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Het NUT
laat sterren
in Makkum stralen

GREETJE
BEDANKT!!!

Groothandel Bergsma opent DE Business Center in Makkum
Multifunctioneel Centrum Makkum verrast met koffiemachine t.w.v. 2300- euro
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
(Eigen vakfotograaf)

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

* Links voor Jan Aalzen Linck van DE en Henk Jan Minnema van Bergsma Groothandel overhandigen
de cheque en bloemen aan Afra Hogenhout en David Visser van Stichting Nieuw Maggenheim.
Makkum – Sinds 1 juli van dit jaar is Groothandel Bergsma Preferred Dealer van Douwe
Egberts Coffee Systems. Om hun klanten een
volwaardig advies te kunnen geven heeft Groothandel Bergsma een professioneel Douwe
Egberts Business Center neergezet, waar klanten
en brede range van DE machines en smaken
kunnen ervaren.
Vorige week dinsdag is dit Business Centrum
feestelijk geopend.Waarbij ook het bestuur van
het nieuw te bouwen MFC in Makkum waren
uitgenodigd, dat men in januari 2010 hoopt te
openen. Directeur Henk Jan Minnema van
Groothandel Bergsma en Jan Aalzen Linck,
commercieel directeur showroom Douwe Egberts,
overhandigde aan het bestuur van Stichting
Nieuw Maggenheim, voorzitter David Visser en
bestuurslid Afra Hogenhout van MFC een cheque
van 2300- euro voor de aanschaf van een koffiemachine Cafitesse 110. David Visser zei wij
waarderen deze geste bijzonder.

Directeur Henk Jan Minnema schetste de ontwikkelingen van Bergsma toen deze in 1912 in
de Kerkstraat begon. Ruim zeventig jaar later in
1983 vond de verhuizing plaats naar de huidige
lokatie aan de Trasmolen. In 1997 werd de firma
Feddema gekocht. In 2004 is Steenbergen er bij
gekocht, twee jaar later werd De Metz/automatisering overgenomen. In 2007 volgde de overname
van Vinke. En recent zijn Sligro en groothandel
Bergsma samen gegaan in rookwaren. Sligro
Food Group N.V. gevestigd in Veghel en Groothandel Bergsma in Makkum, hebben besloten om
een gezamenlijk rookwaren distributiecentrum
op te zetten in Venlo onder de naam Vemaro
B.V. Bergsma 60% van de aandelen verwerft
en Sligro Food Group 40%. De huidige situatie
is dat ongeveer 200 werknemers hun werk vinden
in deze branche en de jaaromzet ongeveer 300
miljoen euro bedraagt. In de toekomst denkt
men aan een landelijke dekking met bedrijven
en horeca zonder keuken. Men hoopt een groei
te kunnen realiseren met A-merk frisdranken.

Recht gezet
Makkum - In de editie van vorige week was
geschreven dat de CliniClowns op de visserijdagen
in Harlingen hebben gestaan met een kraam vol
gekregen spulletjes voor de verkoop voor de
CliniCowns. Even een correctie, wij stonden op de
visserijdagen in Makkum, het artikeltje had de
bedoeling alle bezoekers van de Makkummer markt
te bedanken voor hun bijdrage. Voor alsnog, van

harte bedankt voor het succes van de opbrengst van
 800,15. De stichting CliniClowns is heel blij met
het geld en wij hopen dat velen donateur zijn
geworden. Kijk nog even naar www.cliniclowns.nl
en wordt alsnog donateur als u er nog niet aan toe
gekomen bent om dat te doen.
Riemie Smink, Peter Potting, Lies Ketel.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Circa 200 woningen
op kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 20 september
St. Martinuskerk 9.30 uur
ds. J. van Olffen, Vredes-ziekenzondag
organisatie Oecumene Overleg Makkum
K.C. Het Anker 19.00 uur
Eerste Plusdienst, ds. J. van Olffen en pastor G. Visser
R.K. Kerk 9.30 uur Oecumenische viering, ds. van Olffen
Doopsgezinde Gemeente 9.30 uur
Oec. Vredesdienst R.K. kerk

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartsenpraktijk van Asperren Tandheelkunde,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Agenda
donderdag 17 september
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

vrijdag 18 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant
Makkum – Café-Restaurant De Prins 20.00 uur
start competitie Biljartclub “De Prins”
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen, iedereen is welkom
Workum – Stedspôle 19.00 uur
22e septemberpop “Hollandse avond”
m.m.v. Jan Smit

zaterdag 19 en zondag 20 september
Makkum – Real Trip Surf weekend,
info etc. Funsport Makkum
Workum – Stedspôle 21.00 uur
22e septemberpop
bands Back4More en de Vengaboys
Parrega – MGC “De Gearhing” 9.00-14.00 uur
rommelmarkt t.g.v. Restauratiefonds

dinsdag 22 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

Rommelmarkt
ten bate van restauratiefonds
Parrega – Op zaterdag 19 september wordt er in
Mfc de Gearhing in Parrega, van 9.00-14.00 uur,
de tweejaarlijkse rommelmarkt gehouden. De
opbrengst van deze rommelmarkt komt ten goede
aan het restauratiefonds. Graag tot ziens bij de
rommelmarkt op zaterdag 19 september in
Parrega!

Familieberichten
Geboren uit liefde
Kostbaarder dan goud
Een nieuw leven
Aan ons toevertrouwd
Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze dochter

Mirte
8 september 2009 om 9.15 uur
Zij is 50 cm lang en weegt 3630 gram
Wieger Oostenveld & Mirjam Adema
Kerkstraat 2B
8754 CS Makkum
Tel. 0515-851889
Een vriendelijk verzoekje,
bel even voor een bezoekje

Klein lief kind
al maanden een deel van ons leven.
Niet genomen maar gegeven
nu je bent geboren,
zijn we stil en blij.
Voor ons heel bijzonder
dit wonder dat ben jij.
Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en mijn zusje

Jannah Laura
De trotse heit, mem en broer!
Klaasjan, Petricia & Arjo Jacob Veslinga
Leerlooiersstraat 30
8754 EE Makkum
Tel. 0515 - 233359
Voor bezoek graag even een telefoontje

Us klaverbled is rûn,
Hjoed is berne ús jonkje tige sûn.
Grutsk en o sa wiis binne wy mei
de berte fan ús jonkje en broerke

Klaas Cornelis
Berne op 09-09-09
Durk Dijkstra & Lolkje Abma
Feike Friso
Femke Hiltje
Mare Geertje
Vallaat 16, 8754 EW Makkum
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Familieberichten
(rectificatie)
Mijn lieve schat
mijn alles wat ik had.
Je hebt gestreden, maar helaas verloren.
Voor jou is er nooit meer ochtendgloren.
Bedankt voor al je liefde.
Wat zal het zwaar zijn zonder jou te leven.
Intens verdrietig laten wij u weten dat van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
mama en oma

Henny van Malsen - van Dijk
* 30 april 1948

 9 september 2009

Makkum: Leen van Malsen
Leendert en Johanna
Dennis
Natalja
Roland en Diana
Elise
Robin
Turfmarkt 89, 8754 CJ Makkum
De crematieplechtigheid heeft maandag
14 september j.l. plaatsgevonden in het
crematorium te Goutum.
Veel te jong is na een ernstige ziekte van ons
heengegaan, onze schoonzuster en tante

Henny van Malsen-van Dijk
Makkum: Sjaak Lootsma
Dina Lootsma-van Malsen
De Knipe: IJfke en Marten
Sneek: Margriet
Makkum: Jacqueline en Marten

“Vriendschap is in iemand`s leven,
vreugde en verdriet mee beleven”.
Na een jarenlange vriendschap is het nooit meer
even gezellig bijkletsen,
met

Henny

Wij wensen Leen, kinderen en kleinkinderen alle
sterkte met dit zware verlies.
Jaap en Alie.
Makkum, 9 september 2009

Veel plezier gehad, lief en leed samen gedeeld

Bijzondere mensen
sterven niet
Ze gaan wel
Maar blijven toch
Voor altijd..........
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve buuf

Henny van Malsen-van Dijk
Wij zullen haar vreselijk missen, wij wensen Leen,
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte we
zijn er voor jullie.
Keimpe en Janneke Jaspers
Simon, Willem en Petra

Na een moedige maar oneerlijke strijd is toch nog
onverwacht van ons heengegaan onze buurvrouw

Henny van Malsen- van Dijk
Wij wensen Leen, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Fam. J. Bekkema
Dhr G. van der Zwaag
Dhr J. van der Linde
Fam. H. Boonstra
Fam. S.Poog
Fam. R. Bakker

Nu onze vriendin Riekje haar lieve man en de
kinderen hait, pake Siemon moeten missen, delen
wij met hen als vrienden het gemis

Siemon van der Woude
We staan niet altijd stil bij het woordje “Samen”
Maar het is een groot gemis als “Samen” uit je
leven is.
Feddy Zantinge
Annie Hoekema

****** 80 jaar ******
wordt je maar eens in je leven en langs deze
weg willen we graag iedereen bedanken voor
alle kaarten en bloemen en andere attenties.
Muziekvereniging “Hosanna” uit Wons willen
we graag even apart bedanken voor hun
prachtige muzikale eerbetoon bij ons thuis.
Nogmaals iedereen bedankt.
Willem en Jettie de Zee
Makkum, september 2009

Fam. I. Idsinga
Fam. K. Jaspers
Mario en Sandra
Fam J. Aukema
Fam. J. Horjus
Ype en Fonny

“Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het, voor ons, tóch nog onverwachte
overlijden van ons gewaardeerde lid,

Henny van Malsen
Wij wensen haar echtgenoot en familie veel
sterkte met het verwerken van dit verlies.”
Tennisvereniging Makkum.

Ja, ja it is echt wier, ’t wylde
wiif fan Makkum wurd sneon

30 jier!!!

Wij bewaren goede herinneringen aan de
belangstelling die u heeft getoond na het
overlijden van

Klaas Elzinga
Hiervoor onze welgemeende dank.
Sjoukje
Michel en Johanna
Y. Elzinga-Kleiterp
A. Elzinga in herinnering
Luuk en Clara

Met verdriet hebben wij veel te vroeg afscheid
moeten nemen van onze lieve tennis vriendin,

Aant en Marloes

Henny van Malsen-van Dijk

en oomzeggers

Klaasje-Arna-Jikkie-Marjanne-Martje.

Makkum, augustus 2009

Op 17 september zijn onze lieve ouders
al 45-jaar een prachtig paar.
De kinderen en kleinkinderen,
wensen jullie nog vele gelukkige jaren toe.
Hinke, Rink en Annemarie
Roel en Annemieke
Bianca, Peter en Angela
Makkum, september 2009
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Ballonnenwedstrijd 50 jaar Dorpsbelang Witmarsum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . 6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . 15.00
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . . 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . . 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . 7.00
(Eigen foto)

* v.l.n.r. Een cadeautje uit pakken is leuk werk Nick Visser, Maria Smaal, Astrid van Hettema
Witmarsum - Op vrijdagavond 12 juni gingen er,
ter ere van het 50 jarig bestaan van Dorpsbelang
Witmarsum, 400 ballonnen in de Witmarsumer
kleuren de lucht in. Aan de ballonnenwedstrijd
waren prijzen verbonden. Op 15 juni kwam de
ballon van Nick Visser als 1e terug. Zijn ballon
was gevonden in Meppel en had 66 km afgelegd.
Er was ook een prijs voor de ballon die het verste
was gekomen. Dat was de ballon van Astrid van
Hettema. Deze was gevonden in Duitsland
(Phillipstal) en had maar liefst 399 km afgelegd.
Het bijzondere is, dat haar ballon was gevonden

door een Nederlands echtpaar uit Borculo die
per fiets onderweg waren naar Praag. In totaal
zijn er 11 kaartjes teruggekomen.
De totale uitslag was:
Nick Visser 66 km (Prijs), Iris Stremler 86 km,
Pieter Algra 100 km, Marrit Kooijenga 114 km,
Moekoets 129 km, Janco 165 km, Elma
Zaagemans 193 km, Anne Sieperda 284 km,
Nina Wisena 382 km en Astrid van Hettema 399
km (prijs). De prijzen werden uitgereikt door
Maria Smaal van Dorpsbelang Witmarsum.

Inwoners Schettens verliezen de strijd
Witmarsum - Er wordt al 10 jaar gepraat over
woningbouw in Schettens. Tegenstanders van het
plan waren op de commissie vergadering aanwezig
om nog eens duidelijk te maken wat ze van de
plannen vinden. Er zijn toezeggingen van de
gemeente gedaan en deze veranderen steeds. Uiteindelijk is gekozen voor uitbreiding met woningbouw aan de zuidoost kant van Schettens. Het
plan is naar de provincie gestuurd en tot ieders
verbazing was de provincie te laat met het versturen van het bericht, waarin ze meedelen dat
ze tegen de plannen zijn. Er staat normaal 6
weken voor deze procedure, maar de provincie
reageerde pas na 8 weken en dus kan de woning-

bouw doorgaan. Wethouder Rein Boersma is van
mening dat er nu maar eens actie moet komen.
Het plan kan uitgevoerd worden en er zal nog
een gesprek met de tegenstanders komen om een
ieder toch op één lijn te krijgen. Zo het nu staat
kan er gebouwd worden aan de zuidoost kant van
Schettens. Hoeveel animo er nog is zal de toekomst uit moeten wijzen. Toen men met de plannen
van start ging was onze economie zodanig dat er
al kavels verkocht waren voordat de eerste aangeboden werden. De tijd is enigszins veranderd
en of de animo nog zo groot is als men voorheen
dacht is nog maar de vraag.

Dorpsbelang “Jimmeroan” Skuzum heropend dorpshuis
Skuzum - Op zaterdag 19 september zal tijdens
een gezellige bijeenkomst het dorpshuis “De
Treffer” worden heropend de openingshandeling zal worden verricht door wethouder Wigle
Sinnema van de gemeente Wûnseradiel. De heer
T.A.Sijmonsma consulent van Doarpswurk zal
namens deze organisatie iets vertellen over de
ondersteuning tijdens de verbouw. Skuzum is
trots op het realiseren van de verbouw van het
dorpshuis na 24 jaar intensief gebruik en het
veranderen van wetgeving en regels was het
nodig om het gebouw aan te passen om aan de

veeleisende wetgeving te kunnen voldoen.
Verschillende fondsen waaronder het Oranje
Fonds de Provincie en de gemeente Wûnseradiel
hebben een bijdrage geleverd om dit project
te realiseren en natuurlijk niet te vergeten de
bijdrage van de dorpsmolen en de vrijwilligers
die een groot deel hebben bijgedragen in de
vorm van vele vrije uren. De verbouw heeft al
met al een jaar in beslag genomen maar is nu is
het afgerond. Het dorpshuis bestaat sinds 1985
en dit is de eerste grondige renovatie sinds het
bestaan.

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . . 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

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

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
 Babi Pangang
 Droog roergebakken
Kip-Kerrie
 4 st. Pisang Goreng
 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

Het NUT laat sterren in Makkum stralen

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Wij hebben weer volop nieuwe oogst
appels en peren mee altijd scherp geprijsd!
Gieser Wildemannen stoofperen en
Goudrenetten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . 1.00
Mooie goudgele Andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.40
Turbana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . 1.00
Mooie Prei
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.30
Bij besteding van  5.10 grote verse eieren voor maar . . 1.00
We hebben weer nieuwe oogst
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

* v.l.n.r. Fokje Lutgendorff, Sonja Walinga, Sjirk Wijbenga, Trijntje Hoekstra, Aly Roodenburg.
Zittend Martin van der Kooij, Fenny van der Belt en Aart Cornelissen. Op de foto ontbreekt Pyt Bosma.
Makkum - Zijn de feesttenten ingepakt, worden
de toeristen minder in getale en de blaadjes aan
de bomen bruin van kleur…dan staat het seizoen
van Het NUT weer voor de deur…. Dat is, zoals
u weet, een oude zegswijze, en zal dit jaar voor
de 198ste keer van toepassing zijn. Over 2 jaar zal
het dus voor de 200ste keer zijn en door het in
leven roepen van een lustrumcommissie hopen
we daar veel bijval aan te geven. Verder zullen
we er niet over uitweiden, maar dan weet u in
ieder geval dat er aan gewerkt gaat worden.

Als u een fan bent van “De Lama’s”, dan is dit
een absolute must. Bovendien heeft u als publiek
behoorlijk veel inbreng, kunt u suggesties doen
en met rozen en, jawel, natte sponzen gooien.

Maar eerst dus het 198ste jaar. Ook een mooi getal,
en we zijn trots op het programma dat we voor
dit seizoen hebben samengesteld. Uiteraard zal
Tryater weer een paar keer van de partij zijn met
als hoogtepunt de week van de voorjaarsvakantie
wanneer men Makkum heeft uitgekozen voor de
première van ‘ It Brust’; vier dagen lang worden
dan verschillende voorstellingen gegeven. Mocht
u voor deze week plannen hebben om op wintersport te gaan… Ik zou zeggen, stel het uit.

Naast dit alles organiseert het NUT dit jaar
ook weer de nodige cursussen, waaronder het
onvolprezen ‘ Koken met Kurt’ en de digitale
fotografie-cursus. Houdt hiervoor, wat betreft de
inschrijvingen, de Belboei goed in de gaten.

Ook zit er dit jaar voldoende cabaret in de programmering. Na het grote succes van afgelopen
jaar zal Het Amsterdams Kleinkunst Festival
Makkum in februari 2010 wederom aandoen. En
het leuke is dat in maart de groep ‘LOS’ optreed
en dat deze meiden vorig jaar mee deden aan
dit festival. Contacten kunnen op deze manier
makkelijk worden gelegd. Ook moet u dit jaar
kennis nemen van het fenomeen theatersport.

Voor de kinderen zijn er leuke voorstellingen in
december tijdens de kerstvakantie, en in de voorjaarsvakantie als onderdeel van ‘It Brust’. En de
liefhebbers van poëzie en zang komen in april
aan hun trekken bij de voorstelling Russische
romances.

Het afgelopen jaar was een groot succes, zeker
wat betreft de bezoekersaantallen, en het zal niet
makkelijk zijn dit te evenaren. Maar wij-vanHet NUT denken dat we met dit programma hier
toch een aardige kans toe maken. Helemaal
wanneer u weet dat het 198ste NUT-jaar zal
worden afgesloten met een nachtwandeling
onder begeleiding van een sterrenkundige.
Sterren stralen namelijk niet alleen voor u op de
Makkummer podia, maar ook, speciaal voor u,
aan het Makkummer firmament…
Het bestuur van
Het NUT, departement Makkum.
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Vredes Zondag
Makkum - Deze dienst wordt gehouden 20
september om 9.30 uur in de St Martinus kerk te
Makkum. Voorganger is Ds J.P. van Olffen.
Namens het Oecumene Makkum e.o bent u van
harte welkom in deze dienst.
Dit jaar is het motto van de vredesweek Naar
een nieuw klimaat van vrede. In de Vredesweek
staat Nederland een week lang stil bij oorlog en
vrede. Alhoewel, het is bepaald niet stil. Heel veel
lokale en landelijke vredesgroepen organiseren
een veelheid van activiteiten om het belang van
vrede en de noodzaak van de strijd tegen oorlog
onder de aandacht te brengen. Die noodzaak is
er in veel landen in de wereld waar oorlog en
geweld van alle dag zijn. Die noodzaak is er ook
hier in Nederland, waar mensen van allerhande
religies, overtuigingen en afkomst met elkaar
samen moeten leven. Samen leven in een samenleving waar ook steeds vaker tegenstellingen opgeroepen worden. Een samenleving waar die
tegenstellingen juist overbrugd moeten worden.
Waarbij natuurlijk gedacht kan worden aan de
gevolgen van klimaatproblemen die de tegenstellingen in de wereld vergroten. Maar soms
zijn er in de wereld politiek ook hoopgevende
ontwikkelingen. Met nieuwe kansen voor vrede
en ontwapening. Maar vooral ook een klimaat
waar mensen in Nederland van onderaf kunnen
werken aan een klimaat van begrip en respect
voor elkaars eigenheden en vooral elkaars overeenkomsten.

Informatieavond
“Speciale Kinderen”
Exmorra – Op woensdagavond 16 september
houden Ria Gerrebrands en Ariana Lamberts een
lezing over ‘Speciale Kinderen” in Centrum
Wilgenhoeve te Exmorra. Deze informatieavond
is bedoeld voor ouders en familieleden, voor
begeleiders en leerkrachten van speciale kinderen.

.

Ria Gerrebrands vertelt over autisme, Asperger
en PDD-NOS. Zij stelt de methode ‘Contactgericht spelen, leren en werken’ voor. Ria geeft
een toelichting op de methode en er is gelegenheid om aan de hand van eigen vragen te ervaren
wat deze methode kan betekenen.

Bekendmaking verkeersbesluit
Aanleggen rotonde te Makkum
Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend dat zij op 1 september 2009 een verkeersbesluit
hebben genomen. Dit verkeersbesluit heeft betrekking op het aanleggen van een rotonde op het kruispunt
Weersterweg – Hemmensweg te Makkum. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer enige hinder ondervinden.

Ariana Lamberts neemt ADHD en dyslexie voor
haar rekening. Zij heeft hiervoor een eigen visie
en benaderingswijze ontworpen en verder ontwikkeld waarbij aanraking, massage en oefeningen
een centrale rol spelen. De rode draad zal zijn
contact maken met het kind op zielsniveau.

Het verkeersbesluit is genomen in het kader van het project “duurzaam veilig” en heeft als doel de verkeersveiligheid van alle- en met name de kwetsbare weggebruikers te beschermen.
Het verkeersbesluit ligt vanaf 17 september 2009 gedurende zes weken bij de afdeling Openbare werken, voor
een ieder ter inzage van 8.30 tot 12.00 uur en ’s middags na telefonische afspraak.

Ria en Ariana vertellen ieder vanuit hun eigen
vakgebeid en specialisme, hoe je deze kinderen
kunt benaderen en begeleiden zodat ze tot hun
recht komen.
De lezing begint om 19.30 uur. Entree vanaf
19.00 uur. Van te voren opgeven wordt op prijs
gesteld. Voor opgave en informatie: Centrum
Wilgenhoeve, tel. 0515-575169.

.

Een belanghebbende kan tegen het verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum. Het bezwaarschrift
moet zijn ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het verkeersbesluit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. de Vries, beleidsmedewerker verkeer van afdeling
Openbare werken telefoonnummer (0517) 53 33 92.

.

Witmarsum, 16 september 2009

.

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 16 september 2009

Septemberpop: traditionele knaller
Workum - Als je voor de 22e keer een feest
organiseert bedreigt je natuurlijk het gevaar dat
het allemaal wat 'veel van hetzelfde' wordt.
Er kan een soort 'metaalmoeheid' optreden. Voor
Auke Pier Buma en zijn enthousiaste team lijkt
dat echter niet te gelden, want als de voortekenen
niet bedriegen - en dat hebben ze in de afgelopen
jaren nog nooit gedaan - wordt de editie van
Septemberpop anno 2009 weer een feest dat zijn
weerga niet kent. Aanstaande vrijdag en zaterdag
(18 en 19 september) is het opnieuw zo ver.
Op de Stedspôle in Workum is de megafeesttent
weer te vinden en dat betekent voor de liefhebbers
twee lange avonden heerlijk uit je dak gaan,
om even in de terminologie van de doelgroep
van Septemberpop te blijven. Over 'doelgroep'
gesproken: er is trouwens variatie genoeg, al is
het alleen maar omdat vrijdagavond traditiegetrouw de 'Hollandse avond' gepland staat. Als
we dan ook nog vermelden dat vrijdagavond Jan
Smit naar Workum komt en dat zaterdagavond
de Vengaboys hun opwachting in de tent zullen
maken, dan zal het duidelijk zijn dat Septemberpop ook dit jaar weer een feest wordt om naar
uit te kijken.
Op vrijdagavond gaat de tent om 19.00 uur open
en vanaf 20.00 uur maken de artiesten die
de 'Hollandse avond' zullen inkleuren hun opwachting. Iedere bezoeker vanaf 16 jaar krijgt
trouwens een polsbandje en dat is vanwege het
huidige strenge alcoholbeleid, waaraan ook
septemberpop zich graag willen houden. Geen
polsbandje betekent geen alcohol en daarom is
er een waarschuwing: ben je 16 jaar, neem dan
vooral je ID-kaart mee.
De vrijdagavond telt uiteraard naast Jan Smit nog
meer toppers, dat is Auke Pier wel toevertrouwd.
Kevin Smit treedt op en dit talent uit Hoogeveen
begon zijn loopbaan op de beroemde Pulledagen
in die stad. Dat heeft hij dus gemeen met een
topper als Jannes en dat betekent in ieder geval
dat hij 'goede papieren' heeft. Bovendien was hij
ook te gast op het 'TROS Muziekfeest op het
Plein' en daar ging hij met een derde plaats naar
huis. Enfin, betere 'geloofsbrieven' kun je bijna
niet overhandigen. Verder is Anneke Douma
present en over deze Friese raszangeres hoeft
natuurlijk niets meer gezegd te worden. Ook een
optreden van Jeff staat op de rol en deze Jeff
(Jeffrey Oud om zijn echte naam even te noemen)
is een jong talent uit Volendam. Voor hem geldt
dus hetzelfde als voor Kevin Smit: zijn 'komaf'
belooft veel. Trouwens, de clip bij zijn single
''t Is niet voorbij' was regelmatig te zien op TV
Oranje en naar aanleiding daarvan werd Jeff
benaderd om een reclametune in te zingen voor
een grote bank.
Ook Helemaal Hollands is op de playlist van de
vrijdagavond te vinden. Het duo Carlo en Leo
tekent voor "een wervelend optreden met één
groot feest van herkenning. Stampende medleys
met de hits van vroeger en nu, waardoor in hun
optredens wel meer dan zestig verschillende hits
voorbij komen," aldus een zinsnede uit hun biografie. Carlo en Leo begonnen als het duo
Move-It in het Engels, maar in 2005 keerden ze
terug naar hun 'roots', het Nederlandstalige lied.
De presentatie van Septemberpop is trouwens in

Het Jonkerstreppensie

handen van het grote Workumer talent op dit
gebied, Taeke Wouda, de officiële naam van dj
Taeke. Tussen de optredens door kan men weer
genieten van de Radio NL drive-in-show.
Zoals wel bekend is Radio NL de broodheer van
Taeke Wouda. Enfin, ook in het geval van Taeke
geldt: goede wijn behoeft geen krans. Auke Pier
Buma gaat trouwens uit van het gezonde principe:
waarom zou je iets veranderen dat als een speer
loopt?
Goede zaken zijn dus gebleven: de garderobe die
weer wordt verzorgd door de voetbalvereniging
Workum, de tribunes die weer voor in de tent
langs de zijkanten te vinden zijn en de dames
van de fotocrew, Jettie, Marrit en Margriet die
weer de leukste plaatjes van het feest hopen te
maken. De drie genoemden doen dat dit jaar
trouwens voor het laatst en wie het leuk toelijkt
om hen op te volgen kan zich melden via
www.septemberpop.nl. Als dat geen leuke uitdaging is! Op datzelfde www.septemberpop.nl
kan men trouwens ook kaarten bestellen en "dat
rint as in trein," aldus Auke Pier Buma. Maar
ook op de vertrouwde adressen zijn kaarten te
krijgen: sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak
Van der Velde aan het Noard in Workum, Expert
in Bolsward en VIP-records in Sneek. In de
voor-verkoop kosten de kaarten 12 euro voor de
vrijdag en 10 euro voor de zaterdag. 'Aan de
deur' liggen de prijzen op 15 euro (vrijdag) en
13 euro (zaterdag).
Zaterdagavond gaat de tent open om 21.00 uur
en dan staan de band Back 4 More en de
Vengaboys op het programma. De Vengaboys
zijn zeker al vanaf maart 1997 een begrip. De
single 'Up and Down' kwam in dat jaar in de top
vijf in Nederland, Denemarken, Frankrijk,
Spanje. In Groot-Brittannië schopte deze single
het tot een vierde plaats in de hitlijst en een gouden
single. 'Boom Boom Boom Boom' en 'We're Going
To Ibiza' haalden daar zelfs een eerste plaats.
Nou ja, dat zegt natuurlijk alles.
Maar ook Back 4 More is een band die je
gewoon móet hebben zien optreden. Datzelfde
geldt voor Jelle B die zijn opwachting maakt op
het buitenpodium. Dat buitenpodium trouwens
is één van die zaken die relatief nieuw zijn maar
die hun waarde al meer dan hebben bewezen en
daarom gehandhaafd blijven. Inderdaad, goede
dingen moet je niet veranderen, maar daarnaast
zijn Auke Pier en zijn helpers natuurlijk altijd op
zoek naar nieuwe zaken en die hebben ze dit jaar
onder andere gevonden in een grote videowall
rond het podium. Hierop zijn fraaie beelden van
de provincie Friesland, de stad Workum en
Volendam (de bakermat van zowat alles dat
muziek kan maken, om maar even wat te overdrijven) te zien.
Om kort te gaan: Septemberpop is ook dit jaar
weer een feest om naar uit te kijken. Enerzijds
geworteld in de traditie en anderzijds altijd op
zoek naar nieuwe dingen en toonaangevende
artiesten. Dat lijkt ook dit jaar weer te lukken
en zo krijgt de Workumer feestweek weer een
'aftrap' die er mag zijn. En masse op naar
de Stedspôle dus. Septemberpop is het meer
dan waard!

* Even buiten de kom van Makkum in de richting
Cornwerd is het “Jonkerstreppensie in een nieuwe
moderne versie verrezen.
Makkum - “Mijn leven ligt tussen de Skustertille en het Jonkerstreppensie” zei kapper Durk
Zwart. Het betonnen Jonkerstreppensie is één
van de laatste tastbare dat er van de Jonkers nog
rest. En dit is nu na bijna 400 jaar gesloopt en
vervangen door grote losse betonblokken.
Onder de Jonkers was ook de Zweedse Gustav
Carlson een onttroonde bastaardzoon van de
verstoten Koninklijke familie. Carl was in dienst
van William and Mary en gebruikte de trap om
op de koets naar Harlingen of Staveren te stappen.
De Harlingerweg liep toen nog over de kruin van
de zeedijk naar Sotterum (in die tijd een machtig
fort waar de in Makkum wonende Caspar di
Robbles gevangen werd genomen). Het fort was
van het type Naarden. Makkum had twee schansen
(Touwenlaan seize) van dezelfde bouwmeester.
In het verlengde van de trap lag in de Zuiderzee
de badgelegenheid van de Jonkers, het Hooge
Heerenhaad geheten. De Zweed had een kikkerverschrikker in dienst. Naast die van Zweden
had ook zijn gastheer Prins Willem van Oranje
(in Cornwerd) en zijn vrouw in Makkum, bezittingen. Makkum was toen het Wassenaar van
Friesland.
Voor dit verhaal heb ik o.a. de medewerking
gehad van de Zweedse autoriteiten. De Spaanse
lieten het afweten, rond een nog levende Spaanse
diplomaat met een bekende Makkumer achternaam.
Willem Draisma.

NUT Makkum organiseert:
Basiscursus digitale fotografie
docent is Sjouke Hoeksema
Makkum – De cursus bestaat uit 3 lessen. Aan
de orde komen o.a. fotograferen, belichting,
lensgebruik en het plaatsen van foto’s op de
computer.
Start dinsdag 6 oktober 19.30 uur,
zondag 11 oktober (praktijkles) tijdstip in overleg en dinsdag 13 oktober 19.30 uur.
Kosten  65.-. Minimale deelname 6 personen.
Opgave vis de mail fvdbelt@hetnet.nl.
De inschrijving sluit op 1 oktober.
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Uit eigen regio
Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 24
november is er een foto expositie van Doris
Tichelaar. Met foto’s van onder andere het Friese
was, natuur en bloemen
Makkum – Strand Bibliotheek, voor campinggasten en bezoekers bungalowpark, alle dagen
geopend van 11.00-17.00 uur
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de
Turfmarkt Makkum, info/opgave verplicht via
Stichting “it Preamke”, tel. 0515-232222
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Makkum – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere
woensdagmiddag (bij voldoende deelname). Vertrek
13.00 uur vanuit de haven van Makkum. Met proeverij op de terugweg. Info en opgave via H.K.Z.
Makkum “de Keramiekshop”, tel. 0515-233780
Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere
donderdag (bij voldoende deelname). Voor info
van vertrektijden en deelname H.K.Z. Makkum
“de Keramiekshop”, tel. 0515-233780
Allingawier – Expositiekerk in museumdorp,
onderdeel van de Aldfaers Erf Route, exposeert van
15 juni tot 31 oktober de Armeense kunstschilder
Gagik Manoukian. Openingstijden van di. tot en
met zo. van 10.00-17.00 uur (maandags gesloten)
Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april t/m
31 oktober, werken van verschillende kunstenaars
uit binnen- en buitenland. Openingstijden: dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei t/m
september unieke poppenhuizententoonstelling en
verkoop handgemaakte artikelen. Geopend maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur
Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie te
bewonderen. De winkel is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur, de toegang is gratis
Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot
31 oktober mevrouw Lize Bouma met prachtige
aquarellen. Openingstijden dinsdag tot en met zondag
van 10.00 – 17.00 uur, maandags gesloten. Entree
museum/expositie € 2.50 p.p.
Piaam – Restaurant de Nynke Pleats expositie van
acryl en olieverf schilderijen van Bertus Bijlstra uit
Makkum. Openingstijden van 6 aug. tot 21 sept.,
op zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur wo. do. en
vrijdag vanaf 17.00 uur (juli + aug.). De toegang is
gratis.
Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Groepen op afspraak en telefonische reservering,
tel. 0517-532198

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

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Makkumer jeugd manifesteert
Project Leren & Werken in Fryslân
mische groei. Door middel van deze bus langs
dorpen en steden te rijden, proberen ze de mensen
op te zoeken die graag informatie willen hebben
over het Leren & Werken.

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Dit project is uitgevoerd door Marita Tromp,
Bowie Barbiers, Jolanda Botermans, Louise
Nachtegaal en Fenna Kerkstra van het Friesland
College, Interieur Design niveau 4, leerjaar 2.
Het uitwerken van dit project heeft ongeveer 10
weken geduurd, om dit allemaal te realiseren
hebben we tekeningen, schetsen, sfeerbladen,
budgetplan moeten maken. Dit aan de hand van
gesprekken met onze opdrachtgever. Toen onze
opdrachtgever ons plan goed gekeurd had konden
wij de producten gaan bestellen, waaronder stoelen,
folderrekken, muurstickers, planten. Ook hebben
we tafels ontworpen en deze door een bouwschool in Groningen laten uitvoeren.
Website: http://www.leerwerkloketfryslan.nl/

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Groetjes Marita
Makkum - Het Leerwerkloket maakt deel uit
van het project Leren & Werken in Fryslan. Een
project wat in 2008 is gestart en als doel heeft
Leren te stimuleren onder werkenden en werkzoekenden. Voor het invallen van de crisis lag
het accent op het stimuleren van leren onder
werkenden. Een tekort aan goed geschoold
personeel zou op termijn een remmende werking
hebben op inzetbaarheid van arbeidskrachten en
dus een remmende werking op verdere econo-

Wij, Theo en Rennie en de andere medewerkers van
het Sopkafee Badhus De Flevo, zijn zeer ingenomen
en feliciteren onze medewerkster Marita Tromp
en haar mede studenten met dit project, hoe zij
zich op deze wijze hebben gepresenteerd en
gemanifesteerd. Misschien is het ook een idee
voor jouw om in de Horeca iets te gaan doen je
kunt het zien als een opstap of misschien ook als
een einddoel, voor je verdere studie-opleiding.

Simmerjûnkuierkes met witte wifen en bekentenissen

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

nd

oet
m
s
er

Kimswerd - Nadat het om zes uur nog had
gestortregend, had Willem het zo met Pluvius
geregeld, dat het om zeven uur mooi droog weer
was bij het laatste Simmerjûnkuierke op 2 september
vanuit Kimswerd. De deelname was weer overweldigend (73!) en de stemming zat er gelijk al
goed in, toen bij het voormalige kaatsveld
“De Finne” de deelnemers getrakteerd werden op
een verhaal over schaatsenrijders uit het oosten des
lands, een bevalling in februari en witte wifen.
Met een vrolijke lach op het gezicht liep de groep
langs een nieuw betonweggetje achter de ijsbaan
langs het dorp uit om vervolgens bij boer Jochum
de Boer het Kimswerder bos in te duiken. Hier
werd stil gehouden, om Sieger (de vogelman) te
laten vertellen over de grote verscheidenheid aan
vogels die je hier vindt en niet verwacht. Van
spechten tot sperwers, van buizerds tot boomklevers en van valken tot vlinders passeerden hier
de revue en iedereen luisterde dan ook met aandachtige aandacht naar dit verhaal in dit voormalige
appel –en perenhof van de fam. Vis uit Arum. Na
het bos was de verwachting om linksaf te gaan,
maar Willem had bedacht dat rechtsaf leuker was
en zodoende kwam de groep weer op het nieuwe
fietspad richting zeedijk om vlak voor de snelweg
naar links een oud kerkenpad op te gaan; de
Papenlaan. Hier vertelde Willem over de plannen
van Rijkswaterstaat in de jaren ’70 van de vorige
eeuw om hier een snelweg aan te leggen en hoeveel inzet toentertijd is gepleegd om dit heilloze
plan te keren. Gelukkig niet zonder resultaat, want

de snelweg is er gekomen, maar nu evenwijdig aan
de zeedijk. Omdat we er toch waren en hij er toch
wel even mee zat, deed Willem op deze plek de
bekentenis, dat hij de deelnemers op deze plek
twee jaar geleden toch wel wat op de mouw heeft
gespeld over de zanderigheid van de Papenlaan
en dat dat zand niet uit de Marneslenk kwam,
maar overgestoven was van het viaduct, dat toen
in aanbouw was. Na deze openhartigheid werd er
verder gewandeld en bij een grote vaart werd
weer even gestopt om te vernemen dat daar vijf
jaar geleden een bankje is geplaatst en 6 weken
later is gestolen. Ook vertelde Willem over de
grote hoeveelheden bouwafval en puin dat hier in
het pad is gestort en na dit aangehoord te hebben
kuierde men genoeglijk keuvelend de laatste twee
kilometer weer terug naar Kimswerd. Hier werd
nog een uurtje gezellig nagezeten en over heel
veel zaken nagepraat.
Zo kwam er aan het simmerjûnkuierseizoen 2009
een eind en kon Willem constateren, dat er in totaal
320 mensen hebben meegekuierd, waarvan velen
meerdere keren; dat het elke keer heel mooi weer
was en dat zowel de kuiers, als ook de verhalen
die verteld werden, erg op prijs werden gesteld en
dat dit voor 2010 heel veel moed geeft om met dit
initiatief door te gaan. Als nieuwigheid zal dan na
elke kuier gelegenheid zijn om even “na te zitten”
en wellicht komt er nog iets extra’s bij. Willem’s
dank gaat uit naar Sieger (de vogelman) en Teake
voor de ondersteuning en naar de streekmedia die
elke keer aankondigingen en verslagen plaatsten
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Café Belboei ledenpartij dames

TE HUUR

Trio Geertine Bijlsma, Willy van der Velde en Japke Vlasbloem winnen
Makkum - Zondag 6 september j.l. hadden we de
laatste ledenpartij van dit seizoen. Met mooi weer
begon om 11 uur het dameskaatsen. Met 6 partuur
werd er gekaatst in 2 poules van 3 partuur.
Het partuur van Geertina Nota, Hyke Bootsma en
Janny Bosma won 1 keer. Het partuur van Corine
Veltman, Andrea van der Velde en Greetje Rinia
won helaas geen partij en het partuur van Sjoukje
Hoekstra, Mieke Tilburgs en Tineke Faber won 2
keer. Dit betekende dat het partuur van Sjoukje
Hoekstra en c.s. in de finale stond. In poule 2 heeft
het partuur van Geertina Bijlsma, Willy van der
Velde en Japke Vlasbloem 2 partijen gewonnen.
Het partuur van Lena Wijbenga, Helena Kleiterp
en Jet Wijnja won 1 keer en het partuur van Wiepkje

Fennema, Geartsje Haijtema en Anna Jaspers won
helaas geen partij. Het partuur van Sjoukje
Hoekstra en c.s. trof dus het partuur van Geertine
Bijlsma en c.s in de finale. Tijdens deze pittige
finale is het partuur van Geertina Bijlsma en c.s.
net iets sterker dan het partuur van Sjoukje
Hoekstra en c.s. en winnen zij met 5/4 - 6/4.

Per direct 5-persoons gemeubileerd
appartement nabij Makkum.
Landelijk gelegen.
tel. 0515 – 232917 of 06-2396 6652

Met de prijzen aangeboden door café ‘De Belboei’
en kransen aangeboden door Tuincentrum ‘Maggenheim’ hebben de dames hun seizoen leuk afgesloten.
Het was een gezellige laatste ledenpartij en hopelijk
kijken alle dames weer uit naar het kaatsseizoen
van volgend jaar. Ook willen wij namens deze weg
onze topper Greetje Twijnstra ontzettend bedanken
voor haar geweldige inzet bij de vereniging!

Café Belboei laatste ledenpartij jeugd van dit seizoen
In de finale stonden Jochem cs tegen Klaas cs
ook hier zeer vele bovenslagen en prima opslagwerk van beide kanten. Maar met de stand 5-4
6/2 waren de kransen voor Jochem en Loes.
In de verliezersronde namen Simen en Eelke(
bijgeloot)het op tegen Iwan en Eveleien . De
winst was voor Simen cs en hadden zij dus een
plekje in de finale. Voor de andere plek kaatsten
Jurre en Lisanne tegen Rene en Eelke. Deze
werd gewonnen door Jurre cs. In de finale werd
ook hier zeer goed gekaatst maar met 5-4 6/4
wonnen Simen en Eelke.

(Eigen foto)

* Greetje neemt afscheid na jarenlange vrijwilligster als kantinemedewerkster zij wordt op de foto
vergezeld van haar man.
Makkum - De laatste ledenpartij van 2009,
de opgave bij de schooljeugd veel wat tegen en
dus kaatsten zij met de pupillen. Hier stonden 9
partuur op de lijst.
In de 1ste omloop een spannende partijtussen
Iwan en Evelien tegen Tom en Kim. Tom cs
kwamen na een achterstand terug tot 5-5 en
gingen er met de winst vandoor.
In de 2de omloop wonnen Jouke en Age van
Christiaan en Silke. Tom en Kim moesten het
opnemen tegen Jochem en Loes er werd fanatiek
gestreden maar met 5-4 4/6 was de winst voor
Jochem cs.
In de halve finale kaatsten Klaas en Arjen tegen
Jouke en Age hier kwam alles aan de hang en
werd de partij beslist in het voordeel van Klaas cs

Bij de welpen stonden 5 partuur op de lijst hier
werd poule gekaatst. Rik en Gerbrig wonnen
hun partij tegen Lars en Jelien en gaven bij hun
andere 3 partijen veel tegenstand maar verloren
ze alle 3. Ype en Milan verloren hun eerste twee
partijen maar wonnen de laatste 2 en hadden zo
18 punten bijelkaar gekaatst. Lars O en Elma
wonnen hun eerste 2 partijen maar verloren de
andere 2 ook zij kaatsten 18 punten bijelkaar.
Lars W en Jelien kaatsten de gehele dag goed.
Zij verloren 2 partijen nipt en kaatsten 19 punten
bijelkaar. Alwin en Nynke Marije wonnen alle 4
partijen en gingen dus met de krans naar huis.
Uitslag Welpen
1ste Alwin v/d Weerdt en Nynke Marije Faber
2de Lars Wijma en Jelien de Jong
3de Ype van der Logt en Milan v/d Velde
Uitslag Pupillen/schooljeugd
1ste Jochem Strikwerda en Loes Attema
2de Klaas Bosma en Arjen Dolman
3de Jouke Vlasbloem en Age Poog
Verliezersronde
1ste Simen Bootsma en Eelke Reinsma
2de Jurre Rinia en Lisanne Rinia
Wij bedanken de sponsoren Café De Belboei en
Tuincentrum Albert Kamstra (kransen).
Na afloop van de partij werd Greetje Twijnstra
bedankt zij stopt na vele jaren met het werk in de
kantine. Namens alle jeugdleden kreeg zij een
mooie foto en een keukenschort met daarop alle
namen van de jeugd en voor de “stille” uurtjes
een legpuzzel. Greetje bedankt voor alles!

55+ Kom in Beweging
Inwoners van Bolsward en Wûnseradiel
kunnen onder deskundige begeleiding met
bewegen beginnen. De lessen zijn speciaal
voor mensen in de leeftijd vanaf 55 jaar die
niet of onvoldoende bewegen.

Bewegen heeft vele voordelen,
want door bewegen:
-

voel je je fitter, gezonder en ontspannen
blijven je botten en spieren sterk
vertraag je het ontstaan van ziekten
vertraagt het dementieproces
voorkom je valongelukken
krijg je meer sociale contacten

Maar bewegen is vooral leuk!
In september 2009 start een nieuwe reeks
lessen in Witmarsum, Pingjum, Makkum en
Bolsward. Tot eind 2009 kunt u zich nog
opgeven.
Als u mee wilt doen of meer informatie wilt
hebben, kunt u bellen naar Stichting
Ouderenwerk Bolsward 0515 – 57 65 07 of
e-mailen naar ouderenwerk25@zonnet.nl.
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Wist u dat...
* er plannen zijn voor een Dino pretpark op het
oude reiniging complex, dit terrein 5 á 6 ha.
groot is. Het al dusdanig ruig terrein is dat de
basis aanwezig is.
* De dames van de snuffelloods deze hadden
kunnen legaliseren, zij dit niet gedaan hebben.
* Volgens wethouder Rein Boersma de gemeente
ten opzichte van de snuffelloods juist gehandeld
heeft.
* De plannen van de traditionele werf volgens
de gemeente stil liggen.
* Twee kantoorpanden van de aardewerk fabriek
aan de Turfmarkt verbouwd mogen worden tot
woningen.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Jonge Kaas, 500 gram...................................................nu 3.99

Doorvaart sluis te duur
voor Makkumers
Witmarsum - Als Makkumers met hun vaak
kleine roei- of rubberboot een dag op het IJsselmeer door willen brengen kost dit  8,- De
doorvaart van de sluis is vier euro per schutting.
Vooral voor de jeugdige watersporters is dit een
aanslag op hun zakgeld.
Aan wethouder Wigle Sinnema werd de vraag
gesteld of hier eens naar gekeken kan worden.
Misschien is er een mogelijkheid een abonnement voor Makkumers in te stellen. Of dit een
goed oplossing zal zijn is nog maar de vraag.
Het varen op het IJsselmeer voor Makkumers is
vaak afhankelijk van het weer. Bij een slecht
zomer is een abonnement dan geen optie. Het is
nu afwachten hoe dit een volgend jaar opgelost
zal worden.

Grillworst, 100 gram..........................nu 25

cent korting

Dubbel Frisss, 1.5 literpak.................................voor 75

cent

Luchtig Toetje, literpak.............................................voor 1.39
Was Knäckerbrodt, per pakje............................voor 99

cent

net Handsinaasappels, 2 kilo.............................................2.49
Cox Nieuwe Oogst, kilo...................................................1.29

Aanbiedingen geldig van do. 17/9 t.e.m. wo. 23/9
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Dames Haadklasse partij
yn Makkum

HULDIGING " BONDS-WINNAARS "
SCHOOLJONGENSPARTUUR K.V. MAKKUM
Het is alweer enkele maanden geleden dat ons Schooljongens Afd. partuur, bestaande
uit Jelle Attema, Emiel Wijma en Jesse Rinia de Schooljongensbond 2009 heeft
gewonnen. Dit was op 27 juni jl. te Britsum.
Ter gelegenheid hiervan zal er op vrijdag 25 september a.s. een receptie worden
gehouden in de Bovenzaal van "Hotel Café Rest. De Prins" te Makkum.

Makkum - It wie krekt as wisten se boppe yn ‘e
loft dat it om 11 oere begjinne soe want om dy
tiid hâlde it fuort ynienen op mei reinen op snein
30 augustus. De dames haadklasse koe droech
fan start. Der stienen 8 partoer op ‘e list en om
it tredde plak moast nochris keatst wurde. Yn ‘e
earste omloop leverde it partoer fan Afke Kuipers
in spannende striid tsjin it partoer fan Margriet
Koelmans. Dit lêste partoer wûn it krekt mei 5-5
en 6-2.

Wij willen langs deze weg iedereen uitnodigen voor deze feestelijke receptie, waarbij
u onze Nederlands Kampioenen persoonlijk kunt feliciteren. Aanvang: 20.00 uur.
Alle informatie + foto's kunt u terugvinden op: www.kv-makkum.nl
Bestuur, K.V. Makkum

Yn de twadde omloop (de heale finale) trof it
partoer fan Maaike Wind it partoer fan Maaike
Joostema. In moaie partij mar it partoer fan
Maaike Wind hie dochs de oerhân en wûnen it
mei 5-3 en 6-4.
De twadde heale finale gong tusken Marie Heida
en Magriet Koelemans. Dat gong yn it begjin
gelyk op mar doe pakte it partoer fan Marie
Heida dochs de winst mei 5-3 en 6-6.
Yn de finale wie it partoer: Maaike Wind,
Gerieke de Groot en Afke Hijlkema dochs te
sterk foar Marie Koelman, Brecht Gerbrandy en
Marike Beckers, mei 5-2 en 6-4. Der waard ek
noch om it tredde plak keatst en dat waard wûn
toch Maaike joostema, Imke v.d. Leest en Fenna
Zeinstra. It wie al mei al een goed slagge middei.
Op deselde dei waard op it linker part fan it fjild
de dames KNKB earste klas frije formaasje
keatst. Ek hjir stienen 8 partoer op ‘e list en der
moast ek om it tredde plak keatst wurde. It like wol
as hienen de froulju yn de earste omloop patent
op 3-5 te keatsen, want sa eindige 3 fan de fjouwer
wedstriden. Allinnich de lêste waard 5-1.
Yn ‘e heale finale wûn it partoer Ilse Noorman
fan it partoer fan Linda Terpstra mei 5-1 en 6-2.
De oare heale finale gong tusken it partoer fan
Evenlies Westra en it partoer fan Joukje Kuperus,
dit waard 2-5 en 4-6 foar Joukje Kuperus.
Yn de finale wisten Joukje Kuperus, Magriet
Bakker en Lisette Wagenaar de winnende race
troch te setten en wûnen de partij tsjin Evenlien
Westra, Anna-Lynn Wijbenga en Renske
Terwisscha van Scheltinga, mei 2-5 en 6-6. De
tredde priis waard wûn troch Linda Terpstra,
Marije Hiemstra en Wiljo Sijbrandij yn in spannende striid mei 5-4 6-6.

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!
Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda,
Jose, Gethy en Lieuwe

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

Skoda Octavia 1.6i 75KW
Elegance,LPG-G3,zilver,Climatecontr,
lm.velgen, Radio-cd,regensensor
4 el.ramen,cpv+afst.bed
124dkm bj 2005

uniGar Horjus

Nu  11255,-

VW Golf TDI,Turijn,105pk,5drs,83dkm

2006 € 13950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv

2000 €

4750,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm

2007 € 13950,-

VW Golf Tdi,zwartmett,cpv,el.rmn,trekh

2000 €

4400,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007 € 13850,-

Renault Kangoo 1.4i,pers.uitv,lm.velgen

2000 €

3695,-

Opel Astra Stationcar 1.6-16v, 55dkm

2005 € 12900,-

Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm

2005 € 11255,-

Grijskenteken;

Opel Astra Automaat 1.6-16v,5drs,61dkm

2005

Ford Transit 260S 2.0TDDi,zilvermetallic,airco

verkocht

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm

2005 € 11255,-

Cpv+afst.bed,trekh,imperial,24dkm!!

2007 € 12500,ex

Citroen C3,1.4 Ambiance,airco,cruise

2004 €

Peugeot Partner 1.9Diesel,wit,st.bekr

2002 € 3450,-ex

Mazda Premacy 1.8-16v,LPG-G3,a/c,cruise 2002

7950,verkocht

www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754gk Makkum
0515-231318
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Klussenbedrijf Uilke Tuinier Nachtkaatspartij
Siepie Attema koning bij de heren en Sjoukje Hoekstra koningin bij de dames

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 19 september
Makkum 1
Heerenv. Boys 3
Makkum 3
Tzum 2

(Eigen foto)

- QVC1
- Makkum 2
- Woudsend 2
- Makkum 4

14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur
12.45 uur

Harlingen B1
- Makkum B1
11.00 uur
CSC C1
- Makkum C1
10.30 uur
Makkum C2
- QVC C1
10.30 uur
Heeg D1
- Makkum D1
14.00 uur
Makkum D2
- Franeker D2
9.00 uur
Makkum D4 m - Makkum D3
11.30 uur
Makkum E1
- RES E1
10.30 uur
Makkum E2
- NOK E1
10.15 uur
Makkum E3
- Oudega/HJSC E3 9.15 uur
Makkum E4
- Ons Sneek E5
9.00 uur
Nijland F1
- Makkum F1
9.00 uur
Nieuweschoot F3 - Makkum F2
10.15 uur

* De winnaars in de kransen, op de foto ontbreekt Jurjen Nagel.
Makkum - Vrijdag 4 september jl. vond deze
Nachtkaatspartij plaats op het Plein te Makkum.
Het begon om 19.00 uur. De prijzen (waardebonnen)
en de kransen werden aangeboden door Klussenbedrijf Uilke Tuinier uit Makkum. In tegenstelling
tot de straatkaatspartij van juli, eerder dit jaar, kon
deze partij wel doorgaan omdat er voldoende
belangstelling was om hieraan deel te nemen. Straatkaatsen blijft dus wel degelijk een leuke partij om
aan mee te doen en om vanaf de kant mee te beleven.
Heel veel publiek was er helaas niet vanwege de
harde wind en hevige regenbuien die zo’n anderhalf
uur na aanvang losbarstten. Dit jaar werd er zowel
een Dames- als een Herenwedstrijd verkaatst.
Deelname Heren tien parturen
Direct om 19.00 uur gingen de heren los in twee
perken. Het partuur van Hayo Attema, Peter Bootsma
en Tjitte Folkertsma (bijgeloot) versloeg in de eerste
omloop het partuur van Harry v.d. Weerdt, Theo Nota
en Sando v.d. Meer (bijgeloot) met 5/2 – 6/4. Na
een staand nummer in de tweede omloop trof men
het partuur van Jorn Adema, Ieme de Haan en
Rinke Reitsma.
Deze laatsten hadden een zeer zware tweede
omloop achter de rug, waarin zij op geweldige wijze
terug waren gekomen van een grote achterstand.
Het partuur van Germ v.d. Meer, Pieter Spoor en
Roy Linnebank werd door hen heel knap verslagen
met 5/5 – 6/4. De derde omloop tussen het partuur
van Jorn en het partuur van Hayo werd beslist in
het voordeel van Jorn c.s. met 5/2 – 6/6, zodat Jorn,
Ieme en Rinke in de finale kwamen. Het partuur
van Siepie Attema, Feike Melchers en Jurjen Nagel
moest in de eerste en tweede omloop flink aan de bak.
Het liep niet altijd allemaal volgens plan en er werd
dan ook af en toe flink geschreeuwd op het Plein.
Siepie en zijn maten wonnen twee keer: 5/4 – 6/2
en 5/4 – 6/6 en hiermee was de finale bereikt, want
men had staand nummer in de derde omloop. Deze
herenfinale was de allerlaatste partij want de
dames waren al lang uit. Het publiek, onder de
warme terraslampen van de Zwaan en in het koude
portiek aan de overzijde van het Plein, zag zes
fanatieke kaatsers in de donkere nacht op jacht
naar drie kransen. Jorn, Ieme en Rinke kwamen in
deze voor hen vierde omloop net iets te kort, want
de winst was er voor Siepie, Feike en Jurjen met
5/3 – 6/2. Siepie Attema werd tot koning van deze
Nachtkaatspartij uitgeroepen

Uitslag:
1e prijs: Siepie Attema (K), Feike Melchers,
Jurjen Nagel
2e prijs: Jorn Adema, Ieme de Haan,
Rinke Reitsma
3e prijs: Hayo Attema, Peter Bootsma,
Tjitte Folkertsma
Deelname Dames vijf complete parturen
De eerste parturen gingen los nadat er al enkele
herenpartijen verkaatst waren. Het partuur van
Romine Jansen, Mieke Tilburgs en Jet Wijnja had
in de eerste omloop niet veel moeite met het
partuur van Wiepkje Fennema, Willy v.d. Velde en
Jeltsje Folkertsma: 5/2 – 6/4.
In de tweede omloop won het partuur van Romine
met 5/2 – 6/6 van het partuur van Geertina Nota,
Boukje v.d. Werff en Doutzen Ouderkerken, zodat
de finale een feit was.
Het partuur van Sjoukje Hoekstra, Janet Nota en
Helena Kleiterp trof in de eerste omloop het
partuur van Corine Veltman, Geartsje Haijtema en
Attie Dijkstra. Alles kwam in deze partij aan de
hang, waarbij het partuur van Sjoukje uiteindelijk
de winnaar werd. Dit partuur had vervolgens een
staand nummer en trof in de finale het partuur van
Romine.
De finale was vrij eenzijdig, want het partuur van
Romine, Mieke en Jet keek constant tegen een
achterstand aan en kon het tij niet keren. Zij hadden
tijdens hun vorige omlopen regelmatig bakken
water over zich heen gekregen en leken daar uitstekend tegen bestand, maar een droge finale werd
hun fataal. Geen druppel regen en kaatsen tegen
het ijzersterke partuur van Sjoukje, Janet en Helena
brak hen op. De winst in 5/2 – 6/4 was voor
Sjoukje, Janet en Helena, drie dames die geweldig
hebben gekaatst.
Tot koningin werd Sjoukje Hoekstra uitgeroepen.
Een zoektocht naar de bijbehorende beker liep op
niets uit, zodat Sjoukje even geduld moet hebben
voordat zij haar Koninginnebeker op de schoorsteenmantel kan neerzetten.
Uitslag:
1e prijs: Sjoukje Hoekstra (K), Janet Nota,
Helena Kleiterp
2e prijs: Romine Jansen, Mieke Tilburgs,
Jet Wijnja.

Verzoek
Wil diegene, die rondom de voetbalvelden
trainings- en wedstrijdballen vindt, deze terug
brengen bij kantine en/of even contact opnemen
met Nico Altena, tel. 0515-231981. Namens de
V.V. Makkum bedankt

Badmintonvereniging
Makkum
Makkum – Evenals de senioren is ook de jeugd
weer van start gegaan met het nieuwe seizoen.
In de 1e groep van 8-12 jaar is er nog plaats voor
5 jeugdleden. (2e groep is vol) Er wordt gespeeld
op de dinsdagavond van 18.00-19.00 uur. Kosten
voor het hele seizoen bedragen  25.-.
Wil je meer informatie, bel dan naar:
Ieke Werkhoven, tel. 0515-232604 of
Titia v.d. Heide, tel. 0515-232834.

Klaverjassen Gaast
2009-2010
Doarpshûs De Fûke
Maatklaverjassen:
26 september 2009 > Maatklaverjassen
17 april 2010 > Maatklaverjassen
Bij maatklaverjassen is het verplicht te spelen.
De persoon die voor zit maakt troef uit de hand.
Competitie 2009-2010 *
10 oktober
2009 (start)
14 november 2009
12 december 2009
9 januari
2010
13 februari 2010
13 maart
2010
10 april
2010
Fûketrofee *: 19 december 2009
(iedereen neemt kleinigheidje mee zodat iedereen met een prijs mee naar huis kan nemen)
> Aanvang 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur
> De inleg is altijd 2,50 euro
> Stilzitters krijgen 1600 punten
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Makkum ten onder tegen titelkandidaat Zeerobben
Makkum - In een spannende wedstrijd verloor
het eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum
afgelopen zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd van
het seizoen tegen het Harlinger Zeerobben.
Hoewel de spanning tot de allerlaatste seconde in
de wedstrijd bleef waren vriend en vijand het er
na afloop over eens dat op de zege van de gasten
weinig viel af te dingen. Gedurende vrijwel de
gehele wedstrijd was Zeerobben (drie seizoenen
geleden nog eersteklasser) op basis van het surplus
in technisch en tactisch vermogen de baas in het
veld. Toch duurde het tot ver in de tweede helft
voordat de Harlinger seunen het overwicht in
een voorsprong wisten om te zetten.
Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter
Jelies uit Urk drong Zeerobben de thuisploeg
achteruit en was het enkele malen dicht bij de
openingstreffer. Aan de andere kant probeerden
de 2 snelle Makkumer spitsen Jesse Adema en
Daniel Kleiterp een bres in de verdediging van
Zeerobben te slaan. Op het halfuur, op het moment
dat de thuisploeg nog geen uitgespeelde kans had
gehad, leidde een tegenstoot van de thuisclub
direct tot succes. Na prachtig voorbereidend werk
van Adema was het Kleiterp die onreglementair
werd gevloerd in de zestienmeter. Scheidsrechter
Jelies, die deze middag voornamelijk in de
middencirkel actief was, wees gedecideerd naar
de stip. Waar de leiding van Makkum aanvoerder
Jelle Hiemstra -die zijn ploeg 90 minuten lang
onafgebroken coachte- aanwees om de strafschop
te nemen was het Kleiterp zelf die tegen de
aloude voetbalwet in achter de bal plaats nam.
Ondanks enkele vervelende afleidingsmanoeuvres
van de mannen in het groen bleef Kleiterp rustig
en schoot de toegekende strafschop beheerst
binnen: 1-0.
In de tweede helft, met Feike Melchers als prima
vervanger van de licht geblesseerde Kleiterp
veranderde het spelbeeld niet. Zeerobben drong
aan en Makkum kon niet anders dan de lange bal
hanteren. Lang leek dit goed uit te pakken maar

net nadat de thuisploeg dichtbij de 2-0 was toen
een van de grootste Makkumer talenten Menno
Bijlsma een door de Zeerobben-keeper losgelaten
bal bijna tot doelpunt wist te verlengen sloeg
Zeerobben alsnog toe. Een terecht gegeven vrije
trap net buiten het strafschopgebied werd door
Zeerobben-aanvoerder Willem Faasse snoeihard
via de binnenkant van de paal achter keeper Nota
geschoten. Makkum moest nog verder achteruit
en van aansluiting bij de spitsen was amper nog
sprake. De thuisploeg wankelde maar bleef tot
10 minuten voor tijd overeind. In de counter
kreeg de ploeg zelfs enkele mogelijkheden om
weer op voorsprong te komen. Vlak nadat de beste
middenvelder van de thuisploeg, Menno Bijlsma,
vreemd genoeg werd gewisseld, viel dan toch de
naar even later bleek beslissende goal. Waar
Zeerobben alle eerdere corners en vrije trappen
bij de tweede paal had gegooid was het de vrijgelaten invaller Gideon Vellinga die 5 minuten
voor tijd een corner bij de eerste paal hard
binnenkopte. Het piepjonge Makkum gooide er
nog een slotoffensief uit, kreeg nog enkele kansen
en kwam in de slotseconde via een schitterende
trap van Melchers nog bijna op gelijke hoogte
(de Harlinger goalie redde flitsend) maar na 95
minuten knokken moest de ploeg toch de tweede
nederlaag van het seizoen incasseren.
Ondanks de nederlaag tegen de huizenhoge
favoriet van de derde klasse A is duidelijk dat
Makkum niet hoeft te wanhopen. De jonge ploeg
van trainer Sjouke de Bos (gemiddelde leeftijd
21 jaar; vreemd genoeg liepen 2 van de ‘routiniers’ tegen een oliedomme gele kaart aan) liet
zowel zaterdag als in de bekerwedstrijden tegen
tweedeklassers Be Quick Dokkum (5-1 winst) en
Hardegarijp (4-1) zien over voldoende kwaliteit
te beschikken om mee te kunnen draaien op derdeklas niveau. Volgende week kan de ploeg dat
laten zien in de thuiswedstrijd tegen QVC. Het
tweede elftal gaf de eerste selectie zaterdag het
goede voorbeeld door de (voor)wedstrijd tegen
QVC2 met liefst 5-1 te winnen.

Roeisloep Twirre uit Makkum 2e in Maasrace
Rotterdam/Makkum - Op 5 september werd
tijdens het Wereldhavenfestival in Rotterdam
voor de 15e maal de Maasrace georganiseerd.
De wedstrijd telde mee voor het Nederlands
Kampioenschap en 67 teams wilden hiervoor
graag de nodige punten verdienen. De Twirre
stond gedeeld derde en was gebrand punten te
pakken, in de strijd om het NK is nog van alles
mogelijk. De Maasrace kent als enige wedstrijd
een massastart, hiertoe wordt de scheepvaart op
de Nieuwe Maas kort voor de start gestremd. Na
het gebruikelijke mikado met de riemen lag de
Twirre al snel na de start op een vierde plaats en
bouwde langzaam maar zeker een mooie voorsprong op. Eenmaal onder de Van Brienenoordbrug door maakte het team zich op om de Maas
over te steken en toen ging het mis. Ze werden
door de organisatie achter een grote coaster
langs gestuurd. De voorsprong van een minuut
die de Twirre al op de Orkaan had gepakt was
ineens weer teniet gedaan en zwaar balend
moesten de mannen opnieuw een gat slaan. En
dat viel niet mee op een bijzonder knobbelige
Maas. Gelukkig voerde de route de deelnemers

op de terugweg door enkele binnenhavens met
wat rustiger water. Daar kregen ze de melding
dat de wedstrijd was ingekort, finish over 600
meter. Onmiddellijk gooide het team er alles uit
en volledig uitgesprint bleek dat er helemaal
niets was ingekort. Het obstakel -een groot passagiersschip- dat de Leuvehaven blokkeerde,
was tijdig weg en twee loodzware kilometers
volgden. De ruim 15 kilometer werden afgelegd
in 1’31 en recordtijd voor de Twirre.
Het wachten op de prijsuitreiking werd nuttig
ingevuld met een bezoek aan de onderzeeboot
Hr.Ms. Zeeleeuw, schipper Leen Klein gaf een
flitsende rondleiding. Nadat de rekenmeesters
waren bevallen van de handicap- en stroomberekening bleek dat de Twirre op een derde
plek voor de directe concurrenten Orkaan en
Mercator was geëindigd. De grootste beker ging
ditmaal naar Terschelling voor het team Arad,
zij hadden met 118 watt bijeengeroeid. De Twirre
werd 2e met 114 watt, Orkaan 3e, 113 watt.
Volgende week staat er 18 km op het Zwarte
Water op het programma.

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP
Vlaamse reuzen van begin juli  10.- p.st., er zijn nog
mannetjes en vrouwtjes, tel. 06-30772043
3 D-kaarten à  1.50, Klipperstraat 60, Makkum
Pompoenen en kalebassen in alle soorten en maten,
T.v.Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast,
tel. 0515-542547
Brede strijkplank; Koelkast 60x150 cm; Diepvrieskist
60x100 cm; Partij tafelbellen; Groot 2 pers. electr.
bed met matras 200x160 cm; Droogrekje ± 25 mtr.,
tel. 0515-231532

TE KOOP

z.g.a.n. 4 Hulsta design slede eetkamerstoelen zwart/
chroom, deze ergonomische stoelen met verstelbare
leuning en zittingdiepte zijn waanzinnig comfortabel.
Deze designstoelen zijn nog steeds te koop, o.a. bij
Post interieur, tel. 06-51076556
Hondenbenz voor 20 kg., kardoggyride mini trailer tot
20 kg., 3 mnd oud, pr.n.o.t.k., tel. 0515-231174
Zware swifter gekeurde en ongekeurde dekrammen,
zwoegervrij, ARR/ARR, en rotkreupelvrij. H Drayer
Ferwoude, tel. 0515-542616 bgg 0653540964

Colofon
Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM
Op mooie woonstand
gelegen vrijstaande,
keurig onderhouden
woning.

Vraagprijs:
 225.000,00 k.k.

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving
van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familiec.q. verenigings berichten, tips en redactionele artikelen,
ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur
of u kunt contact opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 13, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigingsadvertenties wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
AANGEBODEN
Welke lieve hond uit Makkum wil af en toe met mij
(meisje, 10 jaar) gaan wandelen? Laat je baasje bellen
met Tessa, tel. 0515-231423
Man voor al uw schilder-, timmerwerk en sausen +
isoleren, tel. 06-42444235
Sandy’s acryl nagels. Wilt u ook mooie verzorgde
nagels? en niet duur. Ook zet ik proefnagels, zodat u
dit kunt ervaren. Sandy Schokkerweg 9, tel. 0629276948 sandysshoppie@live.nl
Klusjesman voor onderhoud woning, timmerwerk en
schilderen, tel. 06-44475947

V D BLES TAXICENTRALE


GEVRAAGD



Lege jampotten Deli Oostenveld, tel. 0515-232745

GRATIS AF TE HALEN
50 Stoeptegels 30x30, tel. 0515-232725
Herenfiets, tel. 0515-231078

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

GEZOCHT
3 uurtjes schoonmaakwerk voor dinsdag of zaterdag,
tel. 06-46177764

GEVONDEN
Dinsdag 8 september in de Geep een stoffenboekje
van Dick Bruna “dag dieren” Het is een knisperboekje. Af te halen op Botterstraat 65, tel. 0515-233276

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!

Sleutel met groene hanger, tel. 0515-232725
In de Botterstraat op dinsdag 8 september een roze
leren schoentje van het merk Bardossa maat 21. Af te
halen op Botterstraat 65, tel. 0515-233276

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

