezin een weekje logeren in het appartement.........het kan allemaal.
Tevens gaan er de komende weken weer diverse
workshops en cursussen van start. Zo zijn er
verschillende massageweekenden, variërend van
stoelmassage, klankschaalmassage, ontspanningsmassage en massage met rebalancing-technieken.

Er is een weekend speciaal voor vrouwen, met stem
en massage, een workshopweekend spiritueel leven,
een weekend rouwverwerking, een weekend met
meditatie, yoga en massage en er zijn regelmatig
eendaagse workshops familie- en organisatieopstellingen, en andere themaworkshops op het
gebied van systemisch werken. Verder kun je in
Het Zonnehuis ook terecht voor individuele sessies
als massage, rebalancing of een healing.
Als je nieuwsgierig bent naar de activiteiten,
kijk dan eens op de website van Het Zonnehuis
www.hetzonnehuis.nl of bel naar 0515 233567.

De vakantie periode loopt nog even door.............
Nieuws, verslagen/copij van sportactiviteiten
en ander actuele gebeurtenissen, advertentieopdrachten etc. kunt u tot 30 september a.s.

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

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
z Foe Yong Hai
z Gesneden Kip
in zoetzure saus
z 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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Kazemattenmuseum ontvangt 10.000ste bezoeker in 2008

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 . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie bos bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.80
Heerlijke zoete blauwe druiven
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Wij hebben nu ook een aantal biologische
producten mee, o.a. rondines, witte- en
rode snijbiet, aubergine
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen, dore’s of bildtstar
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

(eigen foto)
Kornwerderzand - Op woensdag 27 augustus,
omstreeks het middaguur mocht het Kazemattenmuseum de 10.000ste bezoeker van dit jaar verwelkomen. Het waren de heer Ferry Lankhuijzen,
met zijn echtgenote Marlou de Wijs en hun
kinderen Beer en Charley afkomstig uit Ermelo.
Zij arriveerden niet op de gebruikelijke wijze in
het museum, maar legden met hun jacht aan in het
haventje van Kornwerderzand. Na welkom te zijn
geheten ontving mevrouw de Wijs een boeket
bloemen, de heer Lankhuijzen het boek ”Blitzkrieg!
Halte Kornwerderzand” en de kinderen de DVD
”Streep door de zee” uit van den van vrijwilligers
Jan Drost en Janny Hofstra. Na een kopje koffie

in het bezoekerscentrum met enkele bestuursleden
van de Stichting Kornwerderzand, werd het gezin
rondgeleid door het museum. Mevrouw de Wijs
bleek een dochter te zijn van de cineast Pim de
Wijs, die in dienst van de Rijksdienst van de
IJsselmeerpolders een groot aantal documentaires
maakte over het IJsselmeer en de Afsluitdijk en
deze films zijn te zien in het ”Nieuwland
Erfgoed Centrum” in Lelystad.
Het Kazemattenmuseum is ook dit jaar weer
gedurende de gehele maand oktober op de
gebruikelijke tijden geopend, dit in verband met
de herfstvakanties.

Luisteren naar je pen
Wons - Cursus creatief dagboekschrijven met
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. De voormalig gereformeerde kerk in
Wons vormt vanaf donderdagochtend 11 september
2008 het decor voor vrouwen die onder begeleiding
van Marja Griede gedurende 6 ochtenden zich in
hun dagboek schrijvend bezinnen op hun persoonlijke waarheid, verlangens en inspiratie en hier
op een creatieve manier uiting aan willen geven.
Om te kunnen schrijven over onszelf, over de
wereld waarin we leven en onze persoonlijke
verbinding met de bron van inspiratie gaat het
meer om bereidheid en aandacht dan om schrijftalent. Steeds vaker luisteren we naar de stem
van de wereld en minder vaak naar ons zelf.
Hierdoor raakt onze eigen stem op de achtergrond en verliezen we de verbinding met ons
zelf. Creatief dagboek schrijven is een manier
om opnieuw bewust contact te maken met wat er
in ons leeft, met wat gehoord en verwoord wil
worden. Het is een ontdekkingsreis, die je helpt
herinneren wie je was, bent en wilt zijn. Het
schrijven is dan een middel naar die stille innerlijke
plek van wijsheid, heelheid en verbondenheid.
Je trekt je zes keer een ochtend terug uit de drukte
van alle dag om je te bezinnen op jouw waarheid,
verlangens en inspiratie en om daar al schrijvende
uiting aan te geven.Het doel van deze cursus is om

je op weg te helpen naar fragmenten van jouw
verhaal. In de cursus zal je perspectieven ontdekken en materiaal vinden waarover je wilt (door)
schrijven, zodat je de komende maanden zelf
jouw reis schrijvend kunt voortzetten. Door het
verkennen van gebeurtenissen, onderliggende
motieven en herinneringen leer je jezelf kennen
als een man of vrouw die aandacht heeft voor zijn
of haar verhaal en mede daardoor voor zijn of haar
persoonlijke en spirituele groei. Verschillende
schrijfoefeningen en creatieve werkvormen worden
aangeboden. Er wordt gewerkt met uiteenlopende
inspiratiebronnen zoals associatie, tekstfragmenten,
beeldmateriaal, de ervaring van stilte in onszelf
en de schoonheid van de natuur. Marja Griede is
vanaf de lagere school al bezig met dagboekschrijven. In 2002 en 2003 heeft zij de cursus
”Luisteren naar je pen I en II” gevolgd. En nu is het
zover dat ze, na het volgen van de gecertificeerde
training ”Luisteren naar je Pen”(c) door Christine
de Vries van Shodo, de training zelf mag gaan
geven. In de cursus staat niet het product, maar
het creatieve proces centraal, met aandacht voor
persoonlijke groei en zingeving.
Vrouwen die zich wensen op te geven voor deze
cursus of die meer informatie willen kunnen bellen
met Marja Griede telefoonnummer 0517-532063
of e-mail info@indura.eu.
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B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

afwezig van
maandag 8 september
tot maandag 22 september
NB. Ook het huisartsen lab van maandag 8 september
en maandag 15 september om 9.00 uur komt te vervallen.

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214
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PSV De Halsbânruters
Dronrijp - Zaterdag 16 augustus jl. werd er in
Dronrijp een kringwedstrijd gehouden voor
paarden. Voor de laatste keer kwam Sanna van
der Heide in de klasse B uit met Princes en won
de 1e prijs met de prima score van 195 punten
goed voor 2 winstpunten. Liesbeth Folkertsma
met Shylo kwam uit de klasse L2 en reed een
winstpunt in de 1e proef met 182 punten.
Zondag 31 augustus werd er in Koudum een
wedstrijd georganiseerd voor Friezen in competitieverband. Juliën Beersma kwam uit met Tsjerkje
in de klasse M2. In de 1e proef 3e prijs met 192
punten en in de 2e proef ging de 2e prijs mee
naar huis met 187 punten. Juliën kan er weer 2
winstpunten bij op tellen.

Stoeterij Beijemastate Arum
CH Harich - Zaterdag 23 augustus jl. L1 Dressuur
Anja Oudendag met Odin fan e Beijemastate
186 punten vierde prijs en 180 punten M1
Dressuur Hanneke Hiemstra met Wonderfull
192 punten derde prijs en 182 punten. Liesbeth
de Graaf met Janou fan e Beijemastate 187 punten
tweede prijs.

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen weekend werd het
concours van Raerd gehouden. Vrijdagavond eerst
de paarden. Aranka van der Voet startte met
Whats up Babe in de klasse L-1 dressuur. Ze reed
een goede 2e proef waarmee ze met 190 punten
een winstpunt verdiende. Marijke Bonthuis
startte met Wild Lady in de klasse M springen.
Een foutloos parcours en vervolgens een foutloze
barrage brachten haar de 1e prijs.
Zaterdag gingen de pony’s van start. Eline de Boer
reed met Amarins Synthia in de klasse B- dressuur.
De mooie score van 190 punten leverden haar
een winstpunt op. Hinke Politiek startte met
Sytse in de klasse Z-1 dressuur. De eerste proef
won ze met 190 punten de 1e prijs. De tweede
proef won ze met 200 punten de 2e prijs.

Zing mee...

”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 7 september
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515-542126 / 231618

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

WIJZIGING BEREIKBAARHEID TAXICENTRALE VAN DER BLES
Vanaf 1 september 2008 kunt u onze taxicentrale op het vertrouwde telefoonnummer bereiken tot uiterlijk 24:00 uur.
Op vrijdag- en zaterdagnacht, alsmede op feestdagen zijn wij te bereiken tot uiterlijk 05:00 uur.
Als gevolg van gewijzigde omstandigheden, hebben wij als directie besloten dat onze nachtchauffeur, vanaf
1 september 2008, op zondag t/m donderdagnacht ná 24:00 uur geen straattaxi-ritten meer uitvoert. Op vrijdag- en
zaterdagnacht en op feestdagen voeren onze nachtchauffeurs tussen 05:00 uur en 08:00 uur geen straattaxi-ritten
meer uit.
Uiteraard blijft onze centrale wél 24 uur per dag bereikbaar en worden spoedgevallen alsnog vervoerd. U dient
hierbij te denken aan bijvoorbeeld spoedeisend medisch vervoer (EHBO, ziekenhuis e.d.). Dit vervoer kan
uitsluitend worden aangevraagd via een dienstdoend huisarts of dokterspost. Deze beschikt over een geheim
telefoonnummer waaronder wij na 24:00 uur te bereiken zijn. Voor spoedeisend medisch vervoer dient u dus
contact op te nemen met betreffende arts of dokterspost.
Voor eventuele vragen of reacties kunt u contact opnemen met:
Taxicentrale van der Bles - 0515-232222

Wijziging herhaalmedicatie en afhaaltijd
Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Witmarsum - Om u beter van dienst te kunnen zijn gaat de procedure van
de herhaalmedicatie per 15 september iets veranderen. Als u voor 10.00 uur
uw herhaalmedicatie bestelt (receptenlijn, email, medicijnbakje op praktijk),
betekent dat deze de volgende dag tussen 15.00-16.00 uur voor u klaarligt
op de praktijk.
Voor te bezorgen medicatie in de dorpen (Achlum, Arum, Pingjum, voorlopig
nog Kimswerd) geldt dat de bestelling van dinsdag op donderdag wordt
afgeleverd. De bestelling van donderdag wordt op dinsdag bezorgd. Houd
hier met het herhalen van uw medicatie dus rekening mee.
Op deze manier kunnen we beter garanderen dat we uw gehele bestelling in een
keer kunnen leveren. Spoed medicatie kan wel dezelfde dag geleverd worden!
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Hallelujah start nieuw seizoen

Nog even langer genieten
van uw mooi gebruinde huid?
Dat kan!

5x Turbobruiner
normaal € 42.50 nu voor

€25,-

(geldig in de maand september 2008)
Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

(eigen foto)
* de geslaagden v.l.n.r. Remke Bijma, Anke Kleiterp, Nynke de Jong en voorzitster Tjalda de Witte.

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - De vakanties zijn weer voorbij en
ook muziekvereniging Hallelujah is weer met de
repetities gestart. Zoals de laatste jaren gebruikelijk
starten we het seizoen met een activiteit voor alle
leden en daarna is er een bbq. Voor de activiteit
is een speciale commissie druk bezig geweest
om iets leuks te bedenken. Zaterdag 23 augustus
was het zo ver. Verzamelen bij de Stopera en het
was nog een verrassing wat we zouden doen. Het
werd klootschieten. Er was een parcours uitgezet
van 6 kilometer vanaf de rondweg en richting de
Holle Poarte. Vooral het parcours over het schelpenpad was moeilijk, omdat de bal dan wel eens in
een plas bleef liggen!! Ondertussen moesten er
ook nog vragen beantwoord worden en per goed
antwoord kreeg je een letter. Deze letters vormden
dan weer een woord. Om 17.00 uur, toen iedereen
weer terug was, stond de bbq al aan. Met het vlees
en heerlijke salade’s, stokbrood en een gerookte
zalm kon de inwendige mens versterkt worden.

Ondertussen werden diverse leden in het zonnetje
gezet. O.a. de geslaagden. Dit waren: Remke Bijma:
euphonium C, Anke Kleiterp: trompet C en
Nynke de Jong: klarinet B. De aanmoedigingsprijs was voor Nico Katsburg. Hopelijk slaagt
hij binnenkort voor zijn klarinet B. De voorzitter
stond ook stil bij het afscheid van Jelmer Tilstra.
Hij heeft vele jaren bij Hallelujah gespeeld maar
vanwege zijn werk in Leiden, moest hij helaas
zijn muzikale loopbaan bij Hallelujah opzeggen.
Sjirk Wijbenga was jarenlang de ”gearstaller”
van de Nieuwsbrief van Hallelujah. Dit wordt nu
overgenomen door Simon de Boer. Ook is afscheid
genomen van Eddy Hoogeveen. Hij was jarenlang muzikant van Hallelujah. Voor Sjirk en Eddy
had het bestuur een speciaal cadeau uitgezocht.
Een muzieksleutel van glas. Meer hierover kunt
u lezen in de nieuwsbrief die begin oktober zal
uitkomen.

Omgaan met spanningen
Sneek - Op donderdagavond 18 september a.s.
om 19.30 uur start de cursus ”Omgaan met
spanningen”. Deze cursus is bedoeld voor mensen
met spanningsklachten. De cursus bestaat uit 5
bijeenkomsten van 2 uur. Daarna is er de mogelijkheid om in een vervolg van 5 bijeenkomsten
bepaalde thema’s verder uit te diepen/te oefenen.
Voor informatie en/of opgave kunt u tijdens kantooruren bellen t/m 4 september as. naar
Thuishotel (0515) 461234 of surf voor meer
informatie en aanmelding naar www.thuishotel.nl
Verschillende omstandigheden in het leven kunnen
spanningen oproepen. Een zekere spanning is
noodzakelijk en soms stimulerend om goed te
kunnen reageren op een bepaalde gebeurtenis.
Voortdurende spanning kan echter tot allerlei

klachten leiden. Vaak bestaan er verschillende
klachten tegelijk. Veel voorkomende klachten zijn:
altijd moe zijn, slecht slapen, hartkloppingen,
concentratiestoornissen, prikkelbaar, te neer
geslagen of angstig zijn, hoofdpijn, rugpijn, darmklachten, duizeligheid en hyperventilatie. Tijdens
deze cursus wordt informatie gegeven over het
ontstaan van spanningen, spanningsklachten en
medicijngebruik. Het belangrijkste gedeelte van
de cursus bestaat uit het aanleren en oefenen van
methoden en technieken om beter om te gaan
met (alledaagse) spanningen. Deze oefeningen zijn
erop gericht om: lichamelijk en geestelijk te
kunnen ontspannen, een gebeurtenis die spanning
opwekt goed op te vangen, op een andere manier
naar uzelf en uw omstandigheden te kijken en
anders om te gaan met angst.
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Zing mee
Makkum - Op zondagavond 7 september a.s. is
weer de maandelijkse Zing-Mee-Avond in de
grote zaal van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. Er worden veel liederen gezongen uit
de bundel van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding de
heer A. Couperus, de leiding is in handen van de
heer D. Tamminga. Een ieder is van harte welkom.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 20.30 uur.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Voor de mensenrechten
de cel in
Makkum - Aanstaande vrijdag 5 september kunt
u weer uw stem laten horen tegen schendingen
van de mensenrechten. Dat kunt u doen van
19.00 - 21.00 uur, weer in de originele cel van
het voormalig politiebureau, Achterdijkje 24 in
Makkum. Hier kunt u een of twee brieven ondertekenen en versturen naar de autoriteiten van
een land waar de mensenrechten niet nageleefd
worden, deze keer naar China en Laos. Ook
kunt u hier weer Amnesty-artikelen kopen.
Johann en Nanny Schmid

Nieuw seizoen bij
‘De Túnkeamer’ in Makkum
creatieve workshops en cursussen
Het nieuwe workshop programma staat vanaf
heden op de website van De Túnkeamer. We gaan
weer vilten, keramiek beschilderen en op canvas
schilderen. Na het grote succes in februari gaan
we opnieuw beelden maken met textielverharder.
NIEUW is emailleren en bloemschikken.
Wanneer u iets te vieren heeft of een leuke creatieve dag wilt organiseren met vrienden kan dat
altijd in overleg op een andere datum! Tevens
kunnen wij een heerlijke lunch of high tea verzorgen
tijdens een workshop. Indien u geen internet heeft
kunt u altijd even bellen voor meer info of een
folder aanvragen! Ons adres is Trasmolen 45,
8754 GL Makkum, tel.nr. 0515-232269
www.detunkeamer.nl - info@detunkeamer.nl

Geen bezorger Belboei meer
in Zurich
Makkum - Vanaf vandaag wordt de Makkumer
Belboei niet meer huis aan huis in Zurich bezorgd.
Zoals eerder aangegeven is de huidige bezorger
er mee gestopt. Helaas spijtig maar er heeft zich
niemand aangemeld na de oproep voor bezorging
van de krant. De Makkumer Belboei is nu af te
halen in de winkel (visserij) de Zuricher Bank.
Het moet toch lukken om iemand in dit dorp bereid
te vinden om wekelijks de MB te kunnen bezorgen.
Heeft u/jij belangstelling neem dan contact op
met Albert van der Woude, tel. 06-53784057.

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
Vw bora Tdi 74kw
Comfortl.blauwmett
Airco-ecc,radio-cd
Cruisecontr,el.rmn
Cpv+afst.bed,trekh
104dkm bj 2003

Opel Corsa 1.2-16v
Rythm, zwartmett
Airco,stuurbekr
Cruisecontr,r-cd

€ 12.950,-

€ 8.950,-

VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Citr. Xsara Picasso 1.8-16v,a/c-ecc,cruise,r-cd,69dkm
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
VW Golf Variant Tdi 110pk,airco,cruisecontr,trekh,apk
Ford Focus TDDi,5drs,zwartmet,el.ramen,cpv,radio-cd
Nissan Micra AUTOMAAT,zilvermett,stuurbekr,apk,radio
Peugeot 306 1.4i, 4drs,blauwmet,stuurbekr,trekh,apk
Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm
Fiat Doblo 1.9 JTD, blauwmett,st.bekr,el.rmn,cpv,trekh

67dkm bj 2005

2006
2005
2005
2003
2004
2006
2003
2004
2005
2003
2005
2001
10-2002
2000
2000
2000
1998
1995

1999
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17995,14950,14450,12950,verkocht!
12450,11500,10950,10950,8950,8950,8500,7950,6500,verkocht!
4500,2450,verkocht!

€ 10550,ex
€ 4250,ex

Airco service! Onderhoud en reparatie!
Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Kaatskamp &
Competitiekaatsen jeugd

(eigen foto)

Pingjum - In het weekend van 22-23 augustus
organiseerde het jeugdbestuur van Kaatsvereniging
Jan Reitsma haar zomeractiviteit. Deze activiteit
bestond uit een kaatskamp bij de familie Duindam
voor de kaatsende jeugd vanaf de welpen tot en
met de schooljeugd. Het kaatskamp werd zaterdagmiddag gestart middels een speurtocht door het
dorp, met spelelementen, naar de betreffende locatie.
Hier aangekomen kon de jeugd de spullen uitpakken
en klaar leggen voor de ‘korte nacht’ die sommigen
zouden maken. Nadat de speurtocht groepen binnen
waren, zijn de punten geteld en is gebleken dat de
groep onder leiding van Maaike Wind de speurtocht
gewonnen had. Hierna werd de polsstok erbij gehaald,
waarna het niet lang kon duren voordat het eerste
natte pak werd behaald. Bij de barbecues kon de
jeugd zich vervolgens verwarmen met een warme
hap. De avond werd, met de muziek van Jappie van
Balen, ingevuld met een voetbal, kaatsbal of door
grappen met de bestuursleden uit te halen.
Zondagochtend kwam iedereen met zijn of haar
mooiste pyjama voor de dag. Dit was naar aanleiding
van de pyjama-kaatspartij die op het programma
stond. Deze bestond uit twee keer een poule van
drie partuur. In poule één kwamen Irma Folkertsma,
Cornelis Reitsma en Tsjalling Douwe Reitsma het
beste voor de dag door beide keren te winnen. Ze
moesten in de finale tegen het partuur van Thomaske
Reitsma, Robin van der Wetering en Annemieke
Romein dat het in de eerste partij zwaar had maar
toch beide keren wist te winnen. In de finale was
het goed degelijk kaatsende partuur van Irma
Folkertsma c.s. beter en wonnen zij de pyjamapartij
2008. Om de derde prijs werd gekaatst tussen Tim
Bartels, Leane van Balen en Nienke Bergsma en
het partuur Lisa de Jong, Frank van der Wetering
en Joël Kuipers. Hierbij was de winst voor het
partuur van Lisa de Jong c.s. en dus de derde prijs.
Naast deze prijzen was er nog een prijs voor de
mooiste jeugdpyjama, deze was voor Robin van
der Wetering. De mooiste ouderejeugdpyjama-prijs
werd gewonnen door Reinder Huisman. Na de uitreiking van prijzen, welke gesponsord werden
door Piet Altena, en de kransen, welke gesponsord
werden door Akke Snijders, is het kaatskamp 2008
afgesloten.
Gedurende het kaatsseizoen heeft de jeugd competitie
gekaatst. Woensdag 27 augustus is hiervan de laatste
competitiewedstrijd van het seizoen 2008 gekaatst.
Waarna prijzen voor de competitie zijn uitgereikt
en de trainers en begeleiders zijn bedankt.
Uitslag pyjamapartij:
1. Irma Folkertsma, Cornelis Reitsma
en Tsjalling Douwe Reitsma.
2. Thomaske Reitsma, Robin van der Wetering
en Annemieke Romein.
3. Lisa de Jong, Frank van der Wetering
en Joël Kuipers.
Uitslag competitie:
1. Cornelis Reitsma.
2. Tim Bartels.
3. Robin van der Wetering.
4. Nienke Bergsma.
5. Irma Folkertsma.
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Zonnige Dorpsfeesten Nijland
Nijland - Afgelopen weekend is het 2 jaarlijkse
dorpsfeest uitbundig gevierd. De bonte stoet praalwagens met als thema "geld" trok veel belangstellenden uit de omgeving naar Nijland. De jury had
het erg moeilijk met het jureren van de wagens en de
individuele deelnemers: "By de carnavalsoptocht
yn Snits ha wy it makkeliker", aldus een van de
juryleden. De Tramstrjitte met de Color of Money
mocht de 1e prijs in ontvangst komen nemen.
Vrijdags werden geopend met de kinderspelletjes.
Alles draaide om geld. Sjoelen met muntstukken,
Schatkist stapelen en Muntstuk Frisbee. Ook de
oudere generaties moesten in de sportschoenen en
er werd fanatiek gestreden om de wisselbekers van
het Kaatsen en Jeux des Boules. De middag werd
afgesloten met traditionele spel Petjebal. Ook op
zaterdag kon de optocht weer op veel belangstellenden
rekenen. Er werd zichtbaar genoten van het theater
dat opgevoerd werd door de verschillende deelnemers.
In een fotofinish werd uiteindelijk de Tramstrijtte ook
door de publieksjury uitgeroepen tot mooiste wagen.
Mede dankzij de ons goedgezinde weergoden was
ook de zeskamp een succes. Tien ploegen maten
hun krachten op onder andere de stormbaan en met
buikschuiven. Zaterdagavond werd afgesloten met
en de van Idols bekende zangeres "Ellen Eeftink"
en de in deze streek ietwat onbekendere band
"Vital Sign". Wat dat onbekende betreft, gaat dat
de uit Twente afkomstige band snel veranderen:
"Het publiek hier gaat helemaal los… echt leuk,
geweldig". Foto's staan op de website van de
Oranjevereniging Nijland: www.oranjenijland.nl
Uitslagen: Optocht:
1e Tramstrjitte: Color of Money,
2e Bothnia&Roordastrjitte: Hoe krijg ik
zoveel mogelijk poen voor mijn pensioen.
3e Singel: Zwart geld wit wassen
4e Ingenawei: Lenen.nl
Publieksprijs Tramstrjitte: Color of Money.
Individuele prijs Hotze Punter: Johannes Lever voor
de bonte knaagkever (t.b.v. restauratie van de kerk)
Kinderspelletjes:
Peuters - Femke Yska, Groep 1 - Lennert Schra,
Groep 2 - Dennis Wesselius,
Groep 3 - Wilco Bonnema,
Groep 4 - Wietse Hofstra,
Groep 5 - Reinske Geeske Hofstra,
Groep 6 - Klaas Douwe Yska,
Groep 7 - Lynet vd Veer,
Groep 8 - Jelmer Ketelaar
Kaatsen:
A klasse, winnaarsronde:
1e Wieger Boonstra, Ype Bonnema,
Jurjen Dijkstra - Koning: Ype Bonnema
2e Jappie de Boer, Wieger Pieter Boonstra,
Ate Speerstra
B klasse, winnaarsronde:
1e Nico Pieter Bonnema, Jeroen Rabe,
Johannes Wiersma
2e Sietse Reijenga, Sjoerd Tjalsma,
Margriet Giliam
B klasse, verliezersronde:
1e Jelle ten Kate, Romke Wielstra, Arnold vd Veen
2e Jantine Reijenga, Hendrik Hofstra,
Thomas Posthuma
Jeux des Boules:
1e Jappie Breeuwsma,
2e Sjirk de Boer,
3e Obe vd Tol
Petjebal:
Heren: Tobi Wielstra,
Dames: Greetje Bakker
Zeskamp:
1e Singel jong,
2e Koarnleane I,
3e Hottingawei.

.

.

Vrijstelling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken ingevolge artikel 19
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat zij voornemens zijn vrijstelling te
verlenen:
1. 1. voor het oprichten van een traditionele werf aan de Workumerdijk te Makkum, perceel
kadastraal bekend als gemeente Makkum, sectie A, nummer 2846 (2008010).

.

Het bouwplan ligt vanaf 4 september 2008 gedurende zes weken, tijdens openingstijden, in
het gemeentehuis, afdeling VROM voor een ieder ter inzage. Gedurende genoemde termijn
kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijzen tegen het verlenen van de vrijstelling bij ons
college kenbaar maken. Mondelinge zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn
worden ingediend na telefonische afspraak met mevrouw L. van der Velde, telefoonnummer
(0517) 53 33 12.

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Kaatsvereniging Makkum
organiseert

DE BELBOEI LEDENPARTIJ
Zondag 7 september a.s. wordt de laatste ledenpartij van dit seizoen gehouden. Deze partij staat open voor
Heren, Dames, Schooljeugd, Pupillen en Welpen. Het is de laatste kans voor een krans! De kaatsvereniging
hoopt dan ook dat er een grote opkomst zal zijn. Dit geldt tevens voor het publiek dat dit seizoen regelmatig
op het kaatsveld aanwezig was. Laten wij er met elkaar een gezellige afsluiting van het kaatsseizoen 2008 van
maken. Aanvang: 11.00 uur op ” Keatslân De Seize ” aan de Klipperstraat. De jeugd begint om 12.00 uur!
Café Bar ” De Belboei ” is de sponsor van deze partij en de prijzen bestaan uit waardebonnen en medailles.
De kransen worden aangeboden door A. Kamstra Bloemencentrum ”Maggenheim”.
Opgeven voor deze partij kan t/m zaterdag 6 september in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs 231377.
De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen: zat. 8 sept. om 19.00 uur.
Heren en Dames: zat. 8 sept. om 20.00 uur in Café Bar ”De Belboei”.
Tot zondag !!
Meer info op www.kv-makkum.nl

.

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 3 september 2008

VV Makkum scoort met Kingma & Walinga

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 6 september

(foto: Julius van Dijk, Sjouke Hoeksema)

Makkum - Voetbal is makelaardij: ze hebben meer
met elkaar gemeen dan je wellicht zou denken,
inzet, samenspel, teamspirit en tactiek zijn belangrijke voorwaarden om het beste resultaat te kunnen
behalen. Net als de spelers van VV Makkum

gaat Kingma & Walinga Makelaars iedere keer
door het vuur om ‘de wedstrijd’ voor onze klanten
te winnen. We wensen VV Makkum veel succes
komend seizoen!
Sonja en Arnold Walinga

Laatste partij K.v. Trije yn Ien

senioren
Makkum 1
WWS 2
Makkum 3
Franeker SC 7

- NOK 1
- Makkum 2
- Minnertsga 3
- Makkum 4

15.00 uur
12.30 uur
13.15 uur
14.30 uur

junioren
SDS A1
Makkum B1
Makkum C1

- Makkum A1
- Mulier B1
- Leeuwarden C1

14.30 uur
11.35 uur
10.15 uur

pupillen
Makkum D1 - Heeg D1
SDS D2
- Makkum D2
Mulier E1
- Makkum E1
Makkum E2 - AVC E1
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Mulier E2
- Makkum E3
Makkum E4 - Sneek WitZwart E9
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Blauwhuis F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Zeerobben F3
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum F3 - Zeerobben F5
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum

9.00 uur
9.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.00 uur

Oratoriumvereniging
Bolsward zoekt koorleden
Bolsward - De Oratoriumvereniging Bolsward
is een gemengd koor, dat momenteel bestaat uit
83 leden afkomstig uit 34 verschillende plaatsen
in Friesland. Dit aantal leden is wel eens hoger
geweest maar door verschillende omstandigheden
is het ledental gedaald. In het bijzonder de groep
tenoren kan best wat aanvulling gebruiken.

Gaast - En toen was het zover... De laatste kaatspartij van het jaar werd afgelopen zaterdag gespeeld.
Aan het kaatsseizoen van k.v. Trije yn Ien is alweer
een einde gekomen. Zaterdag werd de slotpartij
georganiseerd. Met 10 parturen op de lijst kon er
worden gesproken over een goede deelname.
De finale van de winnaarsronde ging tussen het partuur
van Sierd Henk Stellingwerf, Marieke de Vries en
Jacob de Groot en Abe Ringnalda, Brenda Drayer
en Jantine Koopmans. Abe, Brenda en Jantine hadden
deze finale vrij gemakkelijk bereikt, met een staand
nummer in de halve finale. Sierd Henk, Marieke en
Jacob daarentegen hadden het in de halve finale zeer
moeilijk met het partuur van Theo Stellingwerf,
Anny Koning en Margriet Hoekstra. Deze partij
ging tot 4-4 gelijk op. Toch waren het Sierd Henk
Stellingwerf c.s die de partij naar zich toe wisten te
trekken. In de finale namen Abe, Brenda en Jantine
vrij eenvoudig een 3-0 voorsprong. Daarna begon
het bij de tegenpartij beter te lopen en verloren Abe
Ringnalda c.s. 5 eersten op rij, waardoor het 3-5 stond.
De spanning kwam daarna nog even terug in de partij
door een buiten slag van Sierd Henk op 3-5 6-6,

waardoor het 4-5 werd. Hierna was het verzet van
Abe Ringnalda c.s echter verbroken. Sierd Henk
Stellingwerf, Marieke de Vries en Jacob de Groot
wonnen de laatste partij van dit seizoen met 4-5 6-6.
In de finale van de verliezersronde moest het partuur
van Sjoerd Hiemstra, Tiny Hiemstra en Gerard van der
Wal het opnemen tegen Jan Stellingwerf, Trijntje
Hoekstra en Hidde de Boer. Ook dit werd een zeer
spannende finale, die eindigde op 5-5 6-6. Op deze
stand sloeg Tiny Hiemstra op, Jan Stellingwerf
retourneerde de bal goed terug uit het perk, maar
het was ook weer Tiny Hiemstra die de bal voor de
kaatst wist te keren. En zo wonnen Sjoerd
Hiemstra, Tiny Hiemstra en Gerard van der Wal de
eerste prijs in de verliezersronde.
De prijzen waren grote vleespakketten, aangeboden
door kwaliteitsslagerij de ‘Schrans’. ‘s Avonds vanaf
een uur of tien gingen in dorpshuis de Fuke de beentjes
van de vloer tijdens een optreden van de Makkumer
Blues Brothers op het Na-zomerfeest, georganiseer
door het bestuur van K.v. Trije yn Ien. En zo is het
kaatsseizoen van k.v Trije yn Ien feestelijk afgesloten.

De Oratoriumvereniging Bolsward is niet zo
maar een koor. Al 63 jaar wordt in de week voor
Pasen de Matthäus Passion van Johann Sebastian
Bach uitgevoerd en, door de enorme belangstelling,
sinds 1969 op twee achtereenvolgende avonden.
Daarnaast geeft het koor ieder najaar nog een
concert dat inmiddels ook tot één van de vaste
culturele evenementen in Bolsward behoort. Het
bestuur en de dirigent Pauli Yap streven er naar
weer tot een ledental te komen dat boven de 90
ligt en dat moet zeker kunnen met een koor van
zo'n hoge kwaliteit. Het koor repeteert iedere
maandagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in
het Centrum aan de Gasthuissingel 34 in
Bolsward. Bovendien bestaat de mogelijkheid al
om 19.00 uur te beginnen met het instuderen
van stempartijen.
Als u geïnteresseerd bent in het bijwonen van een
repetitie van ons koor dan kunt u elke maandagavond vrijblijvend langskomen. Op zaterdag 1
november is er een open repetitiedag waar u ook
van harte welkom bent. Nadere informatie over
het lidmaatschap en andere zaken is telefonisch
te verkrijgen op 0515-572885 of 0515-543676.
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36e Koninklijke Tichelaarpartij
Makkum - Vorige week organiseerde KV Makkum
de Koninklijke Tichelaarpartij heren senioren vrije
formatie. Op de lijst stonden 31 partuur. Hieraan kan
men afleiden dat de heren senioren graag in Makkum
komen te kaatsen. Omdat er zoveel animo voor deze
partij was, had de voorzitter bedacht om de kaatsers
te trakteren op een kop heerlijke soep. Dit viel zeker
in de smaak aangezien het weer niet super was.
In de eerste omloop stonden veel Makkumers op
papier, velen van hen haalden helaas geen bordje.
Behalve good old Siepie Attema, Ype Smink en
Geert Wijma zij behaalden in de eerste omloop toch
nog 5 bordjes, maar net te weinig om de volgende
omloop te behalen. En de partij tussen Hyltsje Bosma
en maten en Michiel Scheepvaart en maten was tot
het eind toe spannend, maar Michiel Scheepvaart
trok aan het langste end op 5/5 6/6. De eersten die
zich plaatsten voor de halve finale was het partuur
van Johannes Dijkstra, Karel Nijman en Gert Jan
Meekma. Zij wonnen de derde omloop van het
partuur Bouwe de Bruin, Hillebrand Visser en
Steven de Bruin op de stand 5/5 6/2. De tegenstanders
in de halve finale van Johannes Dijkstra werden
Gerben-Hein Wijtsma, Jacob Zaagemans en Peter
de Boer. Zij wonnen de derde omloop van partuur
Robert Rinia, Siebe Greidanus en Aloys Freitag op
de stand 5/3 6/2.De halve finale werd gewonnen
door partuur Johannes Dijkstra, Karel Nijman en

Gert-Jan Meekma met 5/1 6/6. Zij plaatsten zich als
eersten voor de finale. De andere halve finalisten
maakten er een spannende partij van Pieter Bakker,
Tjerck Karsten en Erik Seerden wonnen met alles
aan de hang van Geert Dijkstra, Dennis Wijnjeterp
en Sip-Jaap Bos. Hun tegenstanders in de halve
finale werden Sibbele Lootsma, Marten Hiemstra
en Lennart Adema, zijn wonnen met 5/4 6/0 van
partuur Robert Grovenstein, Johan Binnema en
Pieter Tienstra. De halve finale werd gewonnen
door partuur Sibbele Lootsma, Marten Hiemstra en
Lennart van partuur Pieter Bakker, Tjerck Karsten
en Erik Seerden door een bovenslag op 5/1 6/4
door Lennart Adema. De finale ging tussen partuur
Johannes Dijkstra c.s en Sibbele Lootsma c.s. Het
partuur van Johannes Dijkstra won de finale met
5/3 6/4 van Sibbele Lootsma c.s.
Kaatsvereniging Makkum bedankt Koninklijke
Tichelaar voor het sponsoren van deze traditionele
kaatspartij.
Uitslag:
1. Johannes Dijkstra, Karel Nijman
en Gert Jan Meekma.
2. Sibbele Lootsma, Marten Hiemstra
en Lennart Adema.
3. Gerben Hein Wijtsma, Jacob Zaagemans
en Peter de Boer.
3. Pieter Bakker, Tjerck Karsten en Erij Seerden.

Gros Financiële Partners Dames Hoofdklasse Partij
Makkum - Zondag werd deze Off. K.N.K.B. Dames
Hoofdklasse vrije formatie wedstrijd verkaatst op
”Keatslân De Seize” te Makkum. Naast de dames
Hoofdklasse parturen, deden er ook enkele dames
Senioren parturen mee. Zodoende was er een lijst
met 16 parturen. Onder zeer zomerse omstandigheden
startte om 11.00 uur de eerste omloop op een experimenteel kaatsveld waarop met gele lijnen alles
was uitgezet. Een primeur voor Makkum.
Het partuur van Wiepkje Jorritsma, Anna-Lynn
Wijbenga en Nynke v.d. Meij en het partuur van
Evelien Westra, Froukje de Vries en Marike
Beckers maakten er een zeer spannende partij van.
Met een winst van 5/5-4/6, plaatsten Evelien Westra
cs. zich voor de tweede omloop. Hierin moesten zij
het opnemen tegen het partuur van Linda Terpstra,
Rixt Bijlsma en Bianca v.d. Veen. Laatstgenoemden
wonnen dit met 5/2-6/0, en aldus plaatsten zij zich
voor de halve finale. Het partuur van Maria Heida,
Debora Oosterman en Maaike Wind trof in de
tweede omloop het partuur van Afke Kuipers,
Ingrid de Haan en Leonie v.d. Graaf. Al snel hingen er vier eersten voor Afke Kuipers cs. aan de
telegraaf. Zij stoomden door, wonnen met 5/0-6/6
en stonden zo in de halve finale. Zij moesten het
toen opnemen tegen het partuur van Linda Terpstra
c.s. Het partuur van Afke Kuipers c.s won deze
partij met 5/2-6/0 en bereikten hierdoor de finale.
Het partuur van Maaike Joostema, Imke v.d. Leest
en Fenna Zeinstra stond in de tweede omloop
tegenover het partuur van Tynke Toering, Joutsen
Okkema en Renske Terwisscha v. Scheltinga.
Laatstgenoemden hadden een zware eerste omloop
achter de rug, maar namen al snel een voorsprong
van 2/0. Er kwam een gelijke stand van 3/3 aan de
telegraaf te hangen, maar het partuur van Maaike
Joostema c.s wonnen toch deze partij met 5/4-6/6
en bereikten hierdoor de halve finale. Zij moesten
het toen opnemen tegen partuur Géjanna c.s. en ook
deze partij wonnen zij met een stand van 5/2-6/6 en
plaatsten zich zo voor de finale.

Het partuur van Géjanna Dijkstra, Gerieke de Groot
en Afke Hijlkema trof in de tweede omloop het
partuur van Klaske de Jong, Sjoukje Visser en Aukje
v. Kuiken. Klaske de Jong cs. waren nog maar net
hersteld van een moeilijk bevochten zege in de eerste
omloop. Het partuur van Géjanna nam een 4/2 voorsprong, maar door goed kaatsen kwam het partuur
van Klaske de Jong toch nog terug en werd het
5/4-6/6 voor het partuur Géjanna c.s. met een kleine
kaats, die door een terugslag in het perk van Afke
werd verzilverd. Het partuur van Géjanna c.s. moest
het in de halve finale opnemen tegen het partuur
van Maaike Joostema c.s. dit werd gewonnen door
het partuur van Maaike c.s. De finale werd gekaats
tussen de parturen: 8. Afke Kuipers en. 9. Maaike
Joostema. Deze finale werd gewonnen door partuur:
Afke Kuipers c.s. met 5/4-6/4
De prijzen werden aangeboden door Gros Financiële
Partners uit Makkum. De Koninginneprijs, beschikbaar gesteld door Café-Rest. ”De Prins” werd
gewonnen door Leonie de Graaf. De kransen werden
aangeboden door Alpha Yacht Charters uit Makkum.
1. Afke Kuipers, Ingrid de Haan
en Leonie v.d. Graaf (k)
2. Maaike Joostema, Imke v.d Leest
en Fenna Zeinstra.
3. Linda Terpstra, Rixt Bijlsma
en Bianca v.d. Veen
3. Géjanna Dijkstra, Gerieke de Groot
en Afke Hylkema.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

(eigen foto)
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10e Friese molendag
nu ook te bereiken met praam

TE KOOP

Dorpsweg 25
SKUZUM
Vrijstaande woning
met uitzicht over
landerijen.
Vraagprijs:
€ 150.000,00 k.k.

Cornwerd - 13 september a.s. Is het weer zover dan
wordt voor de 10e maal een Friese molendag georganiseerd door enthousiaste molenaars en molenaars in
opleiding. Zo ook de Cornwerdermolen te Cornwerd
die deze dag van 10:00 - 16:00 zijn deuren openzet
voor het publiek. Wie kent deze molen niet, of heeft
hem wel eens in de verte eens zien draaien. De Cornwerdermolen is te bereiken per auto of per fiets
maar ook wandelend via het weidse landschap is het
mogelijk om de molen te bezichtigen. Ook is het
mogelijk de molen van Cornwerd te verkennen per
nostalgische praam, via riet en weide door prachtige
natuurgebieden, afgewisseld door cultuur, historie,
kunst, komt u bij de molen in Cornwerd. Deze prachtige
praamtocht duurt ongeveer twee uurtjes en kost
inclusief bezichtiging molen € 10,--voor volwassen
en € 8 euro voor kinderen. De afvaart gebeurd vanaf
de Turfmarkt in Makkum, de opgave/info verplicht
via stichting "It Preamke" tel. Nr. 06-55784959.
De Friese molendag is een prachtige manier om u
te laten zien hoe mooi de molens en hoe enthousiast
de molenaars en molenaarsleerlingen zijn. Hoe werden
ze ingezet voor de productie van meel, hoe hielden
ze het land droog voor wonen en landbouw, zaagden
ze bomen tot hout voor woningbouw en schepen,
werd er olie geperst uit zaden voor allerlei doeleinden,
verwerkten tabak tot snuif, en verschillende kleurstoffen tot pigmenten voor de verfindustrie etc. Als
molenaar hopen we op een windrijke dag en vertellen we u graag over onze trots en hobby: de molen.
Mocht de molen onverhoopt stilstaan, en hangt er
toch een vlag uit dan is de kans groot dat de molenaar
een rondleiding geeft door zijn molen. Deze dag
wordt georganiseerd door de Friese molenaars en
ruim 80 molens zijn geopend van 10:00 - 16:00
(sommige ook tot 22:00) Kijk voor de deelnemende molens bij u in de buurt op members.lycos.nl/
friesemolendag. Graag tot ziens op 13 september a.s.
Martin de Jong

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

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
TE KOOP
Krups volautomatisch Espresso machine, zet 1 of 2
‘bakkies’ tegelijk, wegens overcompleet, tel. 0515-231940
Pompoenen en kalebassen in alle soorten en maten,
T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast
Lowa wandelschoenen, zeer weinig gedragen mt 39
€ 35.-, tel. 0515-231753
Nostalgie, schuurverkoop Brocante, Curiosa, Tweedehands, boeken, LP’s enz. Ook veel keus in leuke
hebbedingetjes/kadootjes. Zaterdag van 13.00 -17.30 uur
op de Sytzamamweg 72, 8822VD te Arum, tel. 0517641220.

GEZOCHT
Wegens allergie kind zoeken wij een goed adres voor
onze poes. Het is een lieve rustige poes, tel. 0515233290 of 06-21492254

TE HUUR
Woonruimte, goed onderhouden huis met 3 slaapkamers
in centrum van Makkum all inn. Meer info: 06-13915131.

VERLOREN
Vrijdag 23 augustus zilveren Hugenoten kruisje +
kettinkje, tel. 0515-232290

VERMIST
Wie heeft mijn fiets? ik heb de sleutel! het is een
damesfiets, kleur zwart met grijs met een beschadigd
ligstuur erop en er zit een winkelhaak in het zadel. Ik heb
de fiets nodig om op mijn werk te komen. Wil diegene
die hem ”geleend” heeft weer bij de bushalte op de
Botterstraat aan de kant Estrikwerk, of bel 06-10352144

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

