
Elke woensdag huis aan huis                              www.makkumerbelboei.nl No. 1053 - 20 oktober 2004

www.makkum.nl/vissermode ! telefoon: 0515 - 23 10 32
Win 100 Euro waardebonnen ! zie onze site

Iedere dag geopend, ook op zondag van 10.00-18.00 uur

Uitgave: 
Makkumer Middenstand Vereniging

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel./fax 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401

Colofon

4 5 12

Sponsorloop 
‘De Ark’ brengt
vele honderden
euro’s op

Scouting
Vriendjeskamp
werd
“Rampenkamp”

Volleybalvereniging
Makkum neemt
afscheid van twee
bestuursleden 

PAGE
TOILETPAPIER
pak 18 rollen

6.19 6.99
HYPOTHEEK AFSLUITEN?

Voorstraat 13 Tel. 0515 - 233 664
8754 EV Makkum Fax  0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

Vijftigste Kinderboekenweek met thema muziek

Makkum - Afgelopen week was het kinder-
boekenweek. De kinderen konden op school, in
de bibliotheek en natuurlijk thuis kennis maken
met het thema van de kinderboekenweek en dat
was muziek maken. In de bibliotheek was de
mogelijkheid muziek te maken en bij
Boekhandel Coufreur was zelfs een echte prijs-
vraag die verbonden was aan de kinder-
boekenweek. De kinderen mochten een
muziek instrument maken en dit inleveren bij
de boekwinkel. Verschillende kinderen in
uiteenlopende leeftijden hebben hieraan
meegedaan en zaterdagmiddag was de prijs-

uitreiking. De muziekinstrumenten hingen
allemaal aan het plafond en de kinderen die
gewonnen hadden kregen een boekenbon en
een tas met verrassingen. Alle andere deel-
nemers kregen deze tas met leuke spulletjes
ook allemaal mee naar huis. Voor alle
kinderen was er dus een prijs en tevens
konden ze nog een van de echte plastic
muziekinstrumenten uitkiezen die in de
winkel hingen. Allemaal hadden ze met
plakken knippen en kleuren heel erg goed hun
best gedaan. De prijzen waren voor Martina
Jansen, Rik van der Gaast en Nynke de Jong. 

Mogen wij ook nu weer op uw bijdrage rekenen?

Makkum – Volgende week ontvangt u met de
Makkumer Belboei weer de jaarlijkse accept-
giro. Elke week wordt de MB al sinds 1984
huis aan huis gratis bezorgd. Wij vragen u
evenals voorgaande jaren om een vrijwillige

bijdrage/gift aan de Makkumer Belboei over
te maken. 
Uw financiële steun kan niet gemist worden
en is nodig om het voortbestaan van de krant
te waarborgen. 
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Info Familieberichten Agenda

Beste mensen,

Na 9 weken van huis ben ik nu weer
lekker thuis. Ik wil daarom iedereen
hartelijk bedanken voor alle kaartjes,
bloemen en telefoontjes; ook diegene die
aan mij dachten in die tijd.
“Bedankt”

M. Brandsma-Ooteman

Makkum, oktober 2004
De Poon 6

Wij willen iedereen bedanken, die
met zoveel zorg en liefde, met ons
heeft meegeleefd, tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man
en onze zorgzme heit en pake

Jacob Bakker

Y. Bakker-Velting

Huize “Avondrust” k309
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum

Us heit en mem

Hielke&Nynke

binne moarn 21 oktober
12,5 jier troud

Gefeliciteerd van Leon en Riek

Kerkdiensten
zondag 24 oktober

Herv. kerk 9.30 uur ds. A.J. Finnema                    

Piaam 11.00 uur ds. A.J. Finnema        

Geref. kerk 9.30 uur mw. S. Aardema, Menaldum

R.K. kerk 9.30 uur dienst o.l.v. parochianen

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. Horjus, Bilthoven, H.A.

Doopsgezinde Gemeente 9.30 uur
zr. P.B. Bergsma-Overdiep          

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
H.W. Leemhuis, van Aylvaweg 32, Witmarsum
tel. 0517-531294 

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends
om 11 uur en ’s middags om 5 uur:
A. de Boer, Hammole 13, Workum. 
tel. 0515-541345 

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

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag om 11.15 uur

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

tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut; 
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119

Thuiszorg is er voor iedereen:
• tel. 0515-461100
• Thuisverpleging en -verzorging
• Huishoudelijke verzorging
• Kraamzorg
• Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureaus
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen
• Gezondheids Service/Pluspakket

Maatschappelijk werk, spreekuur elke werkdag
van 8.30-9.30 uur.  tel. 0515-573763. 
In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

vrijdag 22 oktober
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen, iedereen is welkom

woensdag 27 oktober
Makkum – Ons Gebouw 20.00 uur  
C.P.B. Makkum, “De Papua’s een vergeten
volk” sprekers de heer W. Tolsma uit Arnhem en
Papuavrouw B. Ireeuw met recente dia’s over
het leven van de papua’s in Indonesië

* sneon  13 novimber a.s. yn de sporthal 
Tryater komt it stik ”Foar âld  papier”
foarferkeap fanôf 5 novimber
by Slachterij Teerenstra, till: 0515 231578

* Het paar Kievit en Nachtegaal kort geleden 
zij neergestreken in de Geep in Makkum,   
ze zijn afkomstig van Ameland, en hebben 
de reis onderbroken met een tussenlanding 
in Leeuwarden

* de speel-o-theek op 6 november haar jaarlijkse 
kleding- en speelgoedbeurs organiseert. 
U kunt zelf uw spullen gaan verkopen op een 
tafel voor 3,50 euro per meter. 
Aanmeldingsformulier en inlichtingen 
en in de SOT en Bibliotheek

Praisedienst
Bolsward – Ook dit seizoen zal er elke maand
een Praisedienst worden gehouden in Bolsward.
De vorig jaar opgerichte Bolswarder Praiseband
zal in nagenoeg onveranderde samenstelling
weer zeven keer haar medewerking verlenen.
De band is inmiddels diverse malen benaderd
om elders te spelen. Aanstaande zondag 24
oktober om 16.00 uur is de eerste Praisedienst in
de Gereformeerde kerk aan de Gasthuissingel in
Bolsward. Iedereen is van harte welkom, het
maakt niet uit of je nou nooit, wel eens of elke
week naar welke kerk dan ook gaat: je bent van
harte welkom.

Wist u dat..
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 21/10 t.e.m. wo. 27/10

Doe mee en spaar voor een flessenrek

Pannenkoekenmix Speciaal, 400 gram.....................1.05  0.69
Top Q Augurken zoet/zuur, 720 ml..........................0.95  0.75
Verkade Cafémoire, 200 gram..................................1.75  1.25
Page Toiletpapier, 8 rol......................................van 3.69  2.29
Slankie Smeerkaas.................................................2 voor 1.30
Ouwehand Rolmops, 200 gram.....................................nu 1.75
Palingworst, pakje........................nu met 10 zegels extra
NIEUW Kwark Yoghurt Aardbei of Perzik..................nu 1.49
net Mandarijnen, hele kilo............................................nu 1.49

DONDERDAG 21 OKTOBER

CORDON BLUE VINK
6 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.=

8 DROGE WORSTEN  . . . . . .5.=

MAANDAG

ALLE VLUGKLAAR PRODUKTEN

5 HALEN / 4 BETALEN
GEHELE WEEK

HAUSMACHER LEVERWORST
100 gram  . . . . . . . . . . . . . .0.75

GEBRADEN VARKENS ROLLADE
+ BOTERHAMWORST
van ieder 100 gram
samen . . . . . . . . . . . . . . . . .2.25

SPECIALITEIT VAN DE WEEK

SCHNITSEL TOSCANA
100 gram . . . . . . . . . . . . . . .1.49

WEEKEND KOOPJE

KIPSCHNITSEL en/of
CORDON BLUE
4 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.=

DINSDAG

RUNDER VERSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2.75
VERSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2.50

WOENSDAG

RUNDERGEHAKT
1 kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.25
GEHAKT HALF OM HALF
1 kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25

Kapsalon Nynke
Wegens vakantie gesloten van

23 oktober t/m 8 november

Kerkstraat 13
8754 CP Makkum

0515 - 232989

Auto bekrast 
duizend euro schade
Makkum – Twee geleden is het weekend van
9 en 10 oktober in de Petrus Groeniastraat een
groene personenauto met en scherp voorwerp
bekrast over de hele lengte van de auto aan de
bestuurderskant. De schade bedraagt
ongeveer duizend euro. De eigenaar van de
auto heeft aangifte gedaan bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat in deze omgeving
auto’s beschadigd worden. Het komt voor dat
banden lek gestoken en spiegels afgebroken
worden. Mocht iemand iets gezien hebben of
weten wie de dader(s) is/zijn van deze vorm
van vandalisme, diegenen wordt verzocht dit
aan de politie te melden, tel. 0900 8844. 

Diefstal 
buitenboordmotoren
Makkum - Vorige week is van 3 boten aan
een steiger langs de Stienplaat geprobeerd de
buitenboordmotoren te stelen. In alle gevallen
hing de motor aan de achterrailing met en
slotvergrendeling. In 2 gevallen lukte de dief-
stal, de derde bleef bij een poging.

Bord in de Bleekstraat
verdwenen
Makkum – Het bord met het opschrift “Wij
zijn  vandaag open Wijngaarden Textiel &
Mode” is verdwenen. Het bord stond
dagelijks tegen een boom tegenover het pand
in de Bleekstraat. Nu is het verdwenen zegt
mevrouw Annie Wijngaarden, het gaat mij
niet om het bord op, maar het heeft voor haar
een veel meer emotionele waarde. Mocht
iemand het bord hebben gezien of weten waar
het is, zet het bord dan weer op zijn plaats
neer of  bel anders even met mevrouw
Wijngaarden, tel 231602.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  O K TO B E R
! Tjap Tjoy
! Rundvlees in Ketjapsaus
! 2 Saté Ajam
! Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50    

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€ 13,65  
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€ 14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,35
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 3,95
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,65
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,65
5 zigeunerschnitsels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

C.B.S. ‘De Ark’ vierde 50 jaar kinderboekenweek

Makkum – De presentatie van de activiteiten,
die bij de kinderboekenweek horen, was een
groot succes. Op C.B.S. ‘De Ark’ waren de
lokalen en de gangen versierd, in de grote zaal
en in de lokalen werden voorstellingen
gegeven. Dit alles in het teken van muziek,
omdat de kinderboekenweek 50 jaar bestaat.
Ouders, grootouders, buren, oppas ouders en

vele andere belangstellenden bevolkten
vorige week dinsdagmiddag 12 oktober jl.
‘De Ark’. Allemaal hebben ze genoten van het
enthousiasme en van de presentaties van de
kinderen.

Sponsorloop ‘De Ark’ brengt vele honderden euro’s op

Makkum – Op woensdag 13 oktober werd
onder prachtige weersomstandigheden een
sponsorloop gehouden voor speeltoestellen
op de pleinen. De route voor de kleuters bleef
helemaal op het terrein van de school: over de
pleinen, door de school en weer naar hun eigen
plein. Na elk rondje kregen ze een stempel. Na
de stempelpost was er drinken. Uitrusten
mocht ook maar veel kinderen wilden direct
weer verder om zoveel mogelijk stempels te
verzamelen. Ze hebben allemaal fantastisch
gelopen. De start voor de groepen 3-5-7 was
op de Petrus Groeniastraat, terwijl de groepen

4-6-8 op de ds. Touwenlaan startten. Ook
door deze groepen werd met veel enthou-
siasme gelopen. De muzikale omlijsting werd
door de heer Koordes verzorgd en bracht veel
gezelligheid. De opbrengst is nog niet
bekend, maar vele honderden euro’s zijn al
binnen. Dankzij de kinderen, sponsors, ouders
is het een groot succes geworden.
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JJAANN    ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell     --     GGrrooeennttee    --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

B. BOSMA
Tel. 0515-231012

Hemmensweg 1B, Makkum

Hoveniersbedrijf

Voor tuinontwerp

realisatie en

onderhoudsvriendelijk

Versgesneden boerenkool of hutspot 
per zak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e 0.50 

Lekkere elstar appels 
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . .e 1.50
of 3 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . .e 2.00

Kersverse witlof 1 kilo voo  . . . . . .e 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . . . .e 1.00

Gieser Wildeman stoofperen
4 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . .e 1.50

Al ons citrus fruit is met zorg uitgekozen voor u

Heerlijke manderijnen
20 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . .e 2.75

Vol van sap perssinasappelen
20 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . .e 3.00

Super lekkere grote handsinasappelen
10 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . .e 2.75

Ook onze puikbeste aardappels 
blijven goedkoop !!

Bildstar, eerstelingen en dorree
20 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e 7.50

Voor verdere aanbiedingen, komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

Scouting Vriendjeskamp werd “Rampenkamp”

* Dit was eens de trots van de Makkumer scouts

Makkum – Ruim een maand geleden op
vrijdagavond 10 september jl. om 19.00 uur
begonnen leiding, scouts en explorers vol
goede moed en met een uitstekend humeur de
tenten op te bouwen. Zoals eerder vermeld in
de Belboei, hadden de scouts 4 nieuwe tenten
gekregen, dit was ook hard nodig want de
oude tenten gingen al zo’n 17 jaar mee. Vol
trots werden deze tenten opgezet. Ook de 2
grote welpententen werden opgezet i.v.m. de
toestroom van vriendjes en vriendinnetjes.
Na deze klus even nog ontspannen met een
hapje en drankje en naar bed.

Zaterdagmorgen was het alweer vroeg dag en na
een stevig ontbijt weer hard aan het werk, er
moest voor de opening van het kamp nog veel
gebeuren. De scouts bouwden een echte kamp-
keuken op, de explorers een grote schommel en
de leiding spanden de touwbrug dwars over het
veld. Om 12.00 uur had de kookploeg het eten
klaar en kon er worden gegeten. Tussen 13.00 en
14.00 uur worden de welpen en de vriendjes
ontvangen. De vriendjes ingeschreven en de
slaapplaatsen ingericht, dit was voor velen de
eerste keer slapen in een tent, een hele belevenis.
Om 14.00 uur klonk het fluitje en na het
verzamelen hete de Hopman Simon Tromp
iedereen van harte welkom en konden daarna de
vlaggen door de kinderen worden gehesen. Het
kamp was geopend. Na het indelen van de
kinderen in groepjes kon er met het middag-
programma worden begonnen. De verschillende
spelen hingen nauw samen met de later op de
avond te houden speurtocht. Deze spelenronde
duurde tot ± 5 uur en zat goed in elkaar. De
kookploeg had zijn best gedaan en kon worden
begonnen met de maaltijd. De stemming zat er
goed in, er werd niet gegeten naar gevr………!
Ook een buurtbewoner die altijd voor Scouting
Burdine paraat staat werd niet vergeten, tof! Om
20.00 uur kon na het samenstellen van de ver-
schillende groepen begonnen worden met de
speurtocht. Door middel van oude en verbrande
foto’s moest een route worden gevolgd. De route
eindigde op het strand waarna er door middel
van een kompas verschillende voorwerpen

moesten worden opgegraven (wat niet lukte). Na
het omspitten van bijna het gehele strand, met
auto’s weer terug naar het clubhuis. Inmiddels
was de wind gedraaid en kon het kampvuur niet
doorgaan dus binnen even napraten, wat warms
en drinken en toen naar bed. Het begon later wat
te waaien en te regenen. Geen paniek wij zijn
wel wat gewend in ons kikkerlandje en wij
hadden immers goede tenten. De leiding was op
z’n hoede en hield de boel in de gaten.

Om 05.15 uur sloeg het noodlot toe en was er
geen houden meer aan. Windkracht 9 tot 10, met
zware windstoten en slagregens. De grote tenten
die vaker zwaar weer hadden doorstaan gingen
plat. De stalen buizen knapten als lucifershoutjes
af en moesten snel ontruimd worden. Onder het
motto van kinderen eerst, werden de kinderen
slaapdronken en nat naar het gebouw gebracht.
Ook de 4 nieuwe tenten werden niet gespaard.
De kinderen eruit en de rest komt wel. De tenten
waren niet meer te redden. Besloten werd toen
om de rest van ons programma af te lasten.
Na het opwarmen in het gebouw eerst maar  ont-
bijten, daarna de ouders bellen om de kinderen
op te halen. Gelukkig allemaal gezond! De
scouts, explorers en leiding konden om
± half 10 beginnen met het opruimen van de
ravage. De slotsom was heel triest: 4 nieuwe
tenten kapot en 2 welpententen. Voor de scouting
groep een schade die niet te overzien is, finan-
cieel een ramp. Help ons! De schade wordt
geschat op tussen de 3000 en 4000 euro. 
De vraag van Scouting Burdine aan bedrijven
e.a. luidt:  Wij zoeken sponsors die ons willen
helpen. Scouting is toch te belangrijk voor de
jeugd en ook voor het dorp Makkum om ten
onder te laten gaan en een groep zonder tenten is
geen scouting. Nogmaals doen wij een beroep
op u allen: “Laat ons a.u.b. niet in de steek, help
de jeugd van Makkum”. Bij alle evenementen
staat scouting ook voor U op de bres!

Wilt u meer weten bel dan voor info: 
06-22308496 of 0515-232432. 
Voorzitter S.G. Tromp, de Hopman,
Tjalkstraat 15, Makkum.
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K O R T I N G S P A S

VAN DER BLES
KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
! brandstof (5 cent p.l.)
! autowassen (25%)
! aanhangwagenverhuur (15%)
! quickservice (15%)
! autoverhuur (15%)
! ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 21.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 20.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Tentoonstelling ‘Gezond
ouder worden’ in Makkum

Makkum - In de bibliotheek van Makkum is
van 19 oktober  tot en met 3 november 2004
de tentoonstelling “Uw leven is immers geen
stilleven” te zien. Deze expositie van GGD
Fryslân, gaat in op het thema “gezondheid en
ouderen” en geeft veel bruikbare tips.
Aansluitend op de tentoonstelling wordt op 3
november,  van 14.00 – 16.00 uur, een voor-
lichtingsbijeenkomst over ‘Gezond ouder
worden’ gegeven  in “Ons Gebouw” aan de
Markt in Makkum.  
De gezondheidsvoorlichter van GGD Fryslân,
mevrouw Yvonne Koster,  zal informatie
aanreiken over o.a. (vermeende) ouderdoms-
kwalen, eetgewoonten, veilig wonen,
bewegen en gezondheidszorg. De toegang is
gratis. De bijeenkomst is een initiatief van de
Ouderenorganisaties, ANBO, PCOB en KBO.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw T. Horjus-Wiersma 
tel.  0515 231327.

Bij het ouder worden is een aanpassing aan de
mogelijkheden, die bij de leeftijd van de
oudere mens passen, nodig. Een goede
voorlichting is daarvoor een belangrijke bij-
drage. Wie vroeger oud was, was oud.
Tegenwoordig is dat anders. De meeste
mensen bereiken niet alleen een hoge leeftijd,
maar ook nog op een aangename manier. Veel
gezondheidsproblemen kunnen worden
voorkomen of beperkt. Ouder worden
betekent dan ook niet zozeer een periode van
aftakeling, maar veel meer een periode van
verandering. 

Activiteiten van uiteenlopende aard, contacten
met anderen, beweging, zich niet laten weg-
drukken door anderen, maar belangstellend
en meelevend in de samenleving staan zijn
daarvan enkele punten, waarop de aandacht
gericht dient te worden. Er wordt ook
gewezen op de voorzieningen, die op uiteen-
lopend terrein voor ouderen mogelijk zijn.
Wie op die manier leeft maakt een grote kans
om gezond oud te worden. Actief blijven is
daarom het motto. Maar zonder uzelf te over-
schatten, Dus zonder al te hoge eisen aan
uzelf te stellen. Dat is even zoeken. Zoeken
naar een nieuw evenwicht, passend bij een
nieuwe levensfase. De tentoonstelling in de
bibliotheek en de voorlichtingsbijeenkomst
kunnen u daarbij helpen.  

De Makkumer Belboei
op het internet

www.makkumerbelboei.nl
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Zangavond
Zondagavonond 24 oktober a.s.

om 19.00 uur in de Baptistenkerk

C. Lenigestraat 10 te Makkum

spreker: Br. Keizer uit Leeuwarden

thema: Vertrouwen

m.m.v.: Gospelkoor Sjema uit Sneek

U wordt uitgenodigd door de

zangcommissie van Workum/Makkum

Tuincentrum  Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804
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GRIEPVACCINATIE

woensdag 27- en 
donderdag 28 oktober

tussen 16.30 en 17.30 uur in de
praktijken van:

Dokter W.G. Jansen - B.J.H. Dierick
Kerkstraat 7

Makkum
tel. 0515-231770

Dokter B. Steenhuizen
Kleine Klipperstraat 11a

Makkum
tel. 0515-231494

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

WEEK 44 is het weer de week van de lingerie!

Een mooie gelegenheid om uzelf, of uw partner, 
eens te verwennen.

Van 25 t/m 30 oktober krijgt u bij aankoop van lingerie
een waardebon t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag
kado. Deze waardebon kunt u bij een volgende 
aanschaf van lingerie inleveren.

p.s. Bent u zaterdag 30 oktober net zo vroeg uit de veren als ons?

Makkum - Vanavond en morgenavond (20 en
21 oktober) vindt weer de jaarlijkse koekaktie
plaats. Een smakelijke traditie in de maand
oktober. U zit natuurlijk alweer met smart te
wachten! Vanwege het succes van vorig jaar,
komen we ook nu met Echte Fryske Dúmkes.
Voor slechts 2,50 euro heeft u een pakje echte
Dúmkes, leuk verpakt met een Frysk tintje en
uiteraard met roomboter bereid. Om zelf van
te genieten of als aardigheidje weg te geven.
Tevens helpt u onze vereniging aan wat extra
financiële armslag. De opbrengst van
dergelijke acties is altijd zeer welkom en
wordt nuttig besteed. Een inkomstenpost waar
we als vereniging niet zonder kunnen.
Vanaf ongeveer half  zeven zal de drumband
deze koekaktie weer muzikaal ondersteunen,
terwijl de overige leden van onze vereniging
huis-aan-huis de koeken aan de man of vrouw
proberen te brengen. Dus: Hoort u tromgerof-
fel of lyraklanken, dan zijn onze verkopers
vast niet ver bij u uit de buurt. Legt u alvast
2,50 euro klaar? Bedankt en tot straks!

Het harmonieorkest zal vrijdagavond 29 oktober
deelnemen aan het Federatiefestival van
Muziekverenigingen in Wûnseradiel dat
vanaf 19.00 uur (vrijdag en zaterdag) zal
worden gehouden in de Gereformeerde kerk.
De toegang is gratis. Er wordt slechts 50
eurocent gevraagd voor het programmaboek-
je. Komt u ook even luisteren?

Drumband en harmonieorkest laten gezamenlijk
weer van zich horen op zaterdagmiddag 13
november tijdens de intocht van Sinterklaas in
Makkum.

Het 29ste Nieuwjaarsconcert wordt gehouden
op zaterdag 8 januari 2005 in de sporthal en
beloofd een speciale happening te worden.
Hierover meer in een volgende editie. 

Noteert u wel alvast even de datum? 
Graag tot ziens bij één van onze uitvoeringen.

Bestuur en leden Hallelujah.

Lekkernij van Muziekvereniging Hallelujah

Joure – Voor de vierde maal organiseerde  de
K.C.Z.B. afdeling Friesland het zangersfeest
op drie verschillende locaties in Joure. Uit
Makkum deed het 30 leden tellende Interk.
Mannenkoor “De Flevosanghers” mee aan het
festival, zij zongen o.m het Makkumer
Seemansliet. Dirigent van het mannenkoor is
de heer J. Dreunhuizen.

De zanggroep “Samar” uit Makkum zong met
begeleiding van Rianne Stellingwerf op
dwarsfluit o.a. Yesterday, de zanggroep telt 14

leden en zingt o.l.v. dirigent Luuk de Vries uit
Harlingen. In de schriftelijke beoordeling van
de jury staat: “verzorgde koorklank, ritmiek en
zuiverheid. Mooie stemmen en een verzorgd
optreden”. Op de eerste avond eindigde
“Samar” als hoogste. Bekers waren er ook
voor het Dameskoor  Exmorra (341 pnt, 1e
prijs) en het koor Halleluja uit Parrega die ook
een eerste plaats behaalden.  Verder deel-
nemende koren uit de gemeente Wûnseradiel
waren “Ta Gods Eare”  Ferwoude en “De
Lofstem” Schettens/Longerhouw.  

Priissjongen en festival
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Verkeersschool
Bert    
Tamboer

'de snelweg naar je rijbewijs'

Ontdek zelf het verschil

Proefles rijsimulator vanaf 17 ½ jaar € 15,==

Proefles auto € 27,50
OF

Pakket 3 basislessen voor € 75,==

Voor de snelste weg naar een geslaagd examen bel je: 
0517-531256 of 06-53532352

Oosterstraat 54
8748 AZ  WITMARSUM

OF SURF naar www.berttamboer.nl 

Vakantie begint met een goed idee

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Linda, Alie. Terschelling: Bianca en Femmy

World of TUI Reisbureau Harlingen
Simon Stijlstraat 5 Corn. Douwesstraat 1
8861 CH  Harlingen 8881 CL  Terschelling West
Tel. 0517 417158 Tel. 0562 443396

World of TUI Reisbureau Harlingen
Reeds vele jaren een vertrouwd adres

voor alle reisadviezen.
Even een paar dagen er tussenuit,

kom dan gerust langs!

Jongenskoor
Dzvinochok uit Kiev
(Oekraïne)
Van 29 oktober tot 8 november komt het
jongenskoor Dzvinochok uit Kiev voor de
negende maal naar Nederland. Het koor met
zo’n 50 zangers (10-20) is opgericht in 1967
en geeft concerten in Kiev en elders in de
Oekraïne, vaak met het Nationaal
Filharmonisch Orkest. In Nederland is het
koor bekend geworden via Pueri Cantores,
een internationale organisatie van jongens-
koren. Het koor behoort volgens de organisatie
tot de top van de jongenskoren in Europa. Het
koor zingt kerkmuziek, volksmuziek, koor-
muziek uit West-Europa en de Verenigde
Staten.
Eerste concert is in De Bilder te Wergea op
dinsdag 2 november 20.00 uur. Het tweede
concert is in de Kruiskerk te Bergum op
zondag 31 oktober 16.00 uur.

Voor meer informatie: Familie Hoks en Sietse
Hoekstra, tel. 0511-462537 of 0511-465188.

Zangdienst
Makkum – Op zondagavond om 19.30 uur
houden wij weer een zangdienst. Als spreker
voor deze avond is br. Keizer uit Leeuwarden
gevraagd, br. Keizer koos als thema:
Vertrouwen. Dit vertrouwen gaat over het  bij-
belgedeelte ‘De storm op het meer’. Er is
medewerking van het gospelkoor “Sjema” uit
Sneek. Gospelkoor Sjema is opgericht in
1985 vanuit de Baptisten Gemeente te Sneek.
In de loop der jaren is het koor uitgegroeid tot
een interkerkelijk gospelkoor en bestaat op dit
moment uit 25 leden onder leiding van
dirigent Hans Molenaar. De instrumentale
begeleiding wordt verzorgd door de pianisten
Annemarie Hageman en Rennie van Burg en
drummer Marien Lycklema. Ook zijn er
enkele solisten in het koor, er wordt gezongen
in het Nederlands en Engels in 3 of 4
stemmige composities. Sjema zingt in
Friesland maar ook wel daar buiten. De naam
Sjema komt vanuit het joodse gebed dat het
geloof in God uitspreekt, het is een verklaring
van het geloof in een unieke God, een belofte
om naar Hem te luisteren en volgens zijn leer
en wetten te leven. Organist Gerrit Couperus
begeleid de samenzang en wij hopen dat het
een gezegende dienst mag worden. U/jij bent
hartelijk welkom om samen met ons te
zingen.  

Zangcommissie 
Baptisten Gemeenten Workum/Makkum.
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De  allermooiste  
beautyarrangementen

aantrekkelijk  geprijsd!!!

kijk  op  www.leliehof.nl
en  reserveer  nu.  

Beautyresort  De  Leliehof  
is  genieten  en  ontspannen

Houtmolen  8  Makkum
Telefoon  (0515)  233020

Even  geen  Stress  
auna

rt/tt Sres
Beaut

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.adauto-fryslan.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

JOY NAILS -Joyce van Gulik-
Nagelstyliste

Workshop Nagels 
Lakken & Versieren

incl. koffie/thee en gebruik van alle 
materialen. De workshop kan van start 
gaan bij min. deelname van 4 personen 

per avond.

U krijgt tevens een presentje 
mee naar huis.

Bel voor informatie of inschrijving 
voor de workshop Joyce

De Slinken 6, 8754 KH Makkum
Telefoon: 0515 - 233 941

Volleybalvereniging Makkum neemt
afscheid van twee bestuursleden

Makkum - Esther Postma en Boukje van
der Werf hebben onlangs afscheid genomen
van het bestuur van de Makkumer volley-
balvereniging. Beiden hebben zich acht jaar
lang met enthousiasme ingezet voor de club.

Boukje van der Werf zat namens het
jeugdbestuur in het hoofdbestuur. De
afgelopen acht jaar is ze trainster en coach
van eigenlijk alle teams geweest. Daarnaast
organiseerde Van der Werf vele uitjes voor de
jongste jeugd en was ze altijd in de sporthal te
vinden. Esther Postma heeft zich de afgelopen

jaren voornamelijk ingezet tijdens de
toenooien. Op het recreatie-, jeugd-, familie- en
beachvolleybaltoernooi ontbrak ze eigenlijk
nooit. Tot in de puntjes werd altijd alles
geregeld. Postma blijft, ondanks dat ze de
bestuursfunctie naast zich neergelegd heeft,
de toernooien organiseren. 

Op de foto ontvangen beide dames uit handen
van voorzitter Botsje Hellinga een bos bloemen
en een waardebon. Hellinga bedankt Boukje
en Esther voor hun geweldige inzet en
enthousiasme in de afgelopen acht jaar. 

* v.l.n.r. Voorzitter Botsje Hellinga, Boukje van der Werf en Esther Postma.

Makkum- Het eerste damesteam van de
volleybalvereniging Makkum heeft zaterdag
wederom gewonnen.In de basis begonnen
Marrit van Dijk, Susanne Helledoorn, Francis
Koornstra, Anja van der Werf, Hilde
Lutgendorff en Vollie Oostenveld. Op de bank
zaten Magriet van de Weerdt en Elly Smink,
samen met coach Grietje Tjeerdema.
Makkum deelde direct al in de eerste set rake
klappen uit. Er werd goed geserveerd, en
verdedigd. Waardoor de Makkumers wonnen
met 25-15. 

Makkum maakte persoonlijke fouten,
Leeuwarden profiteerde hiervan en won de
set met 22-25. 

In de derde set kwam ‘onze’ benjamin Elly
Smink erin voor Vollie Oostenveld. De pass
werd telkens goed verzorgd door Anja van der
Werf en Francis Koornstra en ook de set ups

werden goed verspreid vooraan het net. De
prikballen werden goed verdedigd na vele
uren trainen hierop. De set werd gewonnen
met 25-18. 

In de vierde set kwam Vollie Oostenveld er in
voor Hilde Lutgendorff. In het begin kwam
Makkum achter te staan en de dieselmotor
van de dames van Makkum moest weer
gestart worden. Door de coach Grietje
Tjeerdema werd een time-out aangevraagd
door de dames opbeurend toe te spreken. De
vierde set werd een overwinning voor Makkum
met 25-18. Makkum heeft vier punten in de
pocket. Makkum komt na vier wedstrijden op
zeventien punten bovenaan de competitie. 

Zaterdag speelt Makkum een bekerwedstrijd
tegen Stasko D1. Deze wedstrijd spelen wij
thuis om 17.00 uur. Dus als iedereen weer
tijd en zin heeft is van harte welkom. 

Volleybaldames Makkum bovenaan in competitie

Sport
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Amsterdam – De Sneker atletiekvereniging AV
Horror heeft van de Koninklijke Nederlandse
Atletiek Unie (KNAU) de Gezond en Veilig
Lopen-prijs uitgereikt gekregen, op het terrein van
de Amsterdamse atletiekvereniging AAC. ,,Wij
zijn er heel erg gelukkig mee’’, aldus voorzitter
André Jerusalem, die samen met bestuurslid
Liesbeth Steenbergen de prijs in ontvangst nam. De
beloning bestaat uit een bedrag van vijfhonderd euro. 
AV Horror heeft ruim 250 leden uit de hele
Zuidwesthoek. Voornamelijk uit Sneek en omgeving
en ook uit andere plaatsen zoals Bolsward,
Makkum, Workum en Harich. Voorzitter
Jerusalem: ,,Deze prijs van de KNAU is ook
bedoeld voor atletiekverenigingen die veel met
vrijwilligers doen. Wij zijn heel blij met deze
erkenning.’’AV Horror gaat het geld deels besteden
aan de vrijwilligers zonder wie de prijs zeker niet
was behaald. De timing is perfect, want binnen-
kort op 13 november zou AV Horror sowieso haar
jaarlijkse vrijwilligersavond organiseren en de
vijfhonderd euro is daarbij mooi meegenomen om
het feest nog feestelijker te maken.

De Sneker atletiekvereniging kreeg de prijs van-
wege drie positieve onderdelen en eentje ervan was
de Slachtemarathon die dit jaar werd gehouden.
Het aantal van 1100 hardlopers betekende dat het
de derde marathon in grootte van Nederland is.
Alleen aan de marathons Amsterdam en Rotterdam
trekken meer deelnemers. De Slachte is de enige
van de drie die volledig met vrijwilligers is
georganiseerd. AV Horror kon op 12 juni dit jaar
maar liefst tachtig vrijwilligers inzetten.
De twee andere onderdelen waarvoor de Sneker
atletiekvereniging werd beloond betrof het certifi-
caat Gezonde Sportvereniging, welke Horror als
eerste atletiekvereniging van Nederland kreeg van
sportkoepel NOCNSF. Om die titel te behalen
moest aan heel wat voorwaarden worden voldaan.
Het derde gelauwerde onderdeel betreft het geven
van loopclinics aan beginnende lopers.

Gezonde mensen én gezonde vereniging
Daarmee dient de vereniging niet alleen een
gezondheidsbelang omdat daardoor meer mensen
meer gaan bewegen en gezonder gaan leven,
bovendien zorgt het voor een aanwas van leden
voor de KNAU en voor de eigen gelederen. Horror
is een jaar geleden met de clinics begonnen en
inmiddels is het aan de derde serie loopclinics toe.
Het heeft de vereniging 46 nieuwe leden
opgeleverd. De derde serie van een aantal laag-
drempelige lessen onder deskundige vrijwillige
leiding is zaterdag 16 oktober jl. van start gegaan.
Dankzij de investeringen in de breedtesport hoopt
AV Horror ook een topsportevenement naar Sneek
te halen. Zodra de nieuwe atletiekbaan in Sneek
klaar is wil de vereniging er graag een Nederlands
kampioenschap op organiseren en is daarvoor al
aan het lobbyen geslagen bij de atletiekunie.
Voorzitter Jerusalem: ,,Wij hebben ons al
aangemeld om in 2007, als de baan officieel
geopend wordt en wij bovendien zestig jaar
bestaan, de boel op te luisteren met een NK op de
baan. De prijs die we nu hebben gekregen kan er
zeker toe bijdragen dat zoiets aan ons gegund
wordt.’’

Koninklijke Nederlandse
Atletiek Unie beloont
Sneker atletiekclub
AV Horror wint Gezond en Veilig Sporten-prijs

Wûnseradiel - De vereniging CBO Wûnseradiel
biedt ouders een podium om over opvoedings-
vraagstukken na te denken en informatie uit te
wisselen met behulp van ter zake deskundigen.

Opvoeden is een gebeuren dat zich  in wezen richt
op de volwassenwording van het kind. Juist deze
toekomstgerichtheid brengt ook een respect voor
en garanderen van de eigenwaarde van de kinder-
lijke bestaanswijze met zich mee. De kwaliteit
van de relatie tussen de ouders onderling is een
belangrijk voorwaardenscheppend onderdeel in de
opvoeding. Het is aan die relatie dat kinderen voor
het eerst en daardoor het meest indringend ervaren
hoe mensen met elkaar omgaan. Een manier van
leven van volwassenen waarin ruimte is voor
kinderen en voor de opvoeding van die kinderen
kenmerkt zich door een pedagogische sfeer, waarin
veiligheid, geborgenheid,  warmte, gezelligheid en
gezamenlijkheid de grondstemming vormen van
het dagelijkse leven. Vanuit deze stevige basis gaat
het kind de verdere wereld verkennen.  In onze
cultuur is opvoeding te zeer een taak van individuele
de ouder(s). Een kind opvoeden tot sociaal wezen
kan in feite alleen maar als de gemeenschap
als geheel (school, kerk en maatschappij) zich
verantwoordelijk voelt voor haar kinderen.
Ondersteuning van ouders betekent ook een onder-
steuning daar waar de opvoedende taak, door
welke omstandigheid ook, van individuele ouders
zwaar is. Het is in onze cultuur van groot belang
dat het kind te maken krijgt met volwassenen die
zin weten te geven aan hun leven en erin slagen de
waarden en normen die zij willen doorgeven ook in
hun leven tot werkelijkheid  te maken. Een kind kan
daaraan ervaren dat een waarde als bijvoorbeeld

eerlijkheid er wel degelijk toe doet.  Deze dialoog
- gedachtewisseling tussen ouder en kind - zal dus
ook confrontatie en conflict inhouden. Door het
kind te helpen bij het vormen van eigenschappen
als doorzettingsvermogen, eerlijkheid, soberheid,
gemeenschapszin, kritisch vermogen etc. helpt men
het kind om “groot” te worden in de ware betekenis
van het woord.  Het leren van zelfstandigheid is
iets wat het kind leert in een wisselwerking  tussen
ouder en kind, waarbij het kind zelf probeert en de
ouder dat zelf-proberen ondersteunt.

De vereniging CBO Wûnseradiel heeft verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs als speerpunt
gekozen voor de komende jaren. We zien daarin
CBO W. en de ouders als partners die samen
werken aan de optimale ontwikkeling van de
kinderen. Vanuit de gedachte dat, als ouders de
kinderen thuis goed ondersteunen, de ontwikkeling
op school ook beter gaat, zijn er een aantal
cursussen georganiseerd die ouders in die onder-
steuning helpen. De vereniging organiseert in het
komende schooljaar een drietal interessante
cursussen die passen binnen het geschetste kader:
waar mensen niet langs elkaar, maar naast en met
elkaar leven.  Dit zijn:
1 een viertal bijeenkomsten over dyslexie,
2 twee bijeenkomsten over omgaan met conflicten
3 één bijeenkomst over taal, met een accent op 

voorlezen.

Opgave met vermelding betreffende cursus(sen)
telefonisch bij CBO Wûnseradiel tel. 0515
577560 of via email cbo.wunseradiel@planet.nl

Nadere informatie volgt

Informatie oudercursussen CBO Wûnseradiel 

openingstijden:
vrijdag 21.00 - 2.00 uur

zaterdag 21.00 - 2.00 uur
zondag 16.00 - 23.00 uur

vrijdag en zaterdag
Euro-uurtje 

van 23.00 - 24.00 uur

Wil je met je bandje 
oefenen voor publiek?

Bel voor informatie:
Mobiel. 06 - 14 17 94 66, Diana Dijkstra

Fax. 0517 -53 16 13

Zuiderlaan 12
8746 NE Schraard.

Tel. 0517 - 53 15 87
Mobiel. 06 - 14 17 94 66

Fax. 0517 -53 16 13

Under Fjoer, Omrop Fryslân TV
ynterviewprogramma troch jongeren

Foar de tredde kear stjoert Omrop Fryslân televyzje
in searje ôfleverings fan Under Fjoer út. Fan
septimber oant en mei novimber binne acht nije
ôfleverings te sjen fan dit ynterviewprogramma,
wêryn’t jongeren fraachpetearen hâlde mei bekende
minsken. Woansdei 27 oktober docht Rense Westra
yn Under Fjoer syn libbensferhaal út de doeken. Syn

súkses as akteur, dy’t tagelyk fan ynfloed wie op syn
delgong en syn drankproblemen, dy’t him ticht by
de dea brocht ha. Westra fertelt helder oer dy
perioade en syn striid om wer omheech te klauter-
jen. Under Fjoer is woansdeitejûns te sjen op Omrop
Fryslân Televyzje, om 18.35, 20.05, 21.35 en 23.05
oere (nochris te sjen de nacht 1x yn ‘e oardel oere).
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Voor een betrouwbare auto, nieuw of gebruikt, kunt u prima terecht bij 
GARAGE  HORJUS IN MAKKUM

Nissan Tino 1.8i,comfort,groenmet,airco,MPV,43dkm   2002  € 16.400,-
VW Passat Variant Tdi 74kw,nw type,airco-ecc,met.lak 2001  € 15.920,-
VW Golf Variant 1.6-16v,blauwmet,cruisecontr, 52dkm 2001  € 13.420,-
VW Passat Variant Tdi,airco-ecc,cr.contr, 127dkm 11-2000  € 13.400,-  
VW Passat Variant Tdi,airco,cruisecontr,comfortline 2000  € 12.920,-
Opel Zafira TD’comfort’,7pers,airco,cruisecontr,   2000  € 12.420,-
Ford Focus Wagon TDDi,airco,dakrail,el.rmn,115 dkm  2001  € 11.900,-
Seat Toledo Tdi 110pk’signo’,airco-ecc,115dkm,zilver 2000  € 11.600,-
Ford Focus 1.8-16v Ghia,5drs,airco,radio-cd,nw.st   2000 € 10.450,-
Opel Corsa C 1.2i,comfort,zilvermet,el.rmn,cpv,41dkm 2001  € 9.600,-
Peugeot 406 ST 18i-16v,nw.type,zilvermet,airco-ecc. 1999  € 8.700,-
VW Bora Tdi,groenmet,airco,el.rmn/spiegels,van part 1999 € 7.850,-
Mitsubishi Carisma 1.6 GL,blauwmet,airco,LM velgen  1999  € 7.420,-
VW Golf 1.6i sport 100pk,5drs,lm.velgen,cpv,el.rmn  1997  € 6.920,-
Mercedes 200 D,automatic,wegenbelasting vrij,apk    1972 € 3.995,-

www.garagehorjus.nl of pagina 672 van FRYSLAN TEXT
kwaliteit occasions vanaf € 4500,- worden afgeleverd met beurt, 6 maanden bovag garantie,nationale autopas en apk

Garage Horjus tel.0515-231318 <> fax.0515-231466

uniGar Horjus
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl
Ford Focus 1.8i-16v
5 drs, Ghia uitv
groenmet, airco,
cpv+afst.bed, radio-cd
121 dkm  bj 2000
€ 10.250,-

VW Bora Tdi 66kw
4drs, groenmetallic airco,
el ramen, cpv abs, airbags,
nw.st van partikulier
157dkm  bj 1999
€ 7.850,-

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

Ook deze herfstmaand 
Verrassend anders!!

Seizoen primeurs:
Hertenbiefstukjes met kruisbessen-chutney

Eikenblad salade met peer en bospaddestoelen 
Gerookte kaassalade met in port gemarineerde druiven

Pompoentaart met bosbessen

CC-Catering

Uw partner voor het verzorgen van een catering op maat.

www.uwsmaak.nl

Dorpsweg 4, 8755 JH  Idsegahuizum
Tel. 0515- 233370
Fax.0515- 233064 

VV Makkum
zaterdag 23 oktober

Senioren
Makkum 1 - Ens 1      14.30 uur
BCV 3       - Makkum 2  14.30 uur

Junioren
Makkum A1 - Stiens  A1 12.30 uur

Sporthal KNVB-competitie
dinsdag26 oktober
20.00 uur D Ny Engwier 2 - Drs.Vijfje 1

'Makkum uit 
de slaap'
Met de klok een uur terug, komt de
Makkumer Middenstand over de brug!

De Makkumer Middenstands Vereniging wil
samen met de aangesloten winkeliers, de actie
Makkum uit de slaap houden. Deze ludieke
actie wordt gehouden op zaterdag 30 oktober,
één dag voor het ingaan van de wintertijd.
Het is de bedoeling dat alle deelnemende
bedrijven 's morgens om 6.00 uur open gaan!
Vroege kopers worden beloond met een leuke
premie, zoals korting of een gratis product.
We laten het aan uw eigen creativiteit over,
wat u bedenkt. Maar ideeën zijn bijvoorbeeld
een gratis ochtendkrant bij besteding van
minimaal € 5,-- of 'drie halen, twee betalen',
zoveel procent korting op alle wekkers en
klokken, etcetera. Hiervoor worden er in de
week vóór de actie in de Makkumer Belboei
kortingsbonnen van de deelnemende
winkeliers afgedrukt. De aanbiedingen zijn
uitsluitend geldig op 30 oktober tussen 6.00
en 9.00 uur 's morgens! Vroege vogels pakken
zo de winst en u als ondernemer pakt zo al
vroeg extra omzet! 

Voor inlichtingen M.M.V kunt u contact
opnemen met Durkje v/d Gaast, telefoon
0515-233016.

Voetbalprogramma

EEN BETER MILIEU

BEGINT BIJ JEZELF
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PIZZERIA / RISTORANTE

MILANO
Kerkstraat 2 / MAKKUM
Telefoon: 0515 - 23 28 92

Openingstijden:
Woensdag t/m zondag

16.00 - 22.00 uur
maandag en dinsdag gesloten

Bij ons kunt u ook terecht voor
het afhalen van o.m. Salade’s,

Pizza’s en Pasta’s

Bloemenmagazijn
v.d. Woude v.o.f.
Kerkstraat 47 - Buren 1

8754 CR Makkum

ook als het NET
even anders moet

Tel 0515-231390      Fax 0515-233221
Email: a.vd.woude-bloemen.vof@hetnet.nl

de bloemenspeciaalzaak

Fleurop interflora
Bloemist

Wij pakken uit 
met onze vernieuwde 

SPECULAASJES
Proef de kwaliteit in de winkel

Deze week 
bij twee zakjes van 250 gr.
het derde zakje GRATIS

Kerkstraat 31

Makkum

Tel. 231407

Makkum - Het affiche zag er fantastisch uit
voor Makkum die het in de tweede ronde
van de Amstel Cup op mocht nemen tegen
Drachtster Boys. Drachtster Boys speelde
tot voor kort in de hoofdklasse van de ama-
teurs. Na degradatie vorig seizoen bezetten
de Drachtsters nu de kop positie van de 1e
klas E en lijken op weg terug naar het
hoogste niveau voor de zaterdagamateurs.
Voor Makkum uitkomend in de 4e klas was
het onmogelijk de finale van de Amstel
Cup te bereiken. Alleen daarom al is het
fantastisch een club te loten als Drachtster
Boys die in de historie nog nooit in en tegen
Makkum heeft gespeeld. De spelers van
Makkum leken niet onder de indruk te zijn
van hun opponenten.

Na de eerste minuten te hebben overleeft
zocht Makkum bij balbezit de aanval. Jasper
van Dijk was voorin gretig, omspeelde in de
5e minuut drie verdedigers van Drachtster
Boys en moest onreglementair gestopt
worden voordat hij de keeper kon bereiken.
Vijf minuten later zocht Gerard Roorda op de
linkervleugel het avontuur stuurde daar twee
Drachtsters het bos in echter zijn voorzet
bereikte Jasper van Dijk niet. In de 13e minuut
zette Bouke de Vries, met zijn pass, Jasper
van Dijk vrij voor keeper Douwe Graansma
die net iets eerder bij de bal kon komen. Door
deze kansjes speelde Makkum opportuun en
Drachtster Boys kreeg hierdoor meer ruimte
ter beschikking Het verschil van een ploeg uit
de 1e klas en de 4e klas werd daardoor ook
duidelijk met uitzondering van de verschillen
in talenten bij de voetballers per individu. De
basis regel dat de speler zonder de bal bepaalt
waar hij de bal wil hebben werd door
Drachtster Boys perfect uitgevoerd. Theo Los
liep in de 15e minuut in de vrije ruimte recht
voor het Makkum doel, kreeg de bal perfect
aangespeeld door Tjalling van der Meulen,
maar schoot de bal hoog over het doel. In een
zelfde situatie probeerde keeper Simon

Adema de zaak te klaren, dook te fanatiek op
de bal waardoor deze los kwam. Remy
Tjassing liet hem deze kans niet ontnemen en
scoorde  0-1. In de 20e minuut liet Makkum
de gasten zien toch ook een beetje te kunnen
voetballen. Gerard Roorda speelde Jasper van
Dijk op rechts aan en zijn voorzet bij de
tweede paal kon Reimo Tjeerdema net niet
binnen koppen. Jurian Zwarts kwam in de 27e
minuut alleen voor keeper Simon Adema die
de bal naast zijn doel keek. Een niet bedoelde
terugspeelbal werd door keeper Adema naar
de zijkant gespeeld in de voeten van Jurian
Zwarts die vervolgens Remy Tjassing op
maat aanspeelde in het centrum Met een
verwoestend schot verdween de bal in het dak
van het doel van Makkum 0-2. In de 37e
minuut kreeg Remy Tjassing een vrije trap te
nemen waar Theo Los overheen stapte en
daarmee de ruimte voor Sietse Vis creëerde
die de derde scoorde 0-3. 

De man van de wedstrijd bij Makkum was
voor rust al bekend want voortdurend legde
Rein Miedema spits Theo Los volledig aan
banden en deze zou de tweede helft niet terug
keren. Keeper Simon Adema ging in de 52e
minuut gestrekt naar de hoek op de vrije trap
door Remy Tjassing. De snel genomen
hoekschop door Jan Oppendijk werd
eenvoudig in het Makkum doel gekopt 0-4 En
dan het moment voor Makkum door Jasper
van Dijk waar hij de hele wedstrijd naar uit
had gezien. Rinze Steneker zette van Dijk met
zijn steekpass vrij voor keeper Graansma die
vervolgens door Jasper van Dijk werd
omspeeld waarmee meer dan de eer werd
gered 1-4. Na een paar fantastische reddingen
van Simon Adema kon deze ook niet
voorkomen dat vervolgens Jan Oppendijk en
Geert de Jong de eindstand tot 1-6 tilden.

De Makkumers hebben gestreden voor wat ze
waard waren maar Drachtster Boys was een
maatje te groot.

Sport
Bekervoetbal - Strijdend Makkum, maatje te klein .........
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Kerkstraat 9, 8754 CP Makkum  

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijsmedes.nl

WONINGAANBOD

BEDRIJFSAANBOD

VERKOOPBEMIDDELING

Makelaardij Smedes

AANKOOPBEMIDDELING

TAXATIES

NIEUWBOUW

Nieuw 
in

Makkum

Leverancier  van:
- Compleet assortiment tuinhout
- Compleet assortiment (sier)bestrating

Aanleg mogelijk
- Keuze uit 180 modellen blokhutten

Plaatsing mogelijk

Ook  leveren  wij:
- Tuinhaarden/barbecues, waterornamenten

bloembakken/potten en beelden

Dealer  van  o.a.:

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 231648 / fax. 233545 of tel. 231687  

TE KOOP 2 haantjes en 5 krielkippen (eier-
leggend), tel. 06-5100867

TE KOOP Buffetkast ± 90 jr. oud, licht eiken
met kroon, spiegel en gebogen glas h x br x d
1.70 x 1.30 x 1.55 € 300.-, tel. 0515-233738  

TE KOOP 2 Gevelkachels en gaskachel, 
tel. 06-51000867

TE KOOP Muurkachel € 25.-, Gashaard € 25.-
tel. 0515-232292

TE KOOP Buggy, MacLaren met
zwenkwieltjes, incl. slaapzak, kap en netje.
Ook geschikt voor zeer kleine kinderen, kan
in slaapstand € 20.-; Maxi-Cosi met verkleiner.
Kleur paars € 10.-; z.g.a.n. kinderslaapzak
voor kind tot ± 8 jaar € 7.50, 
tel. 0515-574583 

TE KOOP Nette damesfiets vr.pr. € 50.-, 
tel. 0515-232434

TE KOOP Kast uit grootmoederstijd € 550.-
, z.g.a.n. Donkerblauwe 3 zitsbank leer met
eiken leuningen € 250.-; Rattenkooi + rat
€ 15.-; Kanariekooi wit € 10.-, 
tel. 06-30299886 

TE KOOP Diverse soorten dakdragers voor
o.a. Peugeot 405, Sedan v.d. € 25.-, Rechte
gaffel van hout, evt. decoratie € 25.-, Blauwe
steiger-stootkussens opschroefbaar, € 5.-
p.stuk, tel. 0515-231512

TE KOOP Whirlpool koel-vriescombinatie,
garantie aanwezig € 100.-, tel. 0515-232082

Zoekertje



7 Dagen per week geopend

Openingstijden: 
MAANDAG T/M VRIJDAG:  

8.00 tot 12.00 uur
15.00 tot 17.00 uur

ZATERDAG EN ZONDAG:  
8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons op recreatiecentrum 
De Holle Poarte Makkum

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Markt 7 ! 8754 CM Makkum ! Tel: (0515) 23 21 11
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Zoekertje

De doorsnee man/vrouw bestaat niet, evenmin als de doorsnee

gezinssituatie. Daarom heeft u niets aan een standaardadvies. Waar 

u wel wat aan heeft, zijn solide en gerichte oplossingen voor uw

financiële vraagstukken. Gros Hypotheken & Assurantiën beseft dat

als geen ander. Wij  gaan daarom zorgvuldig én persoonlijk te werk.

Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden en analyseren uw

financiële situatie. Op basis daarvan creëren wij voor u de  meest

interessante oplossing.

U krijgt van ons een onafhankelijk eerlijk advies. Gros Hypotheken &

Assurantiën is niet gebonden aan financiële instellingen. Daardoor 

kunnen wij in alle vrijheid opereren, met uw wensen als uitgangs-

punt. Wij vragen meerdere offertes aan en selecteren voor u de beste

producten inclusief de beste voorwaarden.

U bent nummer één
Hypotheken & Assurantiën

Optimaal financieel advies op elk terrein!
Hypotheken & Assurantiën Papiermolenstreek 2 8754 GE  Makkum  

Postbus 89, 8754 ZP  Makkum Telefoon (0515) 232 704  Fax (0515) 233 133
info@hypotheek-gros.nl www.hypotheek-gros.nl

Bel voor 
informatie of 
een afspraak

0515 23 27 04
Wij adviseren in: • hypotheken • verzekeringen • pensioenen • inkomens-

planning • beleggingen • vermogensbeheer • consumptieve financieringen

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 231648 / fax. 233545 of tel. 231687  

TE KOOP Nieuwe tv 37 cm; Set buitenlampen;
Setje radio- cd speler; Vuurkorf van smeed-ijzer,
tel. 06-22425595

TE KOOP Binnendeur type Opdek, rechts-
draaiend, originele kleur (Ivoor). Kozijn maat
80x200 cm., compleet met slot en kruk, als
nieuw € 45.-; Hanglamp voor boven een
eettafel, type Omgekeerde schotel met glasplaat
56 cm, messing bovenwerk en messing plafond-
plaat met 300 watt halogeenlamp. Heel mooi
€ 50.-, tel. 0515-233866

AANGEBODEN Bij wie kan ik het huis
schoonmaken. Ruth, tel. 0515-233680 of
06-30671954

VERLOREN Wie heeft mijn zwarte, korte jas
gevonden of per ongeluk meegenomen op de
vrijdag van Leugenbollepop? Graag wil ik hem
terug, tel. 0515-233199

GEVONDEN Blauw-wit gestreept kindermutsje.
Gevonden in Klipperstraat op maandag 11
oktober, tel. 0515-231116 (na de vakantie bellen)

VERMIST Witte kater, heeft het linkeroog
geel/bruin en het rechteroog blauw, 
tel. 0515-231554

MIST U KLEDING Kom eens kijken bij de
‘voorraad’ op het Kaatsveld, vooraf bellen, 
tel. 0515-231243

GRATIS AF TE HALEN Witte kast voor in de
garage; Dwerg-konijntjes evt. met hok, 
tel. 0515-231512

GRATIS AF TE HALEN Douchestoeltje
(muurbevestiging) en steunen toilet (muur-
bevestiging), tel. 06-51000867


