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Makkum - Deze opmerking wekte natuurlijk 
direct onze nieuwsgierigheid op en kennissen 

kwam het volgende verhaal eruit; 

Zaterdagavond hadden wij bezoek en op een 
gegeven moment kwam aan de orde dat Heimen 

granaten. Heimen heeft de handgranaten uit zijn 
ouderlijk mee genomen met de wetenschap 
dat deze projectielen ongevaarlijk zouden 

evacués naar Makkum gekomen en omdat de 

evacués zijn zo de granaten in het ouderlijk 

Heimen naar zijn schuurtje pakte het oorlogs
materiaal en deponeerde de explosieven op de 
tafel voor de neus van hun gasten. Henk Kuipers, 
die als ervaren zeeman alle wereldzeeën bevaart, 
herkende direct dat de oude granaten nog best 
actief konden zijn omdat de veiligheidspin er 

nog in één van de granaten zit. Brigadier van 
politie Johan Swieringa, werd geraadpleegd en 

explosieve opruiming dienst. Na telefonisch 
overleg met deze dienst werd vastgesteld dat 
het om granaten gingen die nog explosief zijn. 
Later op de avond werd dit bevestigd door twee 
vertegenwoordigers van de hermandad die 
kwamen controleren hoe Heimen de bommen 
weer in zijn schuurtje had gedeponeerd. Hij 
kreeg de opdracht er verder van af te blijven. 
Nonchalant vertelde Heimen dat hij er wel 
eens over had gedacht van de granaten een 
paar schermerlampjes te maken. Gelukkig heeft 

had dit geen licht opgeleverd maar was het 
licht uit gegaan op de Krommesloot. Ook Marjan 
zijn vrouw vertelt dat deze bommen als speel
goed zijn gebruikt door hun kinderen en hebben 

heeft de twee granaten maandagmiddag in de 

Makkum - Ook dit jaar ontvangt u deze 
j 

vragen eenmaal per jaar van u als lezer een gift/ 
vrijwillige bijdrage, voor het instandhouden en 
wekelijks laten verschijnen van de Makkumer 
Belboei. Elk jaar wordt er spontaan op deze 

weer op uw financiële bijdrage te mogen 

invullen niet uw naam, uw bank- of giro
nummer en het bedrag in te vullen. 

administratie mevrouw Corry Koornstra, 

0515 231778 (liefst na 19.00 uur). 

0.49
aanbieding is geldig van 

www.makkumerbelboei.nl No. 1156 - 11 oktober 2006 

Makkumer Middenstand Vereniging 

Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum 

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

Theo Adema, tel. 0515-231401 

www.vissermode.nl 

7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG 

DE KN ALVAN DER WAL 

Avondrust opent 
restaurant 

14  

Wij gaan naar de bommen en granaten op de Krommesloot 

stelden de vraag wat bedoel je daarmee? Toen 

van der Wal in het bezit was van twee hand 

zijn. Waarschijnlijk zijn de handgranaten met 

familie van der Wal onderdak verschafte aan 

huis van Heimen terechtgekomen. Trots toog 

deze verwees familie van der Wal naar de E.O.D 

hij dit niet ter hand genomen. Waarschijnlijk 

als decoratie gediend in de woonkamer. De EOD 

omgeving van Makkum ontploffing gebracht. 

maand weer de gebruikelijke acceptgiro. Wi

actie gereageerd. Wij hopen ook dit jaar 

rekenen. Alvast bedankt! Vandaag ontvangt u 
met de MB de acceptgiro. Vergeet u bij het 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de 

Botterstraat 40, 8754 AD Makkum, telefoon 

Vrijwillige bijdrage Makkumer Belboei 

FRIESCHE VLAG 
VANILLE VLA 
1 literpak

woensdag t/m zaterdag 
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Info Familieberichten Agenda 
donderdag 12 oktober 
Makkum – Open repetitie van het jeugdorkest 
en tevens infoavond van muziekvereniging 
Hallelujah om 19.00 uur in het repetitielokaal 

de bibliotheek) 

vrijdag 13 oktober 
Makkum – Bibliotheek 13.30 uur 

Peterselie met Help, een kleurrijke en feestelijke 
voorstelling 

Makkum – Ons Gebouw 19.45 uur 

voor leden en niet-leden 

zaterdag 14 oktober 
Gaast – Dorpshuis “De Fûke” 
maatklaverjassen, aanvang 20.00 uur 

Leek – Landelijke Politiedag 10.00 – 16.00 uur 

zondag 15 oktober 
Makkum – Ons Gebouw 14.00 uur 
“Sita de Lapjesgeit” poppentheater 
voor kinderen van 4-8 jaar 

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de vele kaarten, bloemen 
en blijken van belangstelling tijdens het 

Rinnie en Yme Kuiper 

Makkum, oktober 2006 

getrouwd. Wij zijn dankbaar voor de mooie 
woorden die gesproken en geschreven 
zijn, voor de prachtige cadeaus die we 
hebben gekregen, maar bovenal zijn we 
dankbaar voor het feit dat de Heer ons 

Wij willen een ieder die deze gebeurtenis 
voor ons onvergetelijk heeft gemaakt hierbij 
dank zeggen. 

K. Holwerda 

Makkum, oktober 2006 

is dit stel in het huwelijk getreden. 

van Harte gefeliciteerd! 

Rein en Nicole 
Pieter + Sanne 

Albertha en Bernhard 
Sebastian + Isabell 

André en Liane 
Albertha 

Rommert en Klaske 

Kerkdiensten 
zondag 15 oktober 

R.K. Kerk zaterdag 

Doopsgezinde Gemeente 

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur 

tel. 0517-531281 

Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur 
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. 

spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-

Ons Gebouw 
* 

* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep 
* 

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

* 
-

Zuidwest Friesland 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* Cursussen en themabijeenkomsten 
* Uitleen van hulpmiddelen 
* Pluspakket/Thuishotel 
* Informatie, advies en bemiddeling 

Thuiszorg Zorgkompas 

24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231 

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

Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur 
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst 

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

Met leedwezen namen wij kennis van het 
overlijden van onze buurtgenoot 

Hr J. Slump 
Hij heeft altijd mee geholpen met de praalwagen 

veel sterkte toe bij dit verlies 

Het bestuur van de buurtverenigng 

De Stopera (ingang aan de Schoolbuurt achter 

voor kinderen van 4-9 jaar, poppentheater 

Klaverjasavond Buurtver. “It Fintsje”, 

verblijf van Yme in Sneek en Bolsward. 

Wij mochten vieren dat we zestig jaren zijn 

voor elkaar, de kinderen en de familie 
heeft bewaard. 

T. Holwerda-Lutgendorff 

Op 12 oktober, 40 jaar geleden, 

Tjibbe + Annick 

Kerkelijk Centrum “Het Anker”  
9.30 uur ds. J. van Olffen, Kerkschoolgezinsdienst           

19.30 uur pastoor J. v.d. Wal            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur Br. H.v.Spelden, Den Helder  

10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum                

Weekenddiensten Wûnseradiel 

Praktijk “de Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er 
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak 

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten. 

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk 
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken” 
Voor spoedgevallen 0517-531274 

14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718 

Logopedist Willie de Vries 
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a 

Huisartsenlab./Trombosedienst 
donderdag om 11.15 uur 

tel. 0515-232049 (privé conciërge) 
C. Tjeerdema, fysiotherapeut: 
manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119 

tel. 0900-0607 of 0515-461100 
Thuisverpleging- en verzorging 
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg) 
Huishoudelijke zorg 
Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland) 
Jeugdgezondheidszorg 
Voedingsvoorlichting en dieetadvisering 

Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 

Woonzorgcentrum Avondrust 

Maatschappelijk werk 

van onze buurtvereniging ‘Trye yn ien‘. 
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie 

’Trye Yn Ien‘ Exmorra. 
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Familieberichten 

Three are happy 
a fourth has come 
together we will 

live as one 

Born out of love... 

Lilli
1 oktober 2006 om 14.25 uur 

Zij weegt 3950 gram 
en is 51 cm. lang 

Boudewijn & Denise 
Zusje van Tigo 

Blazerweg 8, 8754 AK Makkum 
Tel. 0515 - 231009 

Catharina Maria 

Geboortedatum: 02-10-2006 
Geboortegewicht: 2610 gram 

Lengte: 48 cm 

Héél lang wachten, dagen en nachten. 
Denken en dromen, wanneer jij zult komen. 

En dan, na lange tijd, 
een droom wordt werkelijkheid. 

Jij kwetsbaar mensje, zó heel bijzonder, 
ons kleine kindje, ons groot wonder. 
Alles geregeld, echt helemaal klaar, 

fantastisch, eindelijk ben je daar! 

Mama en Catharina rusten van 
13.00 uur tot 15.00 uur

Leo en Anja Lievaart 
Anne, Samantha, Anton, Wilco, Anja, 

Janet, Jenneke en Wiebe 

telefoon 0515-231488 of 232547 

Aanbiedingen geldig van do. 12/10 t.e.m. wo. 18/10 

Belegen Kaas, 500 gram....................................................2.99 
Gebraden Gehakt, 100 gram.........................................nu 0.69 
Aardappelen Vastkokend, 5 kilo........................................1.99 
D.E. Koffie Roodmerk, 250 gram......................................1.75 
Unox Smac, blik 200 gram................................................1.19 
Dixan Megaperls, 1.215 kg...........................................nu 4.49 
Oktober Wijnmaand: 
Top Quality Rosé-, Witte- of Rode Wijn 

literfles..............................................................deze week 2.49 

flesje Becel Koffiemelk, 500 gram...........................1.65 1.19 
van de Warme Bakker: 

Vlaai, diverse soorten, ø 17 cm.....................................nu 4.25 

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578 

MAANDAG 

VLUG KLAAR 
5 HALEN / 4 BETALEN 

DINSDAG VERSE WORST 

VARKENS 
500 gram €€ 2.50 

RUNDER 
500 gram €€ 2.75 

WOENSDAG GEHAKT DAG 

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25 

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75 

DONDERDAG 12 OKTOBER 
T/M ZATERDAG 14 OKTOBER 

NASI SCHOTEL 
300 gram Nasi 

100 gram Babi Pangang 
100 Geh. balletjes in pindasaus 

per persoon €€ 4.-

BIEFLAPPEN 
500 gram €€ 5.25 

GEVULDE PAPRIKA 
even opwarmen in oven 

per stuk €€ 3.95 

DONDERDAG 12 OKTOBER 
T/M WOENSDAG 19 OKTOBER 

RUNDER ROLLADE 
100 gram €€ 1.20 

SHOARMA ROLLADE 
100 gram €€ 1.10 
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Zorgcentra Avondrust opent restaurant

Makkum - Ook in de zorgcentra staat de tijd 
niet stil. Zo is er in zorgcentra Avondrust een 
restaurant geopend. De recreatiezaal is omge
bouwd tot een prachtige sfeervolle ruimte. 
Er is nieuw meubilair ingekomen, de vloer
bedekking is vernieuwd en het geheel is dankzij 
de aankleding, waaronder een heel bijzondere 
lamp, warm en gezellig. Ook is er een keuken in 
het restaurant gekomen, waar in de toekomst 
de kok en zijn of het personeel voor de gasten 
kan gaan koken. Mevrouw Jetty Feenstra één 
van de bewoners, mocht het restaurant openen. 
Daarna konden alle aanwezigen de zaal eens 
goed bekijken, onder het genot van een hapje 
en een drankje. De dag had ook een zwarte kant. 
Zorgmanager Meindert de Boer deelde mee 
dat de kok, die grotendeels verantwoordelijk 
is voor alle culinaire verandering, Avondrust 
gaat verlaten. Hij wordt kok in het nieuw 
gebouwde Nij Marienacker te Workum. De 
bewoners was dit een dag eerder meegedeeld 
en er waren zeer emotionele reacties. Lieuwe 
werkte graag dag en nacht en was helemaal in 
zijn nopjes als er iets speciaals gevierd moest 
worden. Hij kon zich samen met het personeel 
dan even helemaal uitleven. Zijn voortreffelijk 
buffet is beroemd. In de toekomst zal het 

mogelijk zijn dat mensen uit het dorp en 
omgeving, die nu gebruik maken van Tafeltje 
Dekje, in het restaurant komen eten. En niet 
uitgesloten wordt dat ook anderen van het 
restaurant gebruik kunnen gaan maken. De 
bewoners van Avondrust kunnen nu al regelmatig 
gezellig samen in het nieuwe onderkomen eten. 
De geluiden zijn positief en er zal zeker een 
uitbreiding van deze faciliteit komen. Het 
motto van Lieuwe Ozinga en zijn personeel is 
“Voeding is niet alleen voeding, voeding is een 
belevenis”. En na 25 jaar bij dezelfde werk
gever gewerkt te hebben eerst in Wommels nu 
in Makkum en straks in Workum heeft 
Lieuwe deze kreet wel waar gemaakt. 

Echtpaar Holwerda uit Makkum 60 jaar getrouwd 
Makkum - Maandag 25 september jl. waren tember 1946 getrouwd in het gemeentehuis te 
Klaas Holwerda (90 jaar) en Trijntje Lutgendorff Witmarsum. Op 53 jarige leeftijd werd 
(90 jaar) uit Makkum 60 jaar getrouwd. Het Holwerda directeur van Avondrust te 
echtpaar woont aan de Bleekstraat 4. Makkum. Het echtpaar heeft zes kinderen, 

drie dochters en drie zonen gekregen. Eén 
Burgemeester Theunis Piersma heeft het echt- zoon is inmiddels overleden. Het echtpaar 
paar de felicitaties namens de gemeente heeft dit heuglijke feit met een kleine groep 
Wûnseradiel gebracht. Het echtpaar is 25 sep- mensen, waaronder de kinderen gevierd. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 

Slagerij Attema Makkum 
elke donderdag en vrijdag 
ruime keus assortiment vleessoorten 

Telefoon: (0515) 23 23 25 

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  . . . . . .€ 4,50 

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 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00 

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95 

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

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis 

Slagerij Attema Makkum 
Harlingerdijk 3 

8754 EC Makkum 
Tel. (0515) 23 23 25 

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  

zz Babi Pangang 
zz Foe Yong Hai 
zz Daging Roedjak 
zz Witte Rijst 

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



BBAASS ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll -- GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee -

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de 
Lieuwkemastraat 

Zuurkool vers uit het vat 
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25 

Versgesneden bloemkool 
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.49 

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

We hebben ze weer Elstar appels 
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00 
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25 

Zoete pitloze druiven 
1 doos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00 

Lekkere bananen 
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00 

10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00 

Puikbeste grove Bildstar aardappelen 
10 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5.50 
20 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 9.95 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken 

Arnold de Boer speelt op Freeze festival

(eigen foto) 

* De muzikale broers Arnold en Wim de Boer 

Makkum - Al bijna 10 jaar timmert Arnold de 
Boer, zoon van Feddie en Geertje de Boer, aan 
de weg met zijn band Zea. In 2004 speelde hij 
met Zea op Leugenbollepop en nu speelt Zea 
op het Freeze Festival in De Harmonie in 
Leeuwarden, waar de top van de Friese bands 
van dit moment acte de presence zullen 
geven. Op 7 jarige leeftijd kreeg Arnold van 
heit Feddie bij de drumband van Hallelujah 
Makkum twee bekkens in zijn handen en zo 
begon hij zijn muzikale carrière. In de jaren 
die volgden leerde hij drummen en ging op 
trompetles. Via het jeugdorkest kwam Arnold 
in het ‘grote’ orkest van Hallelujah terecht, 
terwijl hij ook nog bij de drumband zat, en op 
de enige avond die hij nog vrij had, speelde 
hij bij de gospelgroep “Forte”, zodat hij op 
zondag tenminste ook nog wat te doen had. 
Op het Bogerman College in Sneek speelde 
Arnold vier jaar lang trompet in de Bogerman 
Bigband en kwam zo muzikaal in aanraking 
met popmuziek, jazz, funk en rock & roll. Het 
liet hem niet ongemoeid en toen hij op zijn 
zestiende zijn D diploma had gehaald voor 

auna
rt/tt Sres

Bea
ut Een ggezellig 

dagje uuit!!! 
De LLeliehof mmaakt 

beautyarrangementen 
voor iiedereen bbetaalbaar 

Er is al een dagje-uit-arrangement 
voor € 29.95 

(dit arrangement is uitsluitend telefonisch 
te boeken op basis van beschikbaarheid)

Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief) 

Houtmolen 88 MMakkum 
Telefoon ((0515) 2233020 

Boeken via internet 5% korting 
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trompet, besloot hij de bassist van de bigband 
op te volgen. In Praag had hij voor 150 gulden 
(die hij bij de supermarkt als “flessenwipper” 
had verdiend) een basgitaar gekocht. Arnold 
hing zijn trompet in een boom en ging verder 
op basgitaar. 

Zijn broer Wim had ondertussen een gitaar 
gekocht en wat lesboeken bij tante Hammy uit 
de bibliotheek gehaald en zo leerde hij ook 
gitaar spelen. Met de Bogerman Bigband ging 
Arnold al op tournee door Denemarken en 
België, een unieke ervaring en erg bepalend 
voor zijn toekomstige tijdsbesteding. Toen hij 
in Amsterdam culturele antropologie en filosofie 
ging studeren, ging hij ook meteen op zoek naar 
muzikanten om een band mee te beginnen. En 
met broer Wim richtte hij ‘De Aanslag’ op, 
waarmee ze nog in het voorprogramma van 
De Kast hebben gespeeld. Na reizen en 
omzwervingen door Afrika, Australië en Azië 
besloot Arnold in het vervolg als muzikant de 
wereld verder te willen verkennen. 

Met Brabander Remko Muermans vormt Arnold 
nu de band Zea. Zea bracht in 2000 haar 
debuut album uit, ze speelden door heel 
Nederland, waaronder op het Lowlands festival, 
en al snel ging de band ook op tournee door 
Begil’ en Engeland. In 2003 volgt dan het 
album “Today I Forgot to Complain” waarmee 
Zea ook in Amerika, Engeland, Frankrijk en 
Duitsland furore maakt. Vanaf dat moment 
zijn de twee jongens bijna continue op tournee. 
Ze toerden door de USA, Canada, Engeland, 
Frankrijk, België, Duitsland, en Scandinavië 
en zelfs twee keer door Rusland. Met hun 
nieuwe album, genaamd: “Insert Parallel 
Universe” toeren ze momenteel door Nederland, 
op 23 september hebben ze ook Friesland in 
Friesland gespeeld. Op 28 oktober op het Hit 
The North festival, een gebeuren waarvoor 
Arnold met zijn vrienden zelf ook een 
aantal andere bevriende Engelse bands mocht 
uitnodigen. Voor meer informatie en muziek, 
kijk op www.zea.dds.nl 

Sita en de lapjesgeit door Valentijn theater met poppen
Er woonde eens, in een land hier ver vandaan 
een meisje dat Sita heette...zo begint deze 
sprookjesachtige voorstelling. 
Op een dag krijgt Sita een heel nieuw speel
kameraadje: een geitje! Maar wel een hele bij
zondere.... Vanaf dat moment verandert alles 
in haar leven. Zijn die sari’s in het winkeltje 
van Sita’s moeder zomaar lappen stof of ver
bergen die nog iets.....? Wat gedraagt die dienaar 
van de sultan zich eigenaardig, vind je ook niet? 
En trouwens, geloof jij nog in betoveringen 
en vliegende tapijten? Sita is heel dapper. Er 
is geen zee te diep, geen rivier te breed en 
geen berg te hoog voor haar. De tijgers en 

yakkha’s is ze te slim af. Alle gevaren 
overwint ze dankzij de liefde voor haar 
vriendje. Het wordt verteld vanuit een Indiase 
stoffenwinkel en verbeeld met alle spullen die 
daar voor handen zijn. Zijn de lappen die daar 
hangen wel lappen? Of schuilen daar prinsen, 
sultans of .... achter? 

Sita de Lapjesgeit is bedoeld voor kinderen 
van 4 - 8 jaar en wordt gespeeld op zondag 15 
oktober as. 

Plaats: Ons Gebouw, Markt 17, Makkum. 
De entree bedraagt 3,50 euro per persoon 
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www.nieuwbouwinmakkum.nlWist u dat... 
* De gemeente Wûnseradiel 26 oktober een 

overeenkomst met Matsers gaat ondertekenen, 
dat dit dezelfde ontwikkelaar is die voor 
Makkum Noord tekende 

* Vele raadsleden dit een vreemde zaak vinden. 
Zij niet willen of kunnen begrijpen dat je 
voor regelmatig een praatje met elkaar houden 
een overeenkomst moet tekenen. 

* Er meer nieuws uit het gemeentehuis te 
melden is. Voor het eerst hebben de raads
leden twee kannen met water op de tafels 
staan, om de kelen te smeren. 

* Dit wel uit een plastic bekertje moet, voor
malig Groen Links nog geen milieu 
bewuste opmerking over deze bekers 
gemaakt heeft. 

* u alvast uw lege statiegeldflessen kunt 
bewaren voor de statiegeldactie van de 
“Van Doniakerk”, deze wordt gehouden op 
zaterdag 21 oktober a.s. 

Makkumer Belboei 
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/ copij, 
of een zoekertje kunt u deze week bezorgen bij 
Truus Rienstra, Kofstraat 3,  8754 AR Makkum. 
Telefoon 0515-231648 / fax. 0515-233545 
of e-mail: rienstra@uwnet.nl 

Kazemattenmuseum 
speciaal voor de jeugd 
open tijdens herfstvakantie 
Kornwerderzand - Om de jeugd de gelegenheid 
te geven om ook tijdens de Herfstvakantie het 
Kazemattenmuseum te bezoeken, blijft het 
museum dit jaar voor het eerst gedurende de 
gehele maand oktober geopend op woensdag 
en zaterdag. In dit museumseizoen heeft de 
jeugd voor het eerst kennis kunnen maken 
met het spannende spel “Geheim Agent” en 
dit bleek een groot succes! Men krijgt een 
boekje uitgereikt met opdrachten, die moeten 
worden uitgevoerd tijdens de rondgang door 
het museum en daarna dient een code te worden 
gekraakt, als dit allemaal is gelukt mag de 
deelnemer zich gediplomeerd Geheim Agent 
noemen en krijgt een fraaie poster uitgereikt. 
Voor de volwassenen is er nog de mogelijkheid 
de tijdelijke expositie te bekijken van foto’s 
die betrekking hebben op de inhoud van het 
boek “Blitzkrieg! Halte “Kornwerderzand”, 
dat inmiddels zijn 2e druk beleeft. Veel van 
deze foto’s komen uit particuliere bron en 
waren nooit eerder te bezichtigen. 

benzine 

LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm 2004 € 16400,-
2004 € 15900,-

2002 € 13900,-
2003 € 10900,-
2002 € 10900,-
2002 € 10750,-

2003 € 9650,-
2000 € 4250,-
1997 € 3900,-
1995 € 1900,-

diesel 

2005 € 24650,-
2002 € 8900,-
2000 € 7250,-
2000 € 4900,-

Grijs kenteken !! 
2-2003 € 9750,-

Let op!Ook bij garage Horjus in Makkum kunt u 
Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!! 

U heeft nog tot 31 oktober 2006 de tijd !! 

Ook kunt u voor de aanschaf van een Bromfiets kentekenplaat bij ons terecht. 

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318. 

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

E-mail: info@garagehorjus.nl 

de Verfspecialist 

je thuis Openingstijden: 
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00 13.00-17.00 

09.00-12.00 13.00-17.00 
13.00-17.00 

09.00-12.00 13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Top occasions met de beste garantie 
Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol 

Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm  
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen 
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm   
VW Polo 1.4-16v,airco,r-cd,navigatie,stuurbekr,72dkm 
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm 
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed 
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm         
Daewoo Lanos 1.3iSE,blauwmet,stuurbekr,5drs,106dkm 
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm  
Renault Clio 1.4i,st.bekr,cpv,el.rmn,lm velgen,nw apk 

Audi A4 Tdi 130PK ‘Proline’,bl.met,airco-ecc,cruisecontr,audi-consert 
Parkeersensoren,lm velgen,mistl.voor,6 versn,103dkm 
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm   
Peugeot 406 Hdi,4drs,blauwmet,a/c,cpv,el.rmn,trekh  
Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn,meeneemprijs 

Ford Transit Connect 1.8Tddi,wit,cpv,el.rmn,55dkm1 

kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto’s en info. 

Tel. (0515) 23 13 18  
www.garagehorjus.nl 

VAN DER MEER 

Profiel maakt van je huis 

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013 

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum 

Woensdag 
Donderdag 09.00-12.00  
Vrijdag 
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De ontdekking van de Loge of het mysterie van de
Vrijmetselarij 
Harlingen - Dit jaar is het 250 jaar geleden 
dat in Den Haag een aantal loges bijeenkwam 
om een “Groote Loge”op te richten De Orde 
van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 
Nederlanden beschouwt 26 december 1756 als 
haar oprichtingsdatum, vandaar dit jubileum
jaar. Dit jubileumjaar biedt aan de orde tevens 
de gelegenheid meer in de openbaarheid te 
treden. De orde doet veel, heel veel, maar 
toont dit meestal niet publiekelijk. 

De Orde van Vrijmetselaren onder het Groot
oosten der Nederlanden, aangeduid als Orde 
van Vrijmetselaren telt in Nederland ongeveer 
6000 leden. Deze leden zijn verenigd in 140 
loges; gemiddeld heeft een loge dus ruim veertig 
leden. Het lidmaatschap van de orde staat open 
voor meerjarige mannen, mits zij eerst het 
lidmaatschap van een loge verkregen hebben. 
De loges zijn autonome verenigingen in de zin 
der wet, met notarieel vastgelegde statuten en 
reglementen. In het algemeen komen logeleden 
wekelijks of tweewekelijks bijeen. De 140 
loges zijn over het hele land verspreid; 78 
gemeenten beschikken over een of meer loges. 
Zo zijn er veertien loges in Den Haag, vijf loges 
in Groningen en Utrecht, een in Harlingen, twee 
in Leeuwarden en Sneek. De Vrijmetselarij 
is een internationale orde. Loges kunnen 
worden aangetroffen in alle landen waar zich 
geen dictatoriaal of dogmatisch religieus 
bewind bevindt. Totaal zijn er zeven miljoen 
vrijmetselaren op deze wereld. De Orde van 
Vrijmetselaren is uitsluitend toegankelijk voor 
mannen; maar er bestaan in Nederland ook 
organisaties voor mannen en vrouwen: de 
Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij 
“Le Droit Humain” en de Nederlandse 

Kinderen pesten 
Vorig jaar verbaasde ik me over de goedkeuring 
van de raad op de ligplaatsverordening. Immers 
in deze verordening is geen beleid verwoord. 
Alle artikelen beginnen met “Het is verboden” 
en eindigen met “behoudens toestemming van 
B en W”. Toen er dan ook een artikel in de 
Bolswarder Courant verscheen waarin stond 
dat de bootjes in Wûnseradiel netjes langs de 
kant lagen en geen beletsel vormden voor de 
scheepvaart was ik ook blij verrast. Maar 14 
dagen later werd de status aparte van 
Makkum weer benadrukt in een artikel in de 
Belboei waarin de havenmeester alle kleine 
booteigenaren oproept zich te melden, om een 
ligplaats in de haven toegewezen te krijgen, dit 
onder vermelding van de nodige dreigementen. 
Toen de havenverordening van Makkum van 
kracht werd zijn de huidige ligplaatsen door 
de gemeente aangewezen als ligplaats. Dit zijn 

Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij. Ook 
bestaat er een organisatie uitsluitend voor 
vrouwen: de orde Vita Femina Textura. 

Wezenlijk voor de vrijmetselarij is haar werk
wijze, een werkwijze die berust op het sym
bolisch stelsel van de drie graden van leerling, 
gezel en meester, naar analogie van de graden 
in de middeleeuwse bouwgilden. Ieder logelid 
doorloopt dit gradenstelsel, dat de symbolische 
groei van persoonlijk inzicht en geestelijke 
verdieping weergeeft. Bij toetreding vindt 
aanneming plaats in de symbolische graad 
van leerling-vrijmetselaar. Na ongeveer een jaar 
volgt de bevordering van gezel, een jaar daarna 
de verheffing tot meester Wie belangstelling 
heeft voor het vrijmetselarijschap, kan zich 
voor eerste kennismaking bij een loge melden. 

In de loop van een verenigingsjaar vindt in de 
loge een aantal plechtige rituele bijeenkomsten 
plaats op basis van traditionele ritualen. Bij 
zulke plechtigheden spelen symbolen een 
belangrijke rol. Deze symbolen zijn voor een 
groot deel afkomstig uit de tijd van de grote 
Europese kathedralen. Zo dragen de logeleden een 
schootsvel dat herinnert aan de middeleeuwse 
steenhouwers,en hanteren ze de hamer en de 
beitel, de passer en de winkelhaak. Ook het 
licht, in de overdrachtelijke betekenis van 
geestelijk inzicht, neemt een voorname plaats 
in. Kenmerkend voor de Nederlandse loges is 
dat tijdens gewone bijeenkomsten, comparities 
genoemd, meestal een bouwstuk wordt opge
leverd. Een lezing over een levensbeschouwelijk, 
maatschappelijk of historisch onderwerp in 
maçonniek perspectief. Daarover vindt na 
afloop een levendige dialoog plaats. 

veilige ligplaatsen en de bootjes zijn niemand tot 
last. Waarom ze nu wegmoeten is onbegrijpelijk 
of B en W moet er beleid van maken alle 
speelvreugde bij kinderen weg te halen zoals 
in het verleden al gebeurd is met de speel
plaatsen en speeltoestellen. Elke weldenkende 
ouder zal het niet in zijn hoofd halen zijn kind 
in een klein bootje in de haven, dus ook kanaal 
en IJsselmeer te laten varen, of een ligplaats 
te accepteren waar ze geen controle kunnen 
uitoefenen. Toen ik met een van de betreffende 
ouders hierover een gesprek had, vertelde 
deze mij dat bezwaren tegen dit besluit via het 
e-mail-adres van de havenmeester moesten 
worden ingediend en niet bij B en W? Zou hij 
een eigen bedrijf begonnen zijn en niet meer 
onder controle van B en W staan? Dat ver
klaart een hoop. 

S. Poog

Kingma & Walinga 
makelaars (NVM) 
in beweging 
Hoe actief kan een makelaar zijn! “Na de 
introductie van onze woningkrant De Zuid-
Wester in 2005 en de halfjaarlijkse Grote Open 
Huizen Route, de eerstvolgende is begin 
november, gaan wij door”, aldus Arnold Walinga, 
register makelaar-taxateur en lid NVM. 
“Naast onze kantoren in Makkum en Lemmer 
hebben wij inmiddels een etalage in Bolsward 
en straks ook een verkoopkantoor in Sneek. 
Daarnaast gaan wij in Makkum eind van dit 
jaar verhuizen naar onze nieuwe locatie 
(nieuwbouw op de hoek bij de sluis) en dan 
kunt u ook bij ons terecht voor hypotheken en 
verzekeringen.” 

Als eerste de uitbreiding naar Sneek en 
Bolsward. “Uitgebreide gesprekken met Huis 
& Hypotheek in Sneek en Bolsward en met 
Vesting52 makelaars uit Sneek hebben hiertoe 
geleid.” aldus de NVM-makelaar. “Vesting52 
gaat samen met ons en zal, na het verkrijgen 
van het NVM-lidmaatschap, verder gaan 
onder onze naam”. Dit kantoor wordt geleid 
door Ron Altena, register makelaar-taxateur 
en straks dus ook lid van de NVM. Met Huis 
& Hypotheek is een nauwe samenwerking 
opgezet. Vesting52 makelaars zit nu al in 
Sneek onder hetzelfde dak als Huis & 
Hypotheek en blijft op die locatie aan de 
Leeuwarderweg zitten. In Bolsward komt de 
etalage van Kingma & Walinga makelaars bij 
hun vestiging in de Dijkstraat en in Makkum 
gaat Huis & Hypotheek een gedeelte van het 
nieuwe kantoor huren. 

Verder gaat Kingma & Walinga makelaars, 
zoals al aangegeven is, met hun kantoor in 
Makkum verhuizen. “Na ruim 6 jaar zijn wij 
uit ons jasje gegroeid. Onze nieuwe locatie is 
direct bij de sluis op de hoek Voorstraat en 
Kerkstraat. Niet alleen het kantoor wordt veel 
ruimer, ook komen wij straks op een perfecte 
zichtlocatie te zitten en zal onze etalage 
beduidend meer ruimte bieden voor het 
presenteren van uw woning”, aldus Arnold 
Walinga. Naar verwachting zal Kingma & 
Walinga makelaars in de tweede helft van 
december gaan verhuizen. Als het zover is, 
krijgt u dat uiteraard via de Makkumer 
Belboei te horen. 

Kingma & Walinga makelaars (lid NVM), 
Voorstraat 13 te Makkum 
telefoon 0515-233664 
www.kingmawalinga.nl 

www.makkumerbelboei.nl 
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Byntrock in dorpshuis 
‘It Bynt’ 
Wons - Aanstaande zaterdag is het weer zover. 
Het Paradiso in Wons opent de deuren om 
20.30 uur voor een muzikale rockavond. Er
zullen drie bands optreden, t.w. Stainless, 
Brennivin en Onomatopoeia. 

Stainless 
Stainless is een jonge band die covers van diverse 
rockgroepen speelt. De band komt net om de hoek 
kijken maar klinken nu al erg lekker. Byntrock 
wordt hun eerste optreden en ze zullen het publiek 
laten zien tot wat ze in staat zijn. De band bestaat 
uit: Zangeres Ineke Dijkstra, Gitaar Niels de 
Boer, Bas Pyt Hibma, Drums Feike Melchers. 
Mensen kom kijken bij het debuutoptreden van 
deze jonge band! 

Brennivin 
De band Brennivin is een hele sterke formatie 
die eigen nummers schrijft met als genre ruige 
pianorock. In het hoge noorden timmeren ze 
goed aan de weg, maar nu is het tijd om dit door 
heel Nederland te gaan doen (2 december spelen 
ze in Veldhoven). De nummers liegen er niet om: 
Sterke ruige poprock afgewisseld met gevoelige 
passages die met veel passie worden gespeeld. 

Onomatopoeia 
Onomatopoeia is een stevige rockband die al zo’n 
zes jaar hun muzikale nummers kunnen laten 
horen in Makkum (Fr.) en wijde omgeving. De 
band is ontstaan door leden van ‘Us stek’ in 
Makkum. Jetze Genee, Hugo Limburg, Menco 
Pieters en Joost Grommel. De samenstelling was 
zang, bas en gitaar en inderdaad een drummer 
ontbrak nog dus werd Marion Huiskens aan 
Poeia toegevoegd en kon het muziek maken 
beginnen. In 2003 werd Poeia gevraagd om het 
jaarlijkse, legendarische Leugenbollepop in 
Makkum te begeleiden. Zo gezegd zo gedaan. 
Di heeft de band muzikaal erg goed gedaan, 
alleen koste het wel een paar optredens, maar 
dat is bijzaak. Begin 2004 gaf Joost aan om voor 
een jaar naar Australië te gaan en waren er weer 
vier man over. Na een paar oefensessies met de 
overgebleven mannen werd het al snel duidelijk 
dat er iets ontbrak en werd er weer versterking bij 
geroepen: Joshua Barrtsma (gitaar) die tijdelijk 
Joost verving en Lourens Adema (toetsen). 
Poeia kreeg de smaak weer te pakken en er werd 
gelijk naar een zangeres gezocht: Geartsje 
Haytema. Na een jaartje “down under” is ook 
Joost weer van de partij. 

Hoort wie klopt daar? 
Makkum - De intochtcommissie, met als hoofd
sponsor Ondernemingsvereniging Makkum, is 
alweer in volle actie om de intocht van 
Sinterklaas 2006 in Makkum mogelijk te 
maken. Graag willen wij de kinderen van 
Makkum en wijde omstreken deze dag een leuk 
programma bieden. Een leuk programma kost 
geld. Hierbij de vraag aan alle Sinter-klaasfans 
of u de commissie zou kunnen helpen. Dus opa’s, 
oma’s, pake’s, beppe’s, vaders, moeders, heiten, 
memmen en al die anderen: stort een kleine bijdrage 
op rekeningnummer 30.87.94.087 t.n.v. Sinterklaas
intocht Makkum. Voor een onvergetelijke intocht 
te Makkum, zodat we de hartjes van vele kinderen 
sneller kunnen doen kloppen. 

Hotel - Café - Restaurant 

”De Prins” 
Kerkstraat 1, Makkum 

voor reserveringen: 06-43704249 
Tel. 0515 - 231510 

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand oktober 
Voorgerechten Hoofdgerechten Nagerechten 

Preisoep Schelvis met mosterdsaus Friese dumpkes ijs 

of of of 

Tonijn carpaccio Spaansebiefstuk Cranberry baverois 

of of of 

Paprikasoep Gebakken forel Coupe juttertje
gevuld met quenelles 

€ 18,50 

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert 
Aanbieding geldig t/m 31 oktober 2006 

annex plaatwerkerij spuiterij 
De Munniksplaat 3 
8754 HG Makkum 

Fax 0515-232770 

Merk Model Bouwjr Km/st. 

Kia Joice 
Opties Zwart 04-2002 

Renault Megane 1 cabrio 1.6 16-V sport LPG G3 
08-2002 149101 9.950.00 

Kia Joice 2.01 16V Zilver met. 
9.750.00 

Peugeot 206 
03-2000 83595 7.450.00 

Smart Fortwo 
45KW9 Zwart/Geel 03-2002 25221 6.250.00 

Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel 
03-2001 170065 5.250.00 

BMW 316I 12-1993 145558 3.850.00 

Skoda Felicia 50KW 79810 3.750.00 
Fiat Punto 1.1 bb 05-1998 172009 3.500.00 

Golf 01-1997 229915 2.750.00 
Kever 1200 1.2 Parel moer 05-1982 97594 2.500.00 

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum 

De notaris 

in uw regio 

Nico Morien v.o.f. 

Telefoon 0515-232323 

Internet: www.adauto-fryslan.nl 

Type Verk.pr.  

2.01 16V LPG G3 div. 
128956 10.250.00 

Bl. Met. (Div.opt.) 

div. opties 11-2001 117969 
1.4 5 drs Zilver.met 
div. opt.   
micro compact car 

div. opt LPG G3 
Coupe Automaat Rood  

11-1999 

Volkswagen 1.9 TD Kat. Grijs met. 
Volkswagen 

Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl 
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Geslaagd vriendjeskamp Scouting Burdine Makkum

* Het tentenkamp met duidelijk een bordje van “verboden toegang” op het hek.     (eigen foto) 

Makkum - In het weekeinde van 23 en 24 
september hielden scouting Burdine haar jaar
lijkse vriendjeskamp. Op donderdag 21 september 
begonnen de scouts in de leeftijd van 11 tot en 
met 15 jaar met het klaarmaken van hun tenten, 
hout en andere materialen wat nodig was voor 
het komend weekeinde. Ook werd er al een 
begin gemaakt met het knopen van een draai
molen. Vrijdag opbouw van het kamp door de 
scouts, explorers en de leiding. Er moesten in 
totaal 8 tenten opgezet worden, dus werk aan 
de winkel. Ook werd de draaimolen afgeknoopt 
en er werd een klimwerktuig gemaakt voor de 
kleintjes. Voordat iedereen die avond de tenten 
opzocht werd eerst nog het kampvuur ontstoken 
en was er nog een gezellige barbecue. Daarna 
gauw de tenten in, de volgende dag weer een 
druk programma. 

Zaterdag om 8 uur uit de veren en na een stevig 
ontbijt en de nodige koppen koffie was ieder
een weer in het land der levenden. Om 13.00 
uur was er dan de aankomst van de allerjongsten 
(de welpjes en kabouters van 7 - 10 jaar) en 
de uitgenodigde vriendjes en vriendinnetjes. 
Nadat deze ook allemaal een slaapplaats hadden 
uitgezocht was er nog even tijd om lekker te 
ravotten. Om 14.00 uur werd iedereen welkom 
geheten en de vlaggen in top gehesen. Hiermee 
was het vriendjeskamp officieel geopend. 
Ook werd er nog een doos bezorgd met daarop 
de tekst: “tijdmachine, pas openen na het 
vriendjeskamp”. 
Hierna was het tijd voor een vossenjacht door 
het dorp. Er waren 10 vossen door het dorp 
verspreid. Iedere vos was een personage uit 
het verleden of de toekomst. Er waren vossen 

bij die zomaar herkend werden, maar er waren 
er ook bij die wel 20 keer gepasseerd zijn zonder 
opgemerkt te worden. één van de welpjes was 
naderhand zelfs verbaasd dat zijn moeder had 
meegedaan, dat wist hij niet eens. Bij iedere 
vos kon een spel gedaan worden waarna de 
ploeg een voorwerp kreeg die ze bij een post 
in het centrum moesten inleveren. 

Na deze vossenjacht was iedereen weer ver
zameld bij het gebouw waar de kinderen van 
de verzamelde voorwerpen zelf een tijdmachine 
mochten maken. Hierna was het tijd voor de 
inwendige mens. Het vaste kookteam bestaande 
uit Simon Tromp en Hilly de Boer hebben 
weer vele monden gevuld met de inmiddels 
roemruchte Burdine pannenkoeken. 
Hierna nog een lekker toetje en dan weer snel 
naar buiten om lekker te spelen op het klim
apparaat en de draaimolen. Voordat het kampvuur 
ontstoken werd, was er eerst nog een balspel 
dat werd gadegeslagen door ouders en buurt
bewoners. Ook Bauke de Jong en Kim kwamen 
nog even langs met de mededeling dat de hele 
groep werd uitgenodigd om bij Kim in “De 
Halte” nog even een lekker ijsje te halen. Dit 
werd natuurlijk niet afgeslagen en dus opstellen 
en richting centrum. “De Halte” was snel 
gevonden en de ijsjes smaakten heerlijk. 
Bedankt Kim en Bauke!!. 
Hierna weer terug naar het kampterrein en 
gezellig aanschuiven bij het kampvuur. 
Iedereen nog wat lekkers en toen was het 
alweer tijd voor de jongsten om hun tanden te 
poetsen en hun tenten op te zoeken. 
Wonderbaarlijk was alles binnen een half uur 
stil. De jeugd was lekker moe van de hele dag 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 

spelen. Voor de ouderen en de leiding was het 
nog even een paar uurtjes lekker genieten van 
het kampvuur en de daarbijbehorende (sterke) 
verhalen. 

Zondag om 08.30 uur opstaan en lekker ont
bijten. Daarna werd er gestart met een 
speurtocht waarbij de kinderen aan de hand 
van oude foto’s van Makkum moesten uitzoeken 
waar ze naar toe moesten. Eenmaal daar aan
gekomen stond er iemand van de leiding en 
moesten de kinderen een paar vragen beant
woorden. Ook kregen ze nog een foto te zien 
van het punt waar ze stonden, alleen klopte er 
op iedere foto iets niet. Bij terugkomst op het 
kampterrein was het tijd voor het overvliegen. 
Als je te oud wordt voor je eigen speltak (leef
tijdsgroep) dan moet je “overvliegen”naar de 
oudere speltak. Dit jaar waren er 2 scouts aan 
de beurt die overvlogen naar de explorers. 
Na het nemen van een buikschuif, het bij de 
zeedijk opkruipen langs een spiegelglad zeil 
en een rondje peddelen over het IJsselmeer 
werden deze twee helden welkom geheten bij 
de explorers. Ook een explorer die over moest 
vliegen, moest er aan geloven. Hij kreeg dezelfde 
behandeling en is nu officieel stamlid. (18 jaar 
en ouder) 

Om ongeveer 13.00 uur werd na het uitreiken 
van de prijzen voor de scouts en het strijken 
van de vlaggen het druk bezochte kamp weer 
afgesloten. Voordat er kon worden begonnen 
met het afbreken en opruimen moesten de 
jongsten van de club nog wel even in de kast 
van de explorers kijken. Er was namelijk een 
echte tijdmachine gearriveerd. Hoe die daar 
gekomen is en wat de verdere bedoeling hier
mee is, dat is nog een raadsel, maar misschien 
wordt dit later in de tijd nog wel duidelijk... 
De allerkleinste kinderen en de vriendjes en 
vriendinnetjes konden hierna naar huis toe. 
De ouderen en de leiding hebben, na het nuttigen 
van wat drinken en broodjes kroket, het hele 
terrein weer opgeruimd zodat na twee uren 
harde arbeid alles weer netjes was. We kunnen 
weer terugzien op een gezellig weekeinde met 
mooi weer en een zeer goede sfeer, aldus de 
leiding. 

Wil je meer weten over scouting, kom dan 
gerust eens langs op een van de opkomsten. 
Welpen en kabouters (van 7 t/m 10 jaar): 
donderdag middag van 16.00 uur tot 17.30 uur. 
Scouts (van 11 t/m 15 jaar): 
donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
Explorers (van 16 t/m 18 jaar)  
Info: Simon Tromp (die hop), tel: 06-22308496 
Ook geschikte leiding op donderdag middag 
is zeer welkom > info tijdens de opkomsten 

Rest ons alleen alle medewerkers te bedanken 
voor hun medewerking aan dit succesvolle 
weekeinde. 

Leiding en bestuur scouting Burdine Makkum. 
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WINTERJACK’S
Grote kindercollectie 

Rucanor 29.-
Dames VERO-MODA 

vanaf 29.95 
Herenjack 39.-

En natuurlijk nog veel meer keuze in jack’s 
en winterartikelen bij ons in de winkel. 

Dus kom eens kijken. 

Telnr. 0515 23 10 32 O www.makkum.nl/vissermode 

Dokter B. Steenhuizen 
Huisarts 
Makkum 

De praktijk is gesloten 
van zaterdag 21 oktober 
t/m zondag 29 oktober 

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 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 

Motto 10 jarige Motorclub Makkum “samen uit

Tryater yn Makkum mei “Lette ropping” 

en samen thuis” 

* Onderlinge gezelligheid tijdens een dag of 
Foto: motorclub makkum 

weekendje toeren 

Makkum - Wat begon als een grap, heeft geleid 
tot het nu al 10 jarig jubileum van Motorclub 
Makkum. En het einde lijkt voorlopig nog 
lang niet in zicht. Dit hadden Geale Pieters en 
Johan Algera op 10 oktober 1996 niet gedacht. 
Na een oproep in de Makkumer Belboei 10 jaar 
geleden kwamen er al 32 geïnteresseerde motor
rijders bijeen in een zaaltje in Avondrust. 
Momenteel heeft de motorclub rond de zestig 

Makkum - Tryater spilet op tiisdei 24 oktober 
“Lette Ropping” yn de sporthal Maggenheim 
te Makkum. (Op it giele struibrief fan it Nut 
stiet 4 novimber, wat net goed is.) 

Oandwaanlike skets fan trije fyftigers 
en har takomst 
Bertus Schweigmann mei dan yn de WAO sitte, 
hy is ûnmisber as koster, as haadredakteur fan 
it fuotbalkrantsje en as Sinteklaas. Syn frou 
Anny stipet him sa goed se kin. As der in nije 
dûmny komt fielt Bertus him der hiel ferant
wurdlik foar. Dûmny Wind blykt in net troude 
frou te wêzen, al oer de fyftich. It is har earste 
gemeente: sy is in lette ropping. 
Anny oriïntearret har op har eigen mooglikheden. 
Sy fynt wurk, en dêrmei sjocht sy ûnferwachte 
perspektiven. Sa binne der ynienen waarme 
gefoelens foar de nije dûmny. As de nije dûmny 
en sy fereale wurde, lit sy der fan komme wat 
der blykber fan komme moat. Bertus fielt 
hoe’t him de grûn ûnder de fuotten weisakket. 
Hy moat fierder sûnder baan, syn frou siket 
nije wegen, it doarp liket him te skouderjen. 
Wat hat it libben him noch te bieden? Yn 
dizze tastân kin hy net mear Sinteklaas wêze, 
fynt er; en dat spyt him noch wol it meast. 

leden, dit heeft wel tot gevolg gehad dat er 
momenteel vijf bestuursleden zijn en een aparte 
toercommissie. Motorclub Makkum verzorgt 
elk jaar van april tot en met oktober elke maand 
een toertocht, waarbij de gezelligheid voorop 
staat. Het hoogtepunt van elk jaar is het 
Motorweekend begin juli. Motorclub Makkum 
is al op diverse plaatsen in het land gesignaleerd, 
o.a. in Electra (Groningen), Elst, Nijverdal,
Melderslo en afgelopen jaar in Siebengewald. 
Het leuke van Motorclub Makkum is, dat er 
veel verschillende soorten motoren meerijden, 
snelle jongens, maar ook easy riders. Toch is 
en blijft het doel, gezamenlijk vertrekken 
maar ook weer gezamenlijk thuiskomen, wat 
gelukkig elke keer weer lukt. Nu al 10 jaar 
zonder ongelukken. In die 10 jaar is er een vaste 
kern van rijders ontstaan, van gemiddeld zo’n 15 
rijders, met uitschieters van zo’n 20 motorrijders. 
Het is een indrukwekkend gezicht als dit voor
bij komt. Inmiddels is de laatste tocht van dit 
seizoen weer geweest en binnenkort kunnen 
de motoren weer op stal. De leden hopen dat 
er nog vele mooie motorjaren zullen volgen. 

Lette ropping is in nij stik en basearre op in
krante-artikel fan in pear jier lyn. Yn in tiid
dat in elk him wiermeitsje moat, en alles te
kiezen liket te wêzen, binne der ek minsken
dy’t net kieze kinne. Ut fassinaasje en sympaty
foar dizze trije minsken, kreëarre skriuwer
Bouke Oldenhof dizze oandwaanlike skets.
Bouke Oldenhof hat by Tryater in stikmannich
prachtige oersettingen makke, is bekend skriuwer
fan Abe en Heeren van ‘t Veen mar ek fan fyn
sinnige miniatueren as Rolbrug en Kooibos.

Tekst Bouke Oldenhof; 
regy Anny van Hoof; 
spilers Aly Bruinsma, Marijke Geertsma en
Joop Wittermans.

Datum tiisdei 24 oktober
plak sporthal Maggenheim Makkum
oanfang: 20.00 oere.
foarferkeap: fanôf no by 
Slachterij Brattinga Makkum, till. 0515-231578.

De tagongsprizen binne: 
gewoane priis € 12,50
freonepriis/65+ € 11,25 
CKV-priis € 10,00.
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BEGIN nu met RIJLES 
En krijg voor 1000 KILOMETER 

GRATIS BENZINE 
Doniastraat 28, 8754 EK MAKKUM - Tel.: 0515-232302 - e-mail: info@berttamboer.nl - www.berttamboer.nl 

Deze aanbieding is geldig tot en met 31 oktober 2006 

V 
B 
T 

Fa J. de Vries 
Woning- en Scheepsstoffering 

OKTOBER // NNOVEMBER AAKTIE!! 

Bij aanschaf - Gordijnen en vitrages Gratis Rail 
Tapijt 10% korting 
Quick-step laminaat 10% korting 
Sierkussens 10% korting 

Gordijnstofbaan 140br x 206cm compleet met haken € 5.00 

HHeett aaddrreess vvoooorr mmeeuubbeellssttooffffeerriinngg,, bboooott eenn ccaarraavvaannkkuusssseennss

It Gruthof 1 - 8754 GZ MAKKUM - Telefoon (0515) 23 15 90 - Fax (0515) 23 33 17 

Wegens succes herhaling! 

Ook deze maand dubbele stempels 
bij Snackbar De Halte!!! 

Deze maandprijs: een LCD TV!!! 
(dus bij 2 bezoekjes (2 stempels) maakt u al kans) 

Snackbar DDe HHalte 
tel. 0515 23 23 63 

ps: Jacob Nota weet vanaf nu altijd de kortste weg naar ons, 
hij heeft namelijk het TomTom Navigatiesysteem gewonnen... 

Burgerlijke stand 
september 2006 

GEBOREN 
Tigo, zv Jasper van Dijk 
& Heidy S. Nadema te Makkum; 

Ruben Jan, zv Dirk J. de Rouwe 
& Janke G. de Vries te Tjerkwerd; 

Nienke Marije, dv Harmen Hendriks 
& Willemke Tolsma te Witmarsum; 

Gerben Aise, zv Sikke Joustra 
& Uilkje E. de Jong te Witmarsum. 

GEHUWD 
Peter G. Bootsma & Francisca D. Koornstra 
wonende te Makkum; 

Dirk H. de Boer & Wijtske Laan te Makkum; 

Nico Elgersma & Nynke van der Heide 
te Makkum; 

Feike J. Dijkstra te Witmarsum 
& Francien R. van Galen te Lollum; 

Gerardus J. Hijstek & Yvonne Andrae 
te Makkum. 

OVERLEDEN 
Jan R. Blanksma te Witmarsum, 95 jaar, 
ev Christina J. Boterman; 

Hendrikje de Jong te Witmarsum, 83 jaar, 
wv Jan L. Pruntel; 

Hiltje van Scheltinga te Makkum, 98 jaar, 
wv Johannes Lutgendorff; 

Gudrun Lellow te Oestrich, 51 jaar, 
wv Rüdiger Bastian. 

De Feriening 
woansdei 11 oktober 
Frysk ferieningslibben yn byld 

Golvjen is krekt in firus. Asto der ien kear mei 
besmet bist, wolst it leafst alle dagen de baan op. 
Sa lit ien fan de leden fan golf- en countryclub 
Lauswolt út Beatstersweach witte. De âldste 
golfclub fan Fryslân bestiet 40 jier. Foar de leden 
is dat alle oanlieding om in grut jubileumfeest 
te organisearjen mei in toernoai en in galadiner 
foar 250 gasten. De Feriening folget de leden 
fan de lustrumkommisje by de lêste tariedings. 
Tusken de bedriuwen troch giet op de golf
baan it gewoane libben troch. De Feriening 
wurdt útstjoerd op woansdei 11 oktober om 
19.20, 21.20, 23.20 oere by Omrop Fryslân 
televyzje (nochris te sjen de hiele nacht ienris 
yn de oere). 
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Leek wordt blauw gekleurd 
zaterdag 14 oktober Landelijke Politiedag 

Leek - Op zaterdag 14 oktober is het zo ver. 
Dan kleurt Landgoed Nienoord in Leek geheel 
blauw met de Landelijke Politie Dag. De politie
korpsen van Fryslân, Groningen en Drenthe 
laten die dag zien wat ze in huis hebben. De 
bezoeker wordt daar actief in betrokken. Het 
thema is dit jaar dan ook De burger in blauw. 
Commissaris Dick de Boer, algemeen project
leider van de Landelijke Politiedag in de drie 
noordelijke provincies is enthousiast: “Dit eve
nement wordt een geweldige dag voor iedereen, 
zeker ook voor de jeugd. Iedereen is welkom, 
van Molkwerum tot Bourtange en van 
Schiermonnikoog tot Meppel en ver daarbuiten.” 
De politie pakt op alle fronten stevig uit. Op 
een aantal onderdelen kan de bezoeker zelf in 
de huid van de diender kruipen. De Boer: 
“We willen laten zien wat we als politie alle
maal kunnen. We willen ook duidelijk maken 
dat we de burger, misschien wel meer dan 
ooit, nodig hebben. De politie kan niet zonder 
de hulp en informatie van de burger. We willen die 
dag laten zien hoe belangrijk het is dat we met z’n 
allen aan veiligheid moeten werken. De bezoeker 
staat dan ook centraal op de manifestatie.” 

Bezoeker als centralist op de meldkamer 
Evenals in 2005 staan ook nu de politiekorpsen 
van Fryslân, Groningen en Drenthe borg voor 
de organisatie. De talloze activiteiten spreiden 
zich uit over het Landgoed inclusief het 
Nationaal Rijtuigmuseum en over het Familie
park. De Boer: “Aangiftes spelen een belangrijke 
rol in het werk van de politie. We zijn een groot 
informatieverwerkend bedrijf. Daarnaast moeten 

we aan de burger ook laten zien wat we allemaal 
met die informatie doen. Zo is er op het 
Welkomstplein een heuse meldkamer. De 
bezoekers kunnen zelf even achter de knoppen 
gaan zitten en voor centralist spelen. Zo kunnen 
we heel duidelijk laten zien hoe de meldkamer 
afhankelijk is van de informatie van de burger.” 

Rapper Remon op het jeugdplein 
Jongeren krijgen dit jaar extra aandacht. Op het 
terrein komt een heuse hangplek met alle daarbij 
horende attributen. De Boer: “Er komen scooters, 
een gettoblaster en ook de bekende Friese rapper 
en hiphopper Remon de Jong is present. Er 
ontstaat dan overlast en de bezoeker krijgt de 
politiepet op. De hamvraag is: hoe lost u de 
overlast op. Dit is een echt kijkje in de politie
keuken. Verder zijn de politiebikers op het 
jeugdplein aanwezig, is er aandacht voor het 
Halt-bureau, voor digichat, drugspreventie en 
de anti-vandalismebus. Dit alles met het idee 
dat we de jeugd niet willen stigmatiseren, 
jeugd hoort nu eenmaal in de wijk.” Ook op 
andere pleinen mag de bezoeker even de politie
pet op en naar eigen inzicht een alledaags pro
bleem aanpakken. “Voor ons is het dan ook 
interessant te zien hoe mensen dat doen. Daar 
kunnen wij net zo goed van leren.” 

In gesprek met de drie korpschefs 
Datzelfde geldt voor een ander nieuw onder
deel op de politiedag; de mogelijkheid de drie 
korpschefs aan de tand te voelen. De Boer: 
“Dat wordt denk ik een heel populair onder
deel. Op verjaarspartijtjes gaat het zeer vaak 
over de politie, over wat we al dan niet zouden 
moeten doen. Nu kunnen de bezoekers daarover 
zelf in gesprek met de drie korpschefs. Martin 
Sitalsing zal er zijn namens Fryslân, Oscar 
Dros namens Groningen en Frans Bakker 
namens Drenthe. De discussies worden geleid 
door de presentator en acteur Roelof Pieters.” 

Er zijn ook pleinen op het gebied van toezicht, 
de recherche, justitie, crisis- en conflictbeheer
sing en mensenrechten. Uiteraard ontbreken 
politiehonden- en paarden als ook de Mobiele 
Eenheid niet. De Boer: “Er is bijna te veel om 
op te noemen. Kinderen kunnen met de politie 
op de foto, er is een speurtocht met een leuke 
prijs, er wordt een rechtszitting nagespeeld en 
ook zorgt het Drentse en Groningse korps 
voor de muzikale omlijsting. We hebben aan 
alles gedacht en hebben ook alles in de hand, 
behalve het weer.” 

De Landelijke Politie Dag is zaterdag 14 oktober 
van 10.00 - 16.00 uur. Via borden staat duidelijk 
aangegeven waar de LPD is en waar geparkeerd 
kan worden. De hele dag wordt u aangeboden 
door de drie noordelijke politieregio’s. Bij 
binnenkomst krijgt u een handig programma
boekje uitgereikt. Wees er gloeiend bij! 

www.makkum.nl 

Thuishotel organiseert een 
cursus “Omgaan met 
hyperventilatie” 

Bolsward - Dit najaar start weer een cursus 
“omgaan met hyperventilatie”. De cursus 
bestaat uit 5 cursus avonden. Na enige weken 
is er nog een terugkombijeenkomst. De cursus 
start op donderdag 2 november van 19.30 tot 
21.00 in de kantine van het Thuiszorggebouw 
te Bolsward. Voor opgave en informatie kunt 
u t/m 16 oktober a.s. contact opnemen met het 
secretariaat van het cursusbureau van Thuiszorg 
Zuidwest Friesland, tel. (0515) 46 12 98, 
tussen 9.00 - 17.00 uur. 

Hyperventilatie heeft een grote invloed op het 
dagelijks functioneren van mensen en wordt 
veroorzaakt door een te snelle en te diepe 
ademhaling. Hoewel hyperventilatie niet 
gevaarlijk is, wordt het meestal als angstaan
jagend en lastig ervaren. Op bepaalde 
momenten komen hyperventilatieklachten als 
benauwdheid, tintelingen in handen en voeten, 
duizeligheid, misselijkheid, gevoel flauw te 
zullen vallen in alle hevigheid naar boven. 

Lijnen met gegarandeerd 
succes? 

Bolsward - Op dinsdagavond 31 oktober 2006 
van 19.30 - 21.30 uur organiseert Thuiszorg 
Zuidwest Friesland een themabijeenkomst 
“Lijnen met gegarandeerd succes?”. In deze 
themabijeenkomst worden de verschillende 
manieren van vermageren besproken. De bij
eenkomst wordt begeleid door een diëtiste 
van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Voor meer 
informatie en opgave kunt u contact opnemen 
met het cursusbureau van Thuiszorg Zuidwest 
Friesland, tel.(0515) 461298, tussen 08.30 -
17.00 uur. U kunt zich opgeven t/m  16 oktober. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen 
die te dik is en zich te dik voelt en op één of 
andere manier met lijnen bezig is, of geweest 
is. Aan de orde komen o.a.: - de verschillende 
methoden om af te vallen; - de voor- en nadelen 
hiervan; - effecten van lijnen (afvallen) op het 
lichaam en het eetgedrag; - de effecten op langere 
termijn (jojo-effect). 

* Fryslân 

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl 

* Team Iselmarkust 

Buurtagent J. van de Wouw 
Tel. 0900 - 8844 

Geen spoed <> Wel Politie 
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Sport 
Huldiging jongenspartuur 

Nieuw in Makkum 
Mini kraan verhuur 

Gewicht 1000 kg 
Breedte 75-100 cm 

Past door elke deur!! 
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm 

Hoveniersbedrijf 
B. Bosma 

Tel. 0515 - 231012 
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!! 

auna
rt/t Sres

Bea
ut 

Gevraagd 

sportmasseur ((masseuse) 
voor eenkele uuren pper wweek 

Beautyresort / Sauna 
De Leliehof 

Houtmolen 8 
8754 GL Makkum 

Telefoon (0515) 233020 

Poppentheater Peterselie 

speelt 

Help, de leeuw is los! 
voor kinderen van 4 tot 9 jaar 

Bibliotheek Makkum 
Vrijdag 13 oktober 2006 

Aanvang: 13.30 uur 

Kaartjes a 2.50 te verkrijgen 
in de bibliotheek 

Makkum - Vrijdag 22 september jl. vond in op 
“Keatslân de Seize” de feestelijke huldiging van het 
jongenspartuur van de Kaatsvereniging Makkum 
plaats. Het partuur bestaande uit Rienk Veltman, 
Steven v. Gorssel en Lennart Adema is Nederlands 
Kampioen geworden in de categorie Jongens tijdens 
de partij die op zaterdag 24 juni jl. in St. Jacobi
parochie werd gehouden. Dit is een prachtige 
prestatie en daarom werden de jongens in het 
zonnetje gezet. Zo’n 65 personen woonden deze 
huldiging bij, die plaatsvond in een mooi versierde 
feesttent. Compleet met telegraaf waaraan de 
uitslag van de finale tegen Dronrijp hing: 5/0 - 6/4 
voor Makkum ! 

Warren v.d. Veen (voorzitter) nam allereerst het 
woord en feliciteerde Rienk, Steven en Lennart 
met het Kampioenschap van Nederland! Ook 
bedankte hij de coaches Pier Santema en Kees 
Tjeerdema en de ouders van de jongens voor 
hun inzet en support. Hij vertelde dat dit de 5e 
huldiging was, die hij als voorzitter van de KV 
Makkum mocht voorgaan. Na een opsomming van 
de resultaten op de kampioensdag, besloot hij 
zijn toespraak met een versje en met het uitreiken 
van kaatswanten van aardewerk. Een bijzondere 
herinnering aan een prachtige dag. Vervolgens 

werden de 2e prijswinnaars, het partuur van 
Dronrijp, naar voren geroepen. Een geweldig 
partuur dat op 9 augustus jl. de Freule in 
Wommels wist te winnen. Zij mochten een 
cadeaubon in ontvangst nemen. 

Daarna nam burgemeester en voorzitter van de 
K.N.K.B. Theunis Piersma het woord. Hij vond het 
geweldig wat de Makkumer jongens gepresteerd 
hadden en overhandigde hen namens de 
Gemeente Wûnseradiel een prachtige tegel van 
Makkumer Aardewerk. Hierop was het Gemeente
wapen afgebeeld. Namens de K.N.K.B. over
handigde hij hen een speciale houten pen. 
Tussen de sprekers door was er muziek en aan 
een hapje en een drankje ontbrak het niet. Sies 
v.d. Berg (interim voorzitter van de Federatie) 
en Peter Rinia (trainer) hielden eveneens een 
kleine toespraak. Traditiegetrouw hadden de 
laatste Bondswinnaars (Hyltje Bosma en Jan 
Hiemstra in 2005, samen met Lennart) ook 
cadeaus en felicitaties voor Rienk, Steven en 
Lennart. Tot slot namen de Kampioenen zelf het 
woord. Zij bedankten onder meer hun coaches 
Pier en Kees en hun trainer Peter Rinia. 

Misschien volgende jaar weer een huldiging. 
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Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de 
brandstof geldt voor de landelijke advies

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

Pomp open: 
Ma tot vr: 07.00 - 20.00 uur 

Zon: 09.00 tot 19.00 uur 

ZUIDERZEEWEG 11 
8754 GK MAKKUM 

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. 

prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de 

Tel. 0515 - 232222 

Zat: 08.00 tot 21.00 uur 

QUICKSERVICE VAN DER BLES 

Internet: www.taxivanderbles.nl 

Open repetitie en 
inloopavond Hallelujah 
Makkum - Om nieuwe leerlingen en andere 
geïnteresseerden met het gezamenlijk muziek 
maken in aanraking te laten komen, houdt het 
jeugdorkest van ‘Hallelujah’ een openbare 
repetitie op donderdagavond 12 oktober (dus 
morgenavond) van 19.00 tot 20.00 uur. Plaats 
van handeling is het repetitielokaal ‘De Stopera’ 
aan de Schoolbuurt. De ingang bevindt zich 
op het pleintje achter de bibliotheek. 

Deze avond kun je alles te weten komen over 
het spelen op een muziekinstrument en het 
volgen van muzieklessen. Een ieder wordt van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
Natuurlijk is muziek maken niet alleen voor 
(jonge) kinderen. Ook ouderen vinden het 
vaak leuk om zelf een instrument te leren 
bespelen. Voel je je te oud voor een actieve 
sport of ben je anderszins geïnteresseerd, kom 
dan ook vrijblijvend een kijkje nemen. 

Het is de bedoeling dat het jeugdkorps een 
klein concert zal verzorgen onder leiding van 
dirigente mevrouw Nynke Jaarsma. Onder
tussen zullen de verschillende instrumenten 
worden getoond en zal er het één en ander 
over worden verteld. Hierna is de beurt aan 
jullie! Alle aanwezige instrumenten mogen 
namelijk door jullie zelf worden geprobeerd. 
Een aantal muzikanten van het ‘grote korps’ 
zal jullie hierbij helpen. Als het instrument van 
jouw keuze in voorraad is, geeft ‘Hallelujah’ 
dit aan jou in bruikleen. Daarna kun je op de 
muziekschool beginnen. Na ongeveer een jaar 
kun je in het jeugdkorps spelen, waar je de 
fijne kneepjes van het gezamenlijk muziek 
maken leert die nodig zijn om door te stromen 
naar het harmonieorkest. Ook de opleiding tot 
slagwerker behoort tot de mogelijkheden bij 
zowel het harmonieorkest als de drumband 
(tamboer- en lyrakorps). De drumband van 
‘Hallelujah’ heeft ook dringend nieuwe leden 
nodig. Zowel tamboers als lyra-bespelers 
(sters) kunnen hier gelijk aan de slag! 

Het bestuur is aanwezig voor het verstrekken 
van informatie en het beantwoorden van vragen 
e.d. Voor een ieder (jong en oud) is er tenslotte 
wat te drinken. 

Dus: Wil jij de jeugdorkestleden zelf eens 
bewonderen en horen musiceren, kom dan 
morgenavond om 19.00 uur geheel vrijblijvend 
naar de Stopera. 

Graag tot ziens! 

Muziekvereniging Hallelujah Makkum 

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF 
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Sport 
Snert-toernooi 
TV Makkum 
Makkum - Hé, hoor ik u denken, een snert
toernooi. Was de kwaliteit dan zo slecht dat 
een toernooi een dergelijke titel verdient? 
Kunnen die deelnemers dan niet sporten? Om 
wat voor sport gaat het eigenlijk? Het was het 
laatste toernooi van de tennisvereniging 
Makkum en de naam van dit evenement is 
gekozen omdat omstreeks het middaguur 
voor elke deelnemer een lekkere kop snert 
verkrijgbaar was. En niet zomaar snert, nee 
ambachtelijk gemaakt door de plaatselijke 
slager Brattinga en ruim voorzien van alle 
ingrediënten welke snert zo lekker kunnen 
maken. Dus ook al won je niks, je ging in elk 
geval voldaan de baan af. En er werd natuurlijk 
ook nog fanatiek gespeeld om de prijzen. 
Zoals altijd was iedereen ingedeeld in poules 
op sterkte al was niet iedereen het eens met 
zijn indeling, maar dat is nog nooit zo geweest. 
Er werd zo fel gespeeld dat er zo af en toe een 
bal over het hek vloog, die dan even later weer 
opgehaald werd. Doch één keer was een hond 
sneller dan een tennisser en die ging er met een 
nieuwe bal vandoor en moesten de tennissers 
het met een bal minder doen. Maar och, je 
kunt toch maar met één bal tegelijk spelen, 
zal ook de eigenaar van de hond gedacht hebben, 
zich niks aantrekkend van de verzoeken vanaf 
de baan om de bal terug te geven. Zonder de 
oudere talenten tekort te doen is het overigens 
leuk om te zien dat op zo’n laatste toernooi 
nieuwe en jonge talenten zich aandienen, zoals 
bijvoorbeeld een Arno Veslinga, Jeroen Portma 
of Barth Brouwer. Misschien lag het ook wel 
een beetje aan het weer dat zich lang van de 
beste kant liet zien. Even leek het er op dat het 
weer de naam van het toernooi zou aannemen, 
maar na een half uurtje druppelen scheen het 
zonnetje weer volop en werd het geen snert
weer. Na een spannende verloting met vele 
prijzen kon de voorzitter van de wedstrijd
commissie de prijzen uitreiken aan de volgende 
terechte winnaars; 
Poule 4; Boudien Gielstra en Arno Veslinga 
Poule 3; Gery Dijkstra en Eddy Oppedijk 
Poule 2; Sjoukje Alkema en Doekle Spijksma 
Poule1; Harmke Adema en Barth Brouwer. 

Na de prijsuitreiking werden de onderhouds
mensen annex barkeepers Jentje en Wessel 
nog even in het zonnetje gezet voor het vele werk 
dat ze het afgelopen jaar voor de vereniging 
hebben verricht. Zoals gewoonlijk was het 
daarna nog even gezellig nazitten in de nieuwe 
kantine. En zo kwam voor dit jaar een eind 
aan een prachtig buitenseizoen. 

www 
.

makkumerbelboei 
.

nl 

voetbal - Makkum mist aansluiting door nederlaag 
Oudemirdum - Zaterdagmiddag 7 oktober toog 
de eerste selectie naar een mooie bosrijke 
omgeving van onze Friese provincie. Deze 
zaterdag moesten de Gros boys aantreden 
tegen de combinatie uit de dorpen 
Oudemirdum en Nijemirdum, genaamd NOK. 
Voorafgaand aan de wedstrijd leerde de stand 
van de competitie dat de winnaar van deze 
wedstrijd de aansluiting met de subtop wist te 
behouden en dat de verliezer het vizier de 
komende periode naar beneden moest gaan 
richten. Door de ietwat ongebruikelijke 
begintijd van 14.45 uur werd de warming-up 
afgewerkt onder het toeziend oog van de mee
gereisde supporters uit Makkum. Opvallend 
hierbij was dat het beproefde concept van de 
technische staf eveneens door de gastheren 
werd gehanteerd. De winst deze middag moest 
dus echt op een ander vlak worden gezocht. 
Het programmaboekje gaf aan dat de selectie 
van NOK, met maar liefst vier Rienstra’s in 
haar gelederen, de teleurstellende nederlaag 
van de week ervoor weg wilde werken. Het 
kon wel eens gaan stormen, zo kondigde het 
programmaboekje aan. 

Met de wind in de rug waren het echter de 
Makkumers die het beste uit de startblokken 
wisten te komen. Zo waren in de eerste 10 
minuten al een aantal aardige mogelijkheden te 
noteren, maar de voorhoede spelers van Makkum 
bleken nog niet in staat het welbekende netje 
te vinden. In de twaalfde minuut was Makkum 
wel dichtbij een voorsprong maar de ingekopte 
vrije trap van aanvoerder Reimo Tjeerdema 
werd ternauwernood verwerkt door de defensie 
van NOK. Pas na een kwartier spelen was 
daar de eerste echte gevaarlijke mogelijkheid 
van NOK. Een afvallende bal werd vanaf een 
meter of twintig mooi ingeschoten, maar deze 
werd even zo mooi gepareerd door keeper 
Hidde Koornstra. Even later was het bijna 
Makkum die via een mooie combinatie de 
eerste treffer wist te scoren, maar de voorzet 
van Reimo Tjeerdema was net even te scherp 
voor de meegelopen Jelle Hiemstra. Ondanks 
dat NOK vanaf de 25ste minuut iets meer grip 
op de wedstrijd leek te krijgen, had Makkum 
toch echt het beste van het spel en verdiende 
het dan ook om op voorsprong te komen. In 
de dertigste minuut was het de soms moeilijk 
af te stoppen linkerspits Jelle Hiemstra die de 
achterlijn wist te halen. Uit diens voorzet was 
het de zeer attent meegelopen Timo Smit (Mö 
voor intimi) die zijn bos met krullen tegen het 
leder wist te krijgen, maar via de keeper en 
vervolgens de paal werd het duidelijk dat het 

scoren deze middag zeer moeilijk ging worden. 
In dezelfde minuut was het nu Bouke de Vries 
die een afvallende bal keurig binnen de palen 
wist te strepen, maar op miraculeuze wijze 
wist een toegeschoten verdediger afdoende hulp 
te bieden aan zijn inmiddels verslagen keeper 
En als zo vaak in de voetballerij was het NOK 
die in één van haar spaarzame aanvallen 
direct een kans (of een mogelijkheid zoals 
Van Gaal ongetwijfeld zou roepen) wist om te 
zetten in een doelpunt. In de 40ste minuut was 
het Anne Draayer die uit een schier onmogelijke 
hoek de bal als een granaatslag in de netten 
wist te jagen. Ondanks deze tegentreffer was 
het Makkum die meteen vanaf de aftrap liet 
blijken met welke intenties naar deze mooie 
omgeving was afgereisd. Jelle Hiemstra liet er 
geen gras over groeien en pikte de bal op de 
middellijn op en omspeelde een man of drie met 
ogenschijnlijk veel gemak, maar oog in oog met 
de keeper was Hiemstra niet trefzeker genoeg. 

Bij aanvang van de tweede helft bleek laatste 
man Pieter Genee geblesseerd in de kleedkamer 
achter gebleven te zijn. Hierdoor moest de 
veldbezetting door de technische staf op een 
aantal cruciale plaatsen gewijzigd worden. Al 
na een paar minuten spelen werd het duidelijk 
dat Makkum, mede door deze noodzakelijk 
geachte omzettingen, bij lange na niet het 
niveau wist te halen van de eerste helft. 
Ondanks dat Hidde Koornstra zijn ploeg na 
65 minuten spelen nog in de race wist te houden 
door knap te redden, kon Makkum geen vuist 
meer maken en kwam de overwinning van 
NOK nimmer meer in gevaar. Na een half uur 
spelen was het Durk Jan Rienstra die zelfs de 
2-0 op het niet werkende scorebord wist te 
schieten. Dat de gifbeker deze middag tot de aller
laatste druppel moest worden leeggedronken 
door de Makkumers bleek wel uit het feit dat 
naast een aantal blessures in de allerlaatste 
minuut ook nog eens de 3-0 moest worden 
geaccepteerd. 

Door deze nederlaag staat Makkum samen met 
Scharnegoutum op een gedeelde voorlaatste 
plaatst in de vierde klasse A. Het is nu zaak 
dat het vlaggenschip van Makkum de brood
nodige punten gaat pakken, waarbij de uit
voering van het spel van onderschikt belang 
is. Makkum kan aanstaande zaterdag in haar 
thuiswedstrijd tegen directe concurrent 
Scharnegoutum zeer goede zaken doen. De 
selectie moet er daarom ook alles aan doen 
wat in haar mogelijkheid ligt om de drie punten 
op de Braak te houden. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 
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Voetbalprogramma 
VV Makkum 
zaterdag 14 oktober 

senioren 
Makkum 1 
Makkum 2 
IJVC 3 

junioren 
CVVO A1 
Zeerobben B1 
Makkum C1 

- Scharneg.’70 1
- Oeverzw. 2 
- Makkum 3

- Makkum A1 
- Makkum B1 
- Nijland C1 

Wolvega MC2 - Makkum Mc1 

pupillen 
Makkum D1 - Zeerobben D1 
Rood Geel D3 - Makkum D2 
RES E1 - Makkum E1 
Leeuwarden E3 - Makkum E2       
Makkum E3 - RES E2 
Makkum F1 - Mulier F1 
Makkum F2 - RES F2 
LSC 1890 F4 - Makkum F3 
Makkum F4 - SDS F4 

14.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

12.00 uur 
12.00 uur
11.00 uur
10.45 uur

9.30 uur
10.30 uur
10.00 uur

9.00 uur
9.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

9.00 uur
11.00 uur

Sporthal 
NeVoBo-competitie 
vrijdag 13 oktober 
20.15 uur D Makkum 5
21.25 uur D Set Up 3 
20.15 uur D Opslach 1
21.25 uur D Makkum 4 
20.15 uur J Makkum 9 
21.25 uur D Set Up 4 

- Stânfries 3 
- Oeverzw. 4 
- Hanzestad 3
- Set Up 2
- Oeverzw. 10 
- Punt Ut 3

Hûs te keap 
tongersdei 12 oktober 
Wennest oan en op it wetter en hast gjin grutte 
tún om by te hâlden; dat wie reden genôch 
foar famylje Djurrema om nei in moai, nij 
appartemint yn Hurdegaryp te ferhúzjen. 
Djurre Djurrema hat jierrenlang strjitmakker 
west, mar doe´t er 38 jier wie, waard er ôfkard 
en is dêrnei nea wer oan´t wurk gien. In 
beslissing dêr´t er gjin minút spyt fan hân hat. 
De stap om nei in appartemint te gean wie 
úteinlik minder slagge, in tún wie dochs wol 
hiel moai, dus sette hy it hûs te keap. 
Hûs te keap ôflevering wurdt útstjoerd op 
tongersdei 12 oktober om 18.45, 20.45, 22.45 
oere by Omrop Fryslân televyzje (nochris te 
sjen de hiele nacht ienris yn de oere). 

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren 

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

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State 
z 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 

Een activiteit? 

plaats het op... 
www.recreatiemakkum.nl 
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Sport 
Eerste thuiswedstrijd Volleybal Dames 1

Zaal voor vergaderingen 
en kleine partijen 

Tevens verhuur tapinstallaties 
Bar-Café voor jong en oud 

Plein 1 
8754 ER Makkum 

Telefoon 0515-232471 
Fax 0515-232477 

Bar Café Restaurant 

Foto: kv Trye yn ien 

Makkum - Dit seizoen ziet Dames 1 van 
Makkum er ietsje anders uit, het team bestaat 
maar liefst uit 10 dames. Eva Lantinga, Hilde 
Lutgendorff, Elly Smink, Rommy Lutgendorff, 
Romine Jansen, Mirjam Adema, Wiepkje 
Fennema, Andrea Kroes, Lieke van As en 
Vollie Oostenveld. Maar we beginnen dit seizoen 
met 9 dames. En natuurlijk onze coach Frank. 

Eerst nog even een terugblik op de vorige 
wedstrijd, deze werd uit gespeeld tegen VC 
Sneek 4. Dit was een zeer spannende wed
strijd, in de eerste set stonden de dames al 
snel achter. Waardoor het erg moeilijk was om 
weer terug te komen, deze set werd verloren 
met 25-16. De tweede set begon stukken beter 
beide teams gingen gelijk op met lange rally’s 
waardoor Makkum deze set won met 22-25. 
In de derde set werd er weer zeer sterk 
gespeeld, met ook een sterke serve waar veel 
punten mee werden gescoord en zo liep 
Makkum uit en won deze set met 18-25. En 
nu de vierde set deze was weer stukken min
der als de vorige twee sets waardoor de dames 
snel erg achter stonden en dit was moeilijk om 
in te halen. Dus werd deze set verloren met 
25-12. En dan komt de beruchte 5de set die 
maar tot 15 gaat, beide teams gingen deze 
hele set wel gelijk op, maar die laatste cruciale 
punten won Sneek toch met 15-13. 

Afgelopen zaterdag speelden de dames hun 
eerste thuiswedstrijd tegen Kwiek 1 uit 
Damwoude. Er waren weer veel supporters 
naar de sporthal gekomen om de dames van 
Makkum aan te moedigen. De wedstrijd begon 
zeer goed, er werd goed verdedigd waardoor 
er lange rally’s ontstonden en er voor elk punt 
gevochten werd. Makkum liep aan het einde 
van de set toch uit en wonnen de set met 25-19. 
De tweede set was net zo spannend als de eerste 
beide team strijden voor de bal. Er werd leuk 
gescoord met smashes en ook met de serve, 
en de set werd net gewonnen door Makkum 
met 25-23. De derde set begon veel minder en 
Makkum stond zomaar erg achter, de pass ging 
minder en er werd niet meer echt gescoord 
door Makkum. Waardoor de dames deze set 
verloren met 17-25. De vierde set begon weer 
goed beide teams speelden zeer sterk en er waren 
weer spannende rally’s. Maar helaas niet goed 
genoeg en Makkum verloor deze set met 19-25. 
Dan alweer een 5setter er werd goed gespeeld 
maar de dames van Makkum konden het niet 
afmaken en verloren deze set met 11-15. En 
eindigde ook de tweede wedstrijd met 3-2. 

De volgende wedstrijd wordt gespeeld tegen 
COVOS Oosterend om 19.00 en de eerst
volgende thuiswedstrijd is de bekerwedstrijd 
tegen Joure op vrijdag 20 oktober om 20.30 uur. 

Eerste damespartij k.v. Trije yn Ien

Gaast - Zondag werd er door k.v. Trije yn Ien 
voor het eerst een dames partij georganiseerd. 
Een aantal dames hadden dit al eens geopperd. 
Er waren nu ook voldoende vrouwen lid om dit 
te kunnen doen. Er werd een sponsor gezocht, 
dit werd Kapsalon - Schoonheidssalon Jansen 
te Sneek. Zo waren er ook echte dames 
prijzen te verdienen in de vorm van; lichaams
behandelingen, gezichtsreinigingen, rug- en 
nek massages, etc. Er stonden 10 parturen van 
2 op de lijst, hiermee hadden we een mooie 
lijst. De finale van de winnaarsronde ging tussen 
Joukje Hoekstra Audrey Schuurman en Willy 
Douma en Anny Koning. Deze partij ging in 
het begin aardig gelijk op. Uiteindelijk konden 

Loopt u de hele dag te gapen? 
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen... 

Een goede nachtrust is gezond 

Loop een binnen 
voor vrijblijvend advies over: 

- Kussens 
- Matrassen 

- Bedden 
- Dekbedden 

Willy en Anny het niet trekken en wonnen 
Joukje en Audrey deze eerste damespartij met 
5-3 6-2. De organisatie kan terug kijken op 
een geslaagde dag, die zeker voor herhaling 
vatbaar is. Met deze partij is tevens echt een 
eind gekomen aan dit lange kaatsseizoen. 

Uitslag winaarsronde: 
1. Joukje Hoekstra, Audrey Schuurman; 
2. Willy Douma, Anny Koning; 
3. Tiny Hiemstra, Margreet v.d. Bos. 

Verliezersronde: 
1. Trijntje, Hoekstra, Karin Thyssen; 
2. Annita Hoekstra, Sabine Drayer. 

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum 
Tel. 0515 - 231474 

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE 
OLIE * KOLEN * KACHELS 

Skoallestrjitte 1a, Easterein 
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506 

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW) 

* HBO-I, PETROLEUM 

* AUTODIESELOLIE 

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN 

Voor kwaliteit en service 

www.nieuwbouwinmakkum.nl 
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Grote voorraad 
BANKIRAI HARDHOUTEN 

Ideaal voor bij het terras of op balkon 
€ 12,95 per stuk. 

€ 

ruime keuze uit diverse soorten 
en kleuren! 

Gazelle herenfiets, 3 versnellingen € 75.-, 
tel. 0515-880047 

€ 100.-, 
tel. 0515-231332 

2 Persoons Peugeot scooter Elyseo km.stand 
4200 in perfecte staat, compleet met mee neem
rek voor Peugeot, Fiat of Citroën camper cassis 

€ 1495.-, tel. 0517-641207 

nachtkastjes + toog met spiegel, dubbele ver
lichting € 100.-, tel. 0515-231940 

4 Heren jeans “Cars” verschillende modellen 

(valt groot en lang), allen z.g.a.n. € 10.- p. stuk, 
tel. 0515-880047 

WC pot nooit gebruikt, onder uitgang, 

gratis geplaatst 

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

Zoekertje 

BLOEMBAKKEN! 

Vanaf  

Korfen natuursteen 95,00 per korf, 

Mooie blank eiken kaaskast, vr.pr. 

met veel extra’s 

Tweepersoonsledikant 200 x 1.60 m., met 2 

Mt: XS\S lengte 32 en 1 Vindigo jeans mt 164 

Merkelân 14, Witmarsum 

TE KOOP 

opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

GRATIS AF TE HALEN 
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Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 

8.00 tot 12.00 uur 
14.00 tot 18.00 uur 

vrijdagavond geopend tot 21.00 uur 
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur 

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

aanbieding is alleen geldig 
op vrijdag, zaterdag en zondag 

KantoorAutomatisering 

www.focussys.nl 

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

kilo 
-WWEEIIDDEENNAAAARR

VVAARRKKEENNSS RROOLLLLAADDEE
slechts 

3.9988
op=op 

gratis geplaatst 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

Zoekertje 

GEVONDEN 

In de Klipperstraat bij de O.B. school zilveren 
kinderarmbandje schakeltjes in de vorm van 
konijntjes, af te halen Kofstraat 37 

Waar of bij wie kan ik een (opfris) cursus Engels 
volgen? tel. 0515-232261 

Een gitzwarte kater ± 6 maanden oud, gevonden 
omgeving Panwerk/Tichelwerk, bellen naar Anika, 
tel. 06-22048864 

Rood/wit katertje, plm. 5 mnd oud. Omgeving 
De Schar, tel. 0515-232987 

Gele kanarie zaterdag 30 september, De 
Voorn 12, J. van Gemert, tel. 0515-232831 

Peuterspeelzaal zal worden gehouden op 
woensdag 18 oktober van 19.30 tot 21.00 uur 
in de PSZ aan de Gedempte Putten 

AAN KOMEN VLIEGEN 

KLEDINGVERKOOP 

GEZOCHT 

AAN KOMEN LOPEN 

VERMIST 


