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VARKENSHAAS
1 kilo

elders

17.99

maximaal
2 kilo
per klant 8.49

Dijkgraafwoning in
Gaast moet niet
gesloopt worden

Realisering plannen
Cultureel centrum
Nieuw Maggenheim

Vriendjeskamp
2005 ‘weekendje
alles verkeerd om’

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Werk in uitvoering brug verdwijnt, fietsoversteek
wordt veiliger

Makkum – Het verkeer dat over de Weersterweg
de kom van het dorp nadert of verlaat, heeft te
maken met een kleine vertraging. Ter hoogte van
de brug staan verkeerslichten die het verkeer regelen.
De oude “Laanzicht” brug is inmiddels verwijderd

en wordt vervangen door een nieuwe fietsbrug.
Fietsers worden tijdelijk omgeleid door een langs
de rondweg aangelegd fietspad. Even verderop
wordt de fietsoversteek Weersterweg/Hemmensweg
verkeersveiliger gemaakt. 

Makkum – Vorige week woensdag was er een
feestelijke stemming in Coop Supermarkt Van der Wal.
Bij binnenkomst viel dit meteen op, medewerker
Arnoud de Haas begon 12,5 jaar geleden zijn carrière
bij Van der Wal. Van begin af aan is Arnoud de man
van  de groenteafdeling. Tevens is hij plaatsvervangend
bedrijfsleider. Het is een heel gezellig team om mee

samen te werken zegt Arnoud en dat bepaald ook
mede de sfeer in de supermarkt. Op de foto neemt
Arnoud een groot boeket bloemen en  een cheque
in ontvangst van Tineke van der Wal-Amels, haar
echtgenoot Harmen was voor enkele dagen op
tournee met Coop. Ook van de collega’s kreeg
attenties aangeboden.

Arnoud twaalf en een half jaar de man van de
groenteafdeling
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Info Familieberichten
Kelly onvoorstelbaar hoe jij je ziekte droeg.
Nooit klaagde en nooit vroeg.
Toch nam deze strijd je volledig in beslag 
en nam ik afscheid van je elke dag.
Tot mijn spijt kwam er geen wonder.

Kelly bedankt….
Voor mij blijf je heel bijzonder.

De natuur geeft en neemt.
Waarom.......

Er is geen antwoord.

Bedroefd zijn wij door het overlijden van 

Kelly
Wij wensen Stephan en de familie heel veel
sterkte toe.

Giel en Rixt
Robin en Linda
Johan en Siweng
Marcel en Julia

Een bloedend hart 
heb ik dat nou
een bloedend hart
alleen om jou
is het echt over nou
jij mooie vrouw jij lieve vrouw

Kelly, wij wilden nog zoveel met je samen doen.
Nu moeten we het zonder je doen

Timen
Simone
Jacob
Amber

doe wat je moet doen in deze wereld
met een groot en mooi lawaai
die het met dingen die je drijven
wees naïef maar wees niet saai

lieve Kelly
we missen je.

Klaske en Auke
Melissa
Lammert

Heel verdrietig zijn wij dat onze vrienden hun
dochter

Kelly
moeten missen.
Wij wensen Gerrit en Agatha, Dennis en Jitske,
Stephan veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Ruurd en Karin

Dag lieve Kelly
Ik zal je missen.

Ids

Wy binne fertrietlik nei it ferstjerren fan ús freon

Siebe Sijpersma
De moaie oantinkens oan in jierrenlange freonskip
bliuwe.

Us tinzen binne by Aaltje, Nelie en Kobus, 
Hidde en Esmaa, Amarins en Martin.

Wy winskje harren in protte sterkte ta.

Klaasje van Dijk-Poepjes
Koos, bern en bernsbern   
Folkert, Aagg Anna en bern

Makkum, 13 oktober 2005

Nei lange jierren fan freonskip is ferstoarn
ús beste buorman

Siebe Sijpersma 
Sieb van Dijk en bern

Wy winskje Aaltje, bern en famylje folle sterkte ta.

Makkum, 13 oktober 2005

Hij wil het natuurlijk niet weten, 
maar deze zeeman wordt 18 jaar(denkt ie!)

met 32 jaar levenservaring.

Van harte
Marga, Mark, Marrit

Esther en Oege

21 oktober 2005

Kerkdiensten
zondag 23 oktober
Protestantse gemeente i.w. Herv. kerk 9.30 uur
ds. E.J. Baljet, Leusden, viering Avondmaal

Piaam  11.15 uur
ds. E.J. Baljet, Leusden, viering Avondmaal

R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
pastor S. Draisma       

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J.de Vries, Zwolle          

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

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
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.    

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11 uur
en ’s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
A. de Boer, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

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

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag om 11.15 uur

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

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en –verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
• Huishoudelijke Zorg
• Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
• Jeugdgezondheidszorg
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen 
• Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur.  
tel. 0515-573763. 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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 20/10 t.e.m. wo. 26/10

literpak Vruchten Yoghurt..................................................1.29
Katenspek, 100 gram...............................10 zegels extra
Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................3.49
Spa Rood of Blauw, 1.5 liter.................................2 voor 0.99
Coca Cola, 1.5 liter.......................................................nu 0.99
Pinda's, gezouten of ongezouten..................................nu 0.99

Weekaanbieding van de Warme Bakker:

een Vlaai, 18 cm............................................................nu 4.85

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578
MAANDAG VLUG KLAAR DAG
5 HALEN / 4 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST DAG

VARKENS VERSE WORST
500 gram €€ 2.50

BRETONSE WORST
500 gram €€ 2.75
RUNDER WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 500 gram €€ 2.25
RUNDER GEHAKT 

gekruid of ongekruid 500 gram €€ 2.75

MAANDAG t/m WOENSDAG

BOTERHAMWORST 100 gram €€ 0.99

RAUWE HAM 100 gram €€ 1.99

DONDERDAG

FILETLAPJES
diverse soorten

100 gram €€ 1.09

VRIJDAG EN ZATERDAG

BIEFLAPPEN
lekker mals, lekker mager

500 gram €€ 5.25

MAALTIJD v/d WEEK

HUTSPOT met SPEKLAPJE
300 gram + mals lapje vlees
in magnetronbakje €€ 2.50

DONDERDAG t/m ZATERDAG

RUNDERROLLADE 100 gram €€ 1.25

ZEEUWSSPEK 100 gram €€ 1.19

Agenda
woensdag 19 oktober
Makkum - Ons Gebouw 14.00 uur 
PCOB, een gezellige middag met 
Hans Claus uit Oosterend met zijn vertelkast

vrijdag 21 oktober
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen 

Makkum – Sporthal 16.00-17.00 uur 
Instuif voor circulatievolleyballers, 
voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar

woensdag 26 oktober
Makkum – Hotel De Prins  14.00 uur
Kinderprogramma ’t Magisch Theatertje,
Floor en Ferdinand, verhalen over Muizenland

Makkum – Ons Gebouw 20.00 uur  
C.P.B. de heer Nieuwdam vertelt over de
daklozenopvang De Terp in Leeuwarden

Familieberichten

Danny, je kan niet voor altijd jong blijven
maar over je leeftijd liegen doe je goed
hoe oud je wordt wist bijna niemand
ik wens je heel veel voorspoed
vanaf nu heb je altijd iemand aan je zijde
dus al ben je nu wat ouder 
het komt echt wel goed!

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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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

Daging Roedjak
Foe Yong Hai
Pisang Goreng
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,00

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

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€13,65  
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitsels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Dijkgraafwoning in Gaast moet niet gesloopt worden

* Het fraai ogende pand nummer 1 op de hoek Zeedijk/Boerestreek

Gaast/Witmarsum - Het huis waarover we praten
behoort niet tot de top van de monumenten in de
zin van de monumentenwet. Dat zijn de huizen die
uitgerust zijn met het blauw-witte vignet. De dijk-
graafwoning van 1921 is een sub-topper. Het
behoort tot wat wel genoemd wordt de kleine
monumenten. In de marathon van de monumenten
loopt Zeedijk no 1 in Gaast niet in de kopgroep
maar in de grotere groep van volgers. De toppers
en sub-toppers vormen samen het cultuurhistorisch
gezicht van Friesland. Ze zijn beiden bepalend
voor de attractiviteit van het Friese landschap. Zo
begon de heer Arie Vrolijk uit Gaast zijn speech
voor de commissie bezwaarschriften. Toeristen
gaan niet naar Nieuwegein, maar wel naar dorpen
en stadjes als Makkum, Hindelopen, Workum,
Bolsward. Wat maakt dit pand tot een z.g. klein
monument? Drie punten noemde mevrouw
Vrolijk: Ten eerste het is beeld en sfeer bepalend
voor Gaast door een sterke architectuur, ten tweede
het heeft binnen het dorp een prominente plaats en
als derde er is een verbondenheid met de geschiedenis
van de streek. 

Beeld en sfeer bepalend voor een dorp: Het is een
smaak, sfeer en beeldbepalend huis. Op het
bestemmingsplan staat niet voor niets de letter K
van karakteristiek. Het scoort zeker 90 van de 100
punten op een K.-schaal. Sterke architectuur is het
kenmerk van dit huis: Originaliteit en uniciteit van
de vormgeving. Ik ben dit type huis nergens anders
tegengekomen. De architect is er op unieke wijze
in geslaagd op een relatief klein perceel een vol-
wassen eigenzinnig en deftig pandje neer te zetten.
De grondvorm is zeshoekig.

Als tweede punt noemt mevrouw Vrolijk: een pro-
minente plek; het huis is een blikvanger. Het huis
waarover we praten staat niet ergens achteraf op
een vergeten plek. Nee! Het is het eerste en het
laatste huis dat je rijdend langs de dijk tegenkomt.
Het is ook een blikvanger omdat je het altijd ziet
als je van de stenen trap de dijk afkomt. Het ligt
aan een drukke toeristische route rondom het
IJsselmeer en is tevens een doorgangsroute naar
Workum, Hindelopen en Stavoren. Veel toeristen

gaan even een kijkje op de dijk nemen en worden
dan als ze de dijk verlaten, direct met het huis
geconfronteerd.

Het derde punt: Verbondenheid van het pand met
de geschiedenis van de omgeving: De vroegere
bewoner, de dijkgraaf had een regelende functie.
Hij bepaalde welke boeren hun koeien op de dijk
mochten laten grazen. Hij huurde losse werkkrachten
in en zorgde zo voor brood op de plank in de crisis
tijd van de dertiger jaren. De dijkgraaf was betrokken
bij de overgang van Zuiderzee naar IJsselmeer.

Er bestaan op deze aarde twee soorten mensen.Het
ene type heet het ‘oude pandjestype’. Dit type
mens is dol op historische panden en zou daar
graag in willen wonen. Vaak zijn die panden ongelijk-
vloers, maar dat vinden deze lieden geen bezwaar.
Er zijn allerlei trapjes in zo’n pand maar dat vinden
deze lieden geen bezwaar. Er zijn vaak schuine
wanden en je moet bij het binnenkomen vaak het
hoofd even bukken om een buil te voorkomen. De
bewoners gaan niet vaak op vakantie omdat er aan
onderhoud betaald moet worden maar dat vinden
deze lieden niet bezwaarlijk. Tot dit type behoort
50 procent van de bevolking. Het tweede type
mens is het z.g. bungalowtype. Een dergelijke
bewoner stelt prijs op modern, efficiënt woon-
comfort, licht, ruimte, weinig onderhoud etc. Tot
dit type behoort de andere 50 procent van de bevol-
king. Het ongeluk wil nu dat in het geval van de
Zeedijk no 1, een typische bungalowtype persoon
tegen een historisch pandje is aangelopen. Een
onmogelijke combinatie. Met het gevolg dat de
nieuwe eigenaar de heer Slort van Zeedijk no 1
teleurgesteld is in zijn woonkeuze volgens Arie
Vrolijk.

Deze nieuwe eigenaar van Zeedijk 1, zo bleek uit
een gesprek met Dorpsbelang, aan het pand waar-
over we spreken eisen die je eigenlijk niet aan een
oud pand mag stellen: Het huis moet modern comfort
verschaffen, het huis moet ruime kamers bevatten,
het huis moet vochtvrij zijn., het huis moet efficiënt
zijn, het huis mag geen scheuren te zien geven en
het huis moet mogelijkheden tot uitbreiding
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JJAANN  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!
Turbanana bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00  

Vers gesneden Broccoli
1 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 6 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore  
nieuwe oogst aardappels        
deze week 20 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Vervolg Dijkgraafwoning

Makkum - Veertig jaar geleden werd de stichting
Maggenheim opgericht. Er was toen een plan voor
o.a. een sporthal, zwembad, sportvelden en een
Groene Kruis gebouw.De sporthal en een deel van
de sportvelden kwamen er en ook het Groene Kruis
gebouw wat inmiddels al weer gesloopt is. Enkele
jaren geleden was er gebrek aan een goede zaal
voor toneel en dergelijke en enkele Makkumers
besloten de plannen voor een multifunctioneel
centrum maar weer eens op te starten. Toen ook
nog bleek dat er Leadergelden uit Brussel konden
komen kreeg het plan vastere vormen. Het gebouw
moet komen aan de noord/oost zijde van de sporthal
en zal aan velen een goede accommodatie gaan
bieden. In het gebouw komt een zaal die in drie
gedeelten gebruikt kan worden voor muziek en
toneel. Hierin kunnen tussen de drie en vierhonderd
gasten ontvangen worden. Tussen de sporthal en
deze zalen komt een foyer. De kantine van de huidige
sporthal wordt peuterspeelzaal. Er komt een Aula
aan de Klipperstraat en ook hoopt men dat in de
toekomst de bibliotheek met een internet café een
plekje in de sporthal kan krijgen. In de kelder komt

de ruimte voor de jeugdsoos en oefenruimte voor
muziek groepen. Als er vraag naar is zou er ook een
gezondheid boulevard kunnen komen, ook hiervoor
is ruimte gereserveerd.  Het nieuwe gebouw biedt
heel veel mogelijkheden en de bouw aanvraag is
reeds ingediend. Dit heeft te maken met het krijgen
van de leadergelden. Voor 1 oktober moest dit
gebeuren en dat is gedaan. De kosten van het
gebouw zijn ruim 1,5 miljoen euro. Het ontwerp is
van architect Lieuwe Zijlstra uit Bakhuizen en het zal
beslist opvallen als het er eenmaal staat. De mensen
die in de omgeving van de sporthal wonen hebben de
tekeningen en maquette gezien en ook de eventuele
gebruikers zijn bij de initiatief groep langs geweest. 

Een belangrijke groep die toch wel wil weten wat
er allemaal gaat gebeuren is de horeca.Zij zijn nog
niet van de plannen op de hoogte gebracht en hiermee
waren tijdens de informatie avond voor bewoners
van Makkum twee horeca mensen niet gelukkig.
Als het centrum door vrijwilligers gerund gaat
worden zien zij dit als oneerlijke concurrentie, een
van de aanwezigen vroeg voor het volgend seizoen
een handvol vrijwilligers om zijn zaak te runnen.
Besloten werd dat binnen nu en een half jaar met
de horeca gesproken gaat worden hoe het allemaal
aangepakt wordt als het door gaat. Dit doorgaan is
nog niet zeker maar zal eind november bekend
worden. Dit hangt samen met de financiën. Het
gebouw moet met zoveel giften en subsidies
gebouwd worden, dat er geen schuld over blijft. De
exploitatie zal de eerste jaren gesteund worden
door de stichting M

Realisering plannen Cultureel centrum Nieuw
Maggenheim

geven. Nu mist een historisch pand deze kenmerken.
En daarom nam de nieuwe eigenaar heel kort door
de bocht een drastisch besluit: dan maar slopen.
Als ik de achteringang van mijn boerderij binnen-
kom zegt mevrouw Vrolijk (ik behoor zelf tot het
‘oude pandjestype’) moet ik me bukken, zo ook het
bezoek. Dat zou volgens huidige eigenaar een
reden moeten zijn om het te slopen.

De gemeente Wûnseradiel maakt de sloop van sfeer-
en beeldbepalende panden wel heel gemakkelijk. Je
vult op je sloopformuliertje in ‘gebreken en scheuren’
en de ambtenaar geeft zijn goedkeuringsstempel.
Er zou op zijn minst eens onderzocht kunnen worden
of de genoemde gebreken wel voldoende aanleiding
zijn om tot slopen over te gaan. Is het niet mogelijk
dat de gemeente Wûnseradiel een bouwkundige
langs stuurt voor een gedegen diagnose. Die kan
nagaan of het pand een terminale ziekte heeft, zoals
de eigenaar beweert of dat met wat liefdevolle
verzorging het pand misschien aan een tweede
leven kan beginnen. Ik kan me haast niet voorstellen
dat de ziekte van Zeedijk no 1 terminaal is. De laatste
dertig jaar hebben de bewoners er met veel plezier
gewoond. En nu plotseling zou het huis de eigen-
schappen van een onbewoonbaar verklaarde
woning bezitten?

Als ik een nieuwe dakkapel op mijn woning wil
hebben dan buigen de dames en heren van Hûs en
Hiem zich over deze aanvraag en bepalen zij na
lang overleg dat die kapel 10 centimeter meer naar
rechts moet. Maar als je met een bulldozer je

historische pand plat wil walsen hoef je slechts een
stempeltje op een formulier te halen. Wie kan mij
dit uitleggen? De gemeente Wûnseradiel zou met
iets meer ijver zijn karakteristieke panden kunnen
verdedigen. De eigenaar geeft als reden van slopen
op ‘scheuren en gebreken’. Maar niemand komt dit
checken. Met het huidige gemeentebeleid of liever
het ontbreken daarvan verdwijnen er onnodig z.g
kleine monumenten en verdwijnt er iets van het
karakteristieke unieke gezicht van Friesland. 

Mijn bezwaar is duidelijk. Zeedijk no 1 heeft mijns
inziens ten onrechte een sloopvergunning gekregen.
Het is niet aangetoond en niet aannemelijk
gemaakt dat het pand zodanig ernstige gebreken
heeft dat het gesloopt moet worden. Aan een historisch
pand worden door de eigenaar eisen van gemak en
efficiency gesteld die je niet aan een klein monument
mag stellen. De gemeente Wûnseradiel kan misschien
opnieuw met hem gaan praten en misschien wat
aan ‘arm twisting’ gaan doen, in goed Nederlands
gezegd: wat duwen en trekken.
Het algemeen belang is hier belangrijker dan de
grillen van een nieuwkomer die zich bij de aan-
koop van een woonhuis schromelijk vergiste en nu
de negatieve gevolgen van die vergissing afwentelt
op de gemeenschap. De slag bij Warns is door de
Friezen gewonnen Dat werd onlangs nog herdacht.
Een wapenfeit om trots op te zijn. Maar ‘de slag bij
Gaast’ dreigen de Friezen te verliezen door dom-
heid, onverschilligheid en gebrek aan historisch
besef. Aan u, commissieleden is de taak toever-
trouwd een wijs besluit te nemen.
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Hondenpoep!
Mooi dat we in Makkum stukken groen hebben
waar de kinderen van de buurt heerlijk kunnen
spelen en ravotten. Het wordt een stuk minder
mooi als je kinderen bijna dagelijks thuiskomen
met…..poep onder de schoenen! Rara, hoe
komt dat nou weer onder de schoenen.
Natuurlijk kun je eens in de hondenpoep
staan. Dat gebeurt ons allemaal wel eens.
Maar als je kind dan vertelt waar hij steeds
die poep onder z’n schoenen krijgt, wordt ik
er als ouder ‘strontziek’ van. Op een mooi
groen grasveldje bij ons in De Poon ligt het
bezaait met hondenpoep. Het is bijna onmogelijk
om géén poep onder je schoenen te krijgen bij
het oversteken van het veldje! 
Natuurlijk begrijp ik dat je van honden houdt
en dat je ze hebt als huisdier. Ook logisch is
dat je die trouwe viervoeters moet uitlaten.
MAAR is het ook niet logisch dat als je hond
z’n behoefte heeft gedaan, je als baasje het
dan ook opruimt en thuis in de ‘kliko’gooit??
Zijn er tegenwoordig niet genoeg hulpmiddelen
op de markt? Te denken aan  speciale schepjes
en handschoenen, allemaal voor dit soort
zaken. Blijkbaar voor sommige hondenbezitters
dus niet. Laat ze maar schijten en opruimen…
ho maar! 
Ik hoop dat de kinderen in onze wijk vanaf nu
niet meer thuiskomen met die bruine smurrie
onder de schoenen. Oh ja, dat geldt natuurlijk
voor alle (speel)veldjes in Makkum. Maar dat
is logisch!

Martin Onrust

Rijbewijs ingevorderd
Kornwerderzand – Op de Afsluitdijk A7 ter
hoogte van de sluizen heeft vorige week
maandagavond omstreeks 19.20 uur een 44-
jarige automobilist uit Alkmaar een forse
bekeuring gekregen, omdat hij 91 km te hard
reed. Zijn rijbewijs is ingevorderd en verder
rijden was er voor de man niet meer bij. Ter
plaatse geldt ene maximumsnelheid van 70
km per uur. Vorig week woensdagmorgen om
10.55 uur kreeg een 43-jarige automobilist uit
Groningen bij de sluizen Kornwerderzand een
bekeuring voor te hard rijden. Hij reed 53 km
sneller dan was toegestaan. Ter plaatse geldt
een maximumsnelheid van 70 km. Het rijbewijs
van de man is ingevorderd.

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid 
van de redaktie

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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GARAGE  HORJUS; EEN BEGRIP IN MAKKUM
Het is momenteel goed zakendoen bij garage horjus

Taxatie van uw ‘oude’ auto doen wij met het online autotaxatie systeem van autodata,laat ook uw auto taxeren.   

BENZINE
Peugeot 206 Cabriolet 1.6-16v,blauwmetallic,airco-ecc,cruisecontrol
Radio-cd,cpv+afst.bed,elrmn/spiegels,lm.velgen,35dkm 2003 verkocht!
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen  2002  € 13.900,-
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,zwartmet,airco,lm.velgen 2001 € 12.900,-
Renault Scenic 1.6i’authentique,blauwmet,mistl,51dkm 2001  verkocht!
Mazda Premacy 1.8i,Exclusief,MPV airco,mistl,dakrail 2000  verkocht!
Seat Alhambra 2.0i’comfort’,blauw.met,airco,el.rmn  1999  € 8.900,-
Renault Clio 1.6-16v,airco,lm.velgen,mistl,half.leer 2001 € 8.900,-
Fiat Punto 1.2 sx,3drs,cpv,el.rmn,lm.velgen,mistl   1999 € 4.450,-
Peugeot 306 1.4i,5drs,groenmetallic,st.bekr,110 dkm 1996 verkocht!
Suzuki Swift 1.3glx,5drs,rood,cpv,el.spiegels,91dkm 1994  € 2.250,-

DIESEL
Audi A4 Tdi 74kw proline,zwartmet,airco-ecc,cruisecontr,
Parkeer sensoren,audi concert,mistl.voor,cpv+afst.  2004  € 24.900,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  € 13.400,-
Vw Golf Variant Tdi 110pk,groenmet,a/c,cruisecontr 2000  € 10.900,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm  2002 € 10.600,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  € 4.450,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco  2001  € 13.400,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl
Renault clio 1.6-16v
Zilvermet,airco,cpv+
Afst.bed,lm velgen
Mistl.voor,half leer
113 dkm   bj 2001

€€ 8.900,-

Citroen Xsara 1.9D
Groenmetallic,cpv
Stuurbekr,trekhaak
Verkoop in opdracht
165dkm bj 11-1998

€€ 4.450,-

www.nieuwbouwinmakkum.nl De Week van de Lingerie: ook
bij De Boer <> Mode & Wonen

Makkum - Het ondermodebeeld is de laatste
tien jaar ingrijpend veranderd. We kiezen
onze bodywear bewust, laten ons leiden
door momenten, stemmingen en gevoelens,
passen deze aan bij de bovenkleding en
onze bezigheden. We zitten dus lekker in
onze tweede huid. Of … klopt dat toch nog
niet helemaal? Dragen we elke dag wel dat-
gene wat echt goed zit? Blijkt die leuke bij-
passende slip van het setje altijd zoek als je
hem nodig hebt? En komt dat leuke nacht-
hemdje niet uit de kast, want dat oude
T-shirt ligt bovenop de stapel en er is toch
niemand die het ziet? Gaan wij – vrouwen
en mannen van vandaag - wel goed om met
onze beste kant en zijn we up-to-date?

Daarom is er de Week van de Lingerie. Een
week om weer eens voor de spiegel te gaan
staan en dat wat we dragen aan lingerie,
nachtmode en ook badkleding kritisch te
bekijken. Het is een verwenweek. Met veel
aandacht die de lingeriespeciaalzaken geven,
zoals een goed persoonlijk advies. Want kleding
die je direct op de huid draagt, moet ook passen
en aanvoelen als je tweede huid. Comfortabel,
ondersteunend, zacht en soepel. Wie een
vraag heeft, ergens onzeker over is, zeker wil
zijn van de juiste maat en een goed advies wil
over pasvorm en het beschermen van lingerie,
laat zich verrassen en stapt tussen 22 en 28
oktober bij Feddie en Geertje binnen. 

Deze week is het ook tijd voor cadeautjes en
die zijn er dan ook volop. De Boer – Mode &
Wonen doen bij aankoop van nieuw lingerie
een leuke lingerie attentie in de tas.  Redenen
te over om tussen 22 en 29 oktober Feddie en
Geertje een bezoekje te brengen. Kijk voor
meer informatie op: www.weekvandelingerie.nl

Nog 10 dagen genieten
van zeemeerminnen
Makkum – U kunt de laatste dagen van de
maand oktober nog genieten van de diverse
zeemeerminnen, die te bewonderen zijn in de
expositieruimte van Stichting Ald Makkum in
het Waaggebouw te Makkum, tijdens de
openingstijden van het VVV kantoor. Over 10
dagen sluit het VVV kantoor zijn deuren voor
de winterstop. Hiermee valt gelijkertijd het
doek voor deze unieke expositie “de
Zeemeermin”. De expositie is in het kader van
de Visserijdagen 2005 georganiseerd en heeft
een heleboel kunstwerken opgeleverd. Bekende
kunstenaars hebben werk ingeleverd zoals o.a.
Frans Faber, Antje van der Werf, Jack Breed,
Joke Pas, Aart Cornelissen, Elske Klik en
Alwin Overwater. Maar ook minder bekende
kunstenaars hebben een waardig steentje bijge-
dragen aan de expositie, te denken aan: Elly
Pas, Caroline D. Katsburg, Mari-Anne Schalm-
Hensing en Wietske Wicherink.
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Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

Gymnastiekvereniging DES Makkum
zoekt per direkt een, 

Leidinggevende
Callanetics

Voor het leiden van een enthousiaste groep
leden op de donderdagavond.

Voor informatie kunt u kontakt opnemen met;

Reino Mulder
telefoon nr. 232773

of
Geertina Bijlsma

telefoon nr. 232145

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Vriendjeskamp 2005 ‘weekendje alles verkeerd om’
Eerst het toetje dan de pannenkoeken

* Het traditionele overvliegen ging met veel spektakel gepaard over een in het “IJsselmeer” 
gespannen touwbrug

Makkum - Kortgeleden kon u in de Belboei
lezen dat de scoutinggroep Burdine een brief
had ontvangen van burgemeester Karkarov
van het stadje Beregowo in Transsylvanië. De
burgemeester deed daar een dringend verzoek
aan ons om hun te helpen zodat hun wereld
weer normaal werd en de mensen van
Beregowo weer normaal kunnen leven in
plaats van achterstevoren en verkeerd om. Dit
moesten we doen door een weekend zelf
“verkeerd om” te gaan leven en dus alles
verkeerd om te doen. Op deze manier zou de
vloek die het stadje Beregowo trof  (in de
vorm van een grote wolk die boven het stadje
hing) opgeheven worden. Wij hebben dus
inderdaad het weekeinde van 23 t.e.m. 25 sep-
tember andersom geleefd.

Vrijdagavond rond 19.00 uur kwamen de eerste
mensen die konden beginnen met het opbouwen
van het kampement. Het was al gauw donker,
en snel een kampvuur aan. Normaal heeft een
scout geen moeite met het aansteken van een
vuurtje, maar dit keer wou het toch niet echt
slagen. Een slechte voorbode misschien? Dan
maar slapen en hopen dat de vloek van
Beregowo niet al in Makkum gearriveerd
was, er was immers wel een grote wolk boven
onze ingangspoort.
De volgende dag was het weer vroeg dag voor
iedereen. Er moest nog een draaimolen
gebouwd worden en het terrein moest daarna
ook weer schoon gemaakt worden.

s’ Middags rond 13.00 uur kwamen de jong-
ste kinderen (welpen en kabouters) en de
vriendjes en vriendinnetjes. Tevens was er een
groep kinderen van het asielzoekerscentrum
uit Witmarsum uitgenodigd om ons te helpen.
Om 14.00 uur werd het kamp geopend, de
groepen ingedeeld en uitleg van de spelletjes
gedaan zodat er een klein halfuurtje later
gestart kon worden.
De spelletjes waren ingedeeld als een vossen-
jacht. De posthouders waren dus overal en
nergens te vinden. Doordat we alles verkeerd
om moesten doen, was het de bedoeling dat
men de spelletjes verloor. Diegene die verloren
had, was dus winnaar.  Zo konden de kinderen
achteruit een hinkelbaan nemen, kegelen
waarbij de kegels tegen de bal aan moesten
worden gegooid, boter- kaas en eieren waarbij
men niet drie op een rij mocht krijgen. Na de
spelletjes was het rond half vijf alweer tijd om
terug te gaan naar het gebouw waar de kinderen
nog even mochten spelen. Om half zes was
het tijd voor het eten. Andersom; dus eerst het
toetje en dan de pannenkoeken.

Hierna werd er eerst afscheid genomen van de
kinderen van het asielzoekerscentrum. Velen
vonden het jammer dat ze niet langer konden
blijven. In de tussentijd was de wolk boven
onze poort een stukje opgetrokken, een goed
teken? Om half acht was het dan tijd voor de
puzzeltocht. Uiteraard moest deze ook weer
andersom. De kinderen moesten doen wat er
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Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig van
zaterdag 22 oktober

t/m zondag 30 oktober

Waarneming praktijk en apotheek
collega W.G. Jansen/B.J.H. Dierick
Praktijk: Kerkstraat 7
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

ZZAANNGGDDIIEENNSSTT 

Zondagavond 23 oktober a.s. 
om 19.30 uur 

in Ons Gebouw Markt 17 te Makkum.
Spreker Br. P van Hyum,  
thema "Het Bewijsstuk" 

m.m.v. Antsje en Richtsje uit Nijemirdum 

U wordt uitgenodigd door 
de zangcommissie van 
de Baptisten Gemeente 
van Workum/Makkum

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Adverteer in de
Makkumer Belboei

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Vervolg Vriendjeskamp 2005

* De grote wolk hangt boven de toegangspoort                                   foto’s: Scouting Burdine

niet stond en andersom. Foute antwoorden
waren goed, opdrachten moesten verkeerd
om, etc. Na deze vreemde puzzeltocht was de
wolk weer een beetje opgetrokken en was er
gelukkig nog tijd voor een kampvuur, deze
keer lukte het dan ook wel. Rond half twaalf
waren de kinderen allemaal in hun tent en
begon de rust weder te keren zodat de leiding
nog even wat kon napraten. De volgende
ochtend was het alweer vroeg op. Eerst maar
een bakkie koffie, of  2, of 3…. Zo weer een
beetje wakker. Na het ontbijt was er een groot
loopspel waarbij de foute antwoorden weer
goed waren.

Hierna was het tijd voor het traditionele over-
vliegen. Dit is een jaarlijks terugkerend ritueel
waarbij de kinderen die te oud zijn geworden
voor hun leeftijdsgroep, overgaan naar de
oudere groep. Dit ritueel gebeurt al sinds jaar
en dag met veel spektakel. Dit keer moesten
de betreffende kinderen eerst over een
(bewust te slap opgehangen) touwbrug lopen
zodat niemand met droge voeten overkwam.
Eenmaal aangekomen moesten ze terug-
peddelen op een surfplank.
Toen terug naar het gebouw waar de
“overvliegers” eerst nog door een donkere
gang kruipen moesten met op het eind daarvan
een douchekop gemonteerd zodat echt iedereen
nat was.
Hierna moesten ze natuurlijk nog op de foto
waarvoor ze geposteerd werden voor de
ingang van het clubgebouw. Wat de overvliegers

niet wisten was dat er op het afdakje twee
man met 3 emmers zaagsel klaar stonden voor
het laatste stukje van de ceremonie. Eenmaal
nat en onder het zaagsel waren de kinderen
helemaal overgevlogen. Hierna werd om
klokslag twaalf uur het kamp afgesloten.
Deze sluiting werd onderbroken door een
telefoontje. Dit bleek de burgemeester van
Beregowo te zijn. deze kon vreugdevol
vertellen  dat alles gelukt was en dat wij met
z’n allen wel vreselijk ons best moeten
hebben gedaan want de wolk boven
Beregowo was helemaal weggetrokken en dat
alles weer normaal was.

Toen we naar onze poort keken bleek de wolk
boven de poort ook helemaal opgetrokken te
zijn.  
Het was dus gelukt! Hierna gingen de uitge-
nodigde vriendjes en vriendinnetjes weer naar
huis zodat de (oudere) kinderen nog even
konden blijven om de restanten op te ruimen.
Dit jaar konden we spreken van een we heel
bijzonder vriendjeskamp waarin gebleken is
dat men met veel samenwerking heel wat
bereiken kan.

Onze dank gaat dan ook uit naar alle kinderen
die zo vreselijk hard hun best gedaan hebben
om de mensen van Beregowo te helpen.

Groetjes;  leiding en bestuur 
Scouting Burdine Makkum.
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Bent u nog op zoek naar een passend en verrassend 
kerst- of relatiegeschenk voor uw medewerkers of relaties?

Bezoek dan de kerstpakkettenshowroom van 
Groothandel Bergsma B.V., Oliemolen 2 in Makkum:

Op woensdag 26 en donderdag 27 oktober a.s. hebben wij
speciaal onze kerstpakketten showroom op avond geopend! 

U bent van harte welkom vanaf 19.00, hier kunt u onder het genot van een kopje
koffie met wat lekkers ons uitgebreide assortiment kerstpakketten en relatiege-
schenken bekijken. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf uw eigen pakket samen te stellen. Vraag
naar de mogelijkheden. Op andere dagen zijn wij geopend tijdens kantooruren,
van tevoren liefst een afspraak maken.

Heeft u een bepaald thema of speciale wensen? Ook dit kunnen wij voor u verzorgen.

Voor meer informatie vraag onze brochure aan of kijk op www.groothandelbergsma.nl. 
mailadres: kerst@groothandelbergsma.nl 
of bel met Fonny of Grietje, telefoon 0515-231473.

Wij zien u graag op woensdag 26 of donderdag 27 oktober a.s., de koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,

Groothandel Bergsma B.V.
Fonny Smink
Grietje Zijlstra

Deze week kraken we de prijs van onze versgebrande cashewnoten
gezouten of ongezouten . . . . . . . . . . . . . . .van 2.95  nu slechts 1.95 per 250 gram

Belegen Noord-Hollandse Kaas (no.4)  . . . . .van 7.95  nu 6.45 p/kg

Stellinger Bieslook-Paprika-Knoflook Kaas  . . .nu 3.45 per 500 gram

De hele maand oktober:
Belegen Boerenkaas  . . . . . . . . . . . . . . . . .voor slechts 7.95 p/kg

Tot ziens  op de Markt 25 in Makkum
Tel:0515-231663 -Fax:0515-233283

Tegels                Delicatessen

VV Makkum
zaterdag 22 oktober

senioren 
Dracht. Boys 4   - Makkum 2  14.30 uur

junioren
Makkum D1  - Foarut D1   9.45 uur
Balk D2      - Makkum D2    9.00 uur
Makkum F3 - Scharneg. F4 *10.00 uur
St.Annapar. MC1 - Makkum MC1 11.15 uur
Balk E2 - Makkum E1 9.00 uur
(accommodatie De Wilgen)

* Overige jeugdteams zijn vrij.
wedstrijden met een * op het kaatsveld

Volleybalinstuif
Makkum – De volleybalvereniging Makkum
organiseert vrijdag 21 oktober van 16.00-
17.00 uur en instuif voor circulatievolleyballers.
Voorheen werd4en dit de mini’s genoemd. De
instuif is bedoeld voor jongens en meisjes
vanaf  zeven jaar en wordt in  de sporthal in
Makkum gehouden. Iedereen is welkom!

Zilver smeedwerken Elske
Klik in expositieruimte
“St.Ald Makkum”

Makkum – Elske Klik is inmiddels in Friesland
een gevestigde naam, wat betreft zilver smeed-
werken. Elske heeft voor de zeemeermin van
Makkum, die tijdens de visserijdagen de gast-
vrouw van Makkum is, een prachtig sieraad
ontworpen. Dit halssieraad heeft met recht in
de wandelgangen de naam: sieraad van de zee
…… meermin gekregen. Het collier is
gemaakt van zilver, met kralen van donker-
blauw koraal, stukjes wit koraal en takjes
zilverlokaal. Tijdens de visserijdagen in
Makkum droeg de zeemeermin dit sieraad en
het is nog tot eind oktober te bewonderen bij
de expositie “de zeemeermin” te Makkum,
voor het de kluis in gaat en over twee jaar
weer de bevallige hals van een zeemeermin
mag opsieren. Elske heeft voor de expositie
“de Zeemeermin” ook nog een geboortelepel
voor de Makkumer zeemeermin gemaakt.
Deze twee kunstwerken zijn nu te zien en
vormen een deel van de unieke expositie “de
zeemeermin”. Meer dan 30 kunstenaars
hebben een kunstwerk beschikbaar gesteld
voor deze expositie, die te bekijken is tijdens
de openingstijden van het VVV kantoor te
Makkum, op de bovengelegen expositie ruimte.

Voetbalprogramma
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e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MMAAKKKKUUMM

Sentiment? Och...

Groen als gras (2x)
onder mijne voeten

Maar dat gaat niet vanzelf!
U kunt nu nog bemesten en bekalken

Nu 2 pak gazonkalk 
voor totaal 120 m2 gazon

normaal € 9.90

Nu 2 pak voor €€ 7.95

Hoe groen is uw gras?

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport

Creil – Zaterdagmiddag 15 oktober trok
Makkum de polder in om haar wedstrijd tegen
Creil af te werken. Deze voetbalmiddag was
de tweede selectie vrij en dit resulteerde in
een hele ruime selectie. Met maar liefst vijf
wisselspelers, maar zonder waterzak, werd
getracht om de zeer belangrijke 3 punten mee
terug te nemen naar het hoge noorden.
Daarnaast bracht het vrije weekend van het 2e
met zich mee dat er hier en daar (vergane)
glorie van weleer langs de velden was te
bekennen.

Aanvoerder Reimo Tjeerdema won weliswaar de
toss deze middag, maar het was op voetballend
gebied Creil wat de eerste speldenprikken
uitdeelde. In de derde minuut vloog de bal na
een rare carambole net naast het doel van
Makkum. Makkum speelde in haar 4-4-2
formatie erg teruggetrokken en kwam zeker in
het eerste kwartier niet aan voetballen toe.
Na 15 minuten was het Simon Adema die zeer
alert reageerde op de inzet van linksbuiten
L. Kramer en pareerde zijn schot vakkundig.
Na 16 minuten was daar dan eindelijk de eerste
mogelijkheid voor Makkum. Makkum kreeg
haar eerste corner en als een duveltje die uit
zijn doosje klauterde was het Jouke Abe Tilstra
die uit de kluts met zijn “sterke” linkerbeen de
0-1 op het scorebord wist te brengen. Het was
echter van korte duur dat Makkum van dit
succes kon genieten. In 18e minuut kwam
Makkum nog met de schrik vrij doordat de
linksbuiten L. Kramer niet de juiste richting
aan zijn kopbal kon meegeven. Maar na
22 minuten spelen was het na niet resoluut
ingrijpen van de defensie van Makkum uitein-
delijk Pieter Genee die de aanval onreglementair
tot een einde wist te brengen. De hieruit voort-
vloeiende terechte strafschop werd zonder
genade door spits Yilmaz achter Simon
geschoten. Na deze gelijkmaker was het
Makkum die door deze tegenvaller te snel de
diepte ging zoeken en vergat rustig te blijven
voetballen. Na een half uur spelen werd
Makkum een zuivere penalty onthouden nadat
Jacob Smink op volle snelheid in het straf-
schop gebied zowel werd vastgehouden als
onderuit werd gegleden. Tot ieders verbazing
weigerde de leidsman de bal op de stip te leggen.
De verbazing werd ook nog verbaal kracht

bijgezet door de trainer van Makkum wat
hem een rode kaart opleverde, evenals een
verwijdering tot buiten de omheining. Na dit
incident kreeg Makkum nog twee goede kansen
om nog voor rust op voorsprong te komen,
maar het geluk was niet aan de zijde van
Makkum. Zo was in de 35ste minuut Timo
wel heel dichtbij de 1-2, maar zijn kopbal
spatte uiteen op de letterlijk en figuurlijke
dwarsligger.  

Vijf minuten na de rust werd er door het duo
Reimo Tjeerdema en Jouke de Jong een erg
ruime één-twee opgezet. Het was Reimo
Tjeerdema die de bal doorkopte op de
bewegelijke Jouke de Jong, die op zijn beurt
Reimo weer in de diepte wegstuurde. Puur op
wilskracht, overzicht en traptechniek wist de
aanvoerder de bal voor de goal te brengen,
waar de snel doorgelopen Jouke de Jong de
bal met zijn hoofd binnen liep en de 1-2 voor
Makkum wist te scoren. In het restant van de
tweede helft werd door Makkum de voorsprong
met man en macht verdedigd. Veel uitgespeelde
kansen wist Creil niet meer te creëren en als
er al gevaar dreigde dan was daar altijd nog
sluitpost Simon Adema die zijn goal schoon
wist te houden. Makkum daarentegen wist
nog een aantal keren gevaar te stichten. Zo
kon de goalie van Creil een goed schot van
Teake Elgersma nog maar net tot corner
verwerken. Jouke Abe Tilstra, die na zijn
doelpunt vanuit alle standen op goal probeerde
te schieten op zoek naar zijn tweede treffer,
verraste in de 82ste minuut bijna vriend en
vijand. Zijn schot (of was het een voorzet)
verdween jammer genoeg net boven de lat. In
de derde minuut van de blessuretijd was het
de ingevallen Bouke Jetze Smink die de veilige
1-3 wist te scoren. Hij deed dit echter in buiten-
spelpositie, waardoor deze goal terecht werd
afgekeurd en de stand dus 1-2 in het voordeel
van Makkum bleef. 
De man of the match voor Makkum deze middag
was Reimo Tjeerdema, die als aanvoerder
voorop in de strijd ging en daarmee een voor-
beeld was voor zijn teamgenoten. 

Met deze winst op zak en een vrij weekend
voor de boeg kan het vlaggenschip van
Makkum haar blik weer naar boven richten. 

voetbal - Makkum uiterst efficiënt naar de volle winst!

Makkum – Woensdagmiddag 26 oktober a.s.
organiseert het Nut een kinderprogramma in
de Prins. ’t Magisch Theatertje speelt een pop-
penspel over de muizen Floor en Ferdinand, zij
zijn broer en zus. Floor is een gewone muis.
In de zomer werkt ze hard om een voorraad te
maken voor de winter: nootjes, gerstekorrels,
kortom alles wat een muis maar nodig heeft.

Ferdinand is heel anders, een beetje lui lijkt
het wel. Maar als het winter wordt heeft hij
een verrassing om door de sombere winter
heen te komen. Het poppenspel is bedoeld
voor kinderen vanaf 3 jaar tot en met groep 3.
De aanvang is om 14.00 uur en de entree is
€ 3.50. Restaurant De Prins, Kerkstraat 1,
Makkum.

Kinderprogramma ’t Magisch Theatertjes
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Vakantie?
Kom eens langs!

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

voor: bloemen, planten, 
rouwwerk, bedrijfsabonnement, 
trouwwerk, potterie, glaswerk, 

woonaccessoires & zo

DDaatt iiss..............
kklleeuurrrriijjkk ggeenniieetteenn

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

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

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport

Botsje Hellinga neemt afscheid als voorzitter

* Botsje Hellinga geflankeerd door Susanne Hellendoorn (rechts) en Karin Lemmens-Boll

Makkum – Botsje Hellinga is vorige week
tijdens de jaarvergadering gestopt als voorzitter
van de volleybalvereniging Makkum. Na acht
jaar de functie te hebben bekleed, neemt nu
Pim Bergsma het stokje over. “Botsje was
altijd veel in de sporthal te vinden en toonde
een enorme inzet als voorzitter”, aldus secretaris
Susanne Hellendoorn. Botsje blijft echter ook

na dit afscheid betrokken bij de vereniging.
Ze gaat zich druk bezig houden met het vijftig-
jarige bestaan van de vereniging in 2007 en is
trainster en speelster bij Dames 4. Penning-
meester Karin Lemmens–Boll bedankte
Botsje voor de fijne samenwerking en over-
handigde haar een cadeaubon met een bos
bloemen.

Makkum - Na de teleurstellende wedstrijd
van een week eerder waar de dames verloren
met 4-0. Gingen de dames deze keer voor de
volle winst. Zaterdag werd er gespeeld tegen
de Swette Switters uit Scharnegoutum. In de
eerste set begonnen in de basis Francis
Koornstra, Marrit van Dijk, Vollie Oostenveld,
Eva Lantinga en Hilde Lutgendorff. Rommy
Lutgendorff Ellie Smink en Frank de coach
zaten op de bank. 

Het begon direct al gelijk op, dus dit  beloofde
weer een spannende wedstrijd te worden. Met
een sterke service druk  van Makkum wonnen
de dames deze set met 25-21.

De tweede set begon wat minder doordat
Francis op de bank kwam te zitten  door een
blessure. Ellie kwam er weer in, Eva kwam op
de mid-positie en zo werd de tweede set
gespeeld. Het liep verbazingwekkend goed
met een toch wat andere opstelling. Makkum
bleef scoren met opnieuw een goede service
en een  paar flinke smashes. Deze set werd

gewonnen met 25-17. 

In de derde set gingen de dames mooi door
met het sterke spel, het werd ietsje spannender
doordat de pass soms niet lekker liep. Toch
hield Makkum de sterke opslag vast en werd
er wederom goed geknald, waardoor de derde
set wederom met winst werd behaald 25-20. 

Dan de laatste set een makkie dachten de
dames, maar wederom weer een  spannende
set. De pass zakte weer in waardoor de Swette
Switters op een voorsprong kwamen.
Makkum kwam weer terug maar uiteindelijk
verloor Makkum deze set met 20-25.  Maar de
wedstrijd werd wel gewonnen met 3-1, dit zijn
wel weer 4 puntjes voor de tussenstand van de
competitie. 

De volgende thuiswedstrijd is 5 november om
17.00 tegen Vovesa 1 uit  St. Annaparochie.
Dit beloofd weer een spannende wedstrijd te
worden, dus kunnen we alle steun van de
supporters goed gebruiken.

voetbal - Makkum Dames 1 winnen thuis met 3-1
van Swette Switters
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

www.ps-afvallen.nl

Zoekertje
gratis geplaatst

Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687

TE KOOP Netjes keukenblok, 3 boven- en 3 onder-
kastjes + afzuigkap € 125.-, tel. 0515-579679

TE KOOP Zonnehemel merk Alisun 20 lampen,
tel. 0515-232454

TE KOOP C.D. speler (“Technics”) in zeer goede
staat € 20.-, tel. 0515-231940

TE KOOP Wit NDF bed 140 x 200 cm + 2 nacht-
kastjes € 50.-, tel. 0517-531739

TE KOOP Addo stuur: Windows ’98 voor senioren,
nieuw € 15.-; Windows 98 voor senioren incl.
CD-rom deel 2 nieuw € 15.-. Samen € 25.-. Deze
boeken worden ook gebruikt bij de pc-senioren
cursussen in Makkum e.o., tel. 0515-231814

TE KOOP Blauwe Puma voetbalschoenen m. 41
z.g.a.n. € 50.-, tel. 0517-531885

GEVRAAGD Wie heeft er voor ons nog breigaren
om dekentjes mee te breien voor Roemenië? 
tel. 0515-532092

GEVRAAGD Lieve oppas voor vrijdag en maandag-
middag, tel. 06-27221241

AAN HUIS Gitaarlessen, tel. 06-20139195

GRATIS AF TE HALEN ca. 50 nette houten tegels
50x50 cm. Schokkerweg 11, Makkum, weg = weg 

Jaarlijkse Koekactie
Muziekvereniging
Hallelujah
Makkum – Volgende week woensdag- en donderdag-
avond (26 en 27 oktober) vindt weer de jaarlijkse
koekaktie plaats. Een goede traditie in de maand
oktober. Vanwege het succes van de afgelopen
twee jaar, komen we ook dit jaar 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 om weg te geven. De opbrengst van
dergelijke acties is altijd zeer welkom en wordt
nuttig besteed. Vanaf ongeveer half 7 zal de drumband
deze koekaktie weer muzikaal ondersteunen,
terwijl de overige leden van onze vereniging huis-
aan-huis de Dúmkes aan de man of vrouw proberen
te brengen. Dus: Hoort u tromgeroffel of lyraklanken,
dan zijn onze verkopers vast niet ver bij u uit de
buurt. Alvast bedankt voor uw steun!



Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 uur
15.00 - 18.00 uur

zaterdag en zondag
8.00 - 18.00 uur

Wij zijn geopend t/m dinsdag 1 november

U vindt ons op recreatiecentrum 
De Holle Poarte Makkum

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl
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Zoekertje

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

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

BIED ZICH AAN Mollenvanger is op zoek
naar jachtvelden, ook kleinere velden, 
tel. 06-51000867

WIE heeft dinsdagmiddag (11 okt.) in de
bibliotheek mijn blauw/groen turkoois stenen
armbandje meegenomen? Hij lag op de grond
in de hal, ik wil hem graag terug. Beloning
voor het teruggeven is € 5.-. 
Iris Hoekstra, tel. 0515-231681

WIE heeft mijn paarse "cars" vest (met capu-
chon) gevonden, ik heb hem waarschijnlijk
ergens laten liggen. Ik zou hem graag terug
willen. Magreet Lutgendorff, tel. 231621

VERMIST Heeft iemand mijn jas gevonden?
Hij is vel geel met een donkerblauwe corduroy
kraag en een grote Mickey Mouse applicatie
op de rug, maat 134 of 140. Ik ben hem al een
tijdje kwijt. tel. 0515-231116 (Lisa)

VERLOREN Fietssleutel met wit label van
het merk SNAKE. 
Niek Lutgendorff, tel. 231621

KLEDINGVERKOOP Peuterspeelzaal
‘Krobbeguod’, woensdag 19 oktober van
19.30 tot 21.00 uur


