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VAN DER WAL

DE KNAL
VAN
* Lollumers halen trottoirtegels weg voor voetpaden rond kaatsveld
Makkum - Het kaatsveld in Lollum is vergroot en
vernieuwd. Daarbij hebben de leden van de kaatsvereniging, dorpsbelang en dorpelingen het straatwerk opgepakt. Dit was vooraf een afspraak tussen
de gemeente Wûnseradiel en verenigingen. Ze hebben
de parkeerplaats aangepast en vergroot en aan drie
zijden van het kaatsveld is een voetpad gekomen.
Voor dit voetpad zijn de tegels uit Makkum gebruikt
van het trottoir langs de rondweg. Binnenkort wordt
de Suderseewei van een nieuwe laag asfalt voorzien
en komt er een markering volgens het duurzaamveilig
principe op. De parallelweg wordt binnenkort aan-

besteed. Het tegelpad verdwijnt volledig en de
parallelweg wordt opgedeeld in een voetpad en een
fietspad. Verder worden de kruisingen van de
Houtmolen en de Oliemolen verhoogd. We gaan er
van uit dat begin volgend jaar het straatwerk klaar
is en halverwege volgend jaar de slijtlagen. Dit heeft
te maken met de temperatuur. De tegels die er nog
uitgehaald moeten worden komen op pallets te staan
en zijn bedoeld voor diverse verenigingen in de
gemeente, aldus Bram de Vries Beleidsmedewerker
Verkeer en Vervoer bij de afdeling Openbare
Werken in Wûnseradiel.

Veel afval rond de perscontainer op de kade bij de haven

DOLE
BANANEN

0.69
kilo

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Al jaren een
vertrouwd adres!

Makkum - Men kan zich van tijd tot tijd wel bont en
blauw ergeren, aan het vele afval dat gedeponeerd
wordt bij de afval perscontainer op de kade bij de
haven in Makkum. Wie zijn dat die rotzooi hier
neergooien, zijn het Makkumers of misschien de

waterrecreanten. We vragen het aan één van de
havenmeesters. Die legt uit dat de hoofdoorzaak bij
de perscontainer zelf ligt, deze is regelmatig defect
en dan deponeren de mensen het afval er maar voor
en naast.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 22 oktober
Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur pastor G. Visser

Familieberichten
(rectificatie)

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor de vele kaarten, bloemen
en blijken van belangstelling tijdens het
verblijf van Ymie in Sneek en Bolsward.

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. W.J.de Vries, Zwolle
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward

Rinnie en Ymie Kuiper

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

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De Voorn 35, tel. 0515-232221.
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget 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. 0515-573736. 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

Makkum - Koekactie Hallelujah start ± 18.30 uur

vrijdag 20 oktober
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 21 oktober

Na een slopende ziekte is overleden onze
actieve vrijwilliger

zo. 22 - ma. 23 oktober

Makkum - Kroegentocht

Jan Slump
Wij danken hem voor het vele werk wat hij
heeft gedaan voor de kaatsvereniging.
Tevens wensen wij de familie veel sterkte.

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
N. v.d. Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980

wo. 18 en do. 19 oktober

Makkum, oktober 2006

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “de Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281

Agenda

Kaatsvereniging Exmorra.

Workum - Openstelling poldermolen voor
publiek, locatie Nijlannermolen 13.00-16.00 uur

dinsdag 24 oktober
Makkum - Sporthal Maggenheim 20.00 oere
Tryater spilet “Lette Ropping”

Van harte gefeliciteerd

Exmorra, 8 oktober 2006
16-10-2005

16-10-2006

Kelly
Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,
wat het is om je te moeten missen.
Pap, Mam en Dennis
16-10-2005

16-10-2006

Kelly
Ik mis je
Ik mis je zo, ik mis je meer en meer.
Ik zie je in mijn dromen keer op keer.
Ik besef nu dat het nog lang niet over is,
omdat ik jou nog alle dagen mis.

Dit prachtige paar
“Otte en Teatske van Kalsbeek”

Klaske

zijn op donderdag 19 oktober 2006

Door de grote belangstelling bij het overlijden
van mijn zoon, onze broer en zwager, oom
en oudoom

bij elkaar

Aart Romeyn
is het onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken. Uw medeleven persoonlijk,
schriftelijk of in de vorm van bloemen tot
uiting gebracht, heeft ons diep getroffen en
is ons tot grote steun geweest.
Het was indrukwekkend.
Koos Romeyn-Nieuwland
kinderen, kleinen achterkleinkinderen
Makkum, oktober 2006

40 jaar

Tot groot ongenoegen
van onze huisdieren
is op 4 oktober geboren

Aidan Rinia
Broer van Rowan
zoon van Irma en Werner
Dierendag zal nooit
meer hetzelfde zijn...
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Agenda
* lege flessen voor de statiegeld-aktie voor de
restauratie van de Van Doniakerk zaterdagochtend bij uw voordeur gezet kunnen worden?

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 19 OKTOBER
T/M ZATERDAG 21 OKTOBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

per persoon

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kunt u bezorgen bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515 - 23 35 45
of e-mail: rienstra@uwnet.nl

BAMI + 2 STOKJES KIPSATÉ

€ 4.-

VARKENSHAAS AAN HET SPIT
DINSDAG VERSE WORST

per 100 gram

VARKENS
500 gram

€ 1.80

ZIGEUNER SCHNITZEL

€ 2.50

100 gram

€ 1.15

RUNDER
500 gram

€ 2.75
DONDERDAG 19 OKTOBER
T/M WOENSDAG 25 OKTOBER

WOENSDAG GEHAKT DAG

Diefstal uit bestelauto

FRICANDEAU GEBRADEN
H.O.H. GEHAKT
500 gram

Makkum - De politie onderzoekt de diefstal
uit een bestelbus, die aan de Lieuwkemastraat
stond geparkeerd. In de nacht van vrijdag op
zaterdag werd van het voertuig een raam
vernield. Vervolgens werd een hoeveelheid
gereedschap, waaronder boren en bouwlampen,
weggenomen. Een 29-jarige inwoner van
Makkum deed aangifte.

€ 2.25

100 gram

€ 1.40

ROSBIEF GEBRADEN
RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

100 gram

€ 1.35

Nog een paar weken......
telefoon 0515-231488 of 232547

Weggeefactie:

1 kilo Jisper Kaas............................met 10

eieren gratis

Katenspek, per pakje..............................nu 5

...loopt de Zomer-actie van de Stichting
Visserijdagen 2006. Kijk voor nadere informatie op: www.visserijdagen-makkum.nl
(voor inzenders ligt een leuke presentie klaar)
Ook is onze Dia-DVD nog te koop bij de 2
benzinetankstations van Makkum. Hij kost
slechts € 7,50.

Gratis zoekertje?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

zegels extra
Goudreinetten, kilo.....................................................99 cent
Dreft Afwas, 500 ml......................................................nu 1.39
Bij aankoop van 2 pakken
Koopmans Pannenkoekmix Speciaal 400 gram

Van Gilse Schenkstroop gratis
Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter.....nu 3

voor 2.- op=op
Harlekijntjes, zachte zoute drop, 500 gram..............1.85 0.99
Aanbiedingen geldig van do. 19/10 t.e.m. wo. 25/10
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Bolsward, Wommels en Makkum verrast door
Amerikaans fenomeen
Makkum - Heel het land in de ban van één
boek. Overal zoemt het! Het Amerikaanse
fenomeen ‘One Book One City” - vrij vertaald
Nederland Leest - is overgewaaid naar
Nederland en doet ook Bolsward, Wommels
en Makkum aan. Tijdens de opening van
Nederland Leest op vrijdag 20 oktober worden
de eerste exemplaren van het boek Dubbelspel
overhandigd in de bibliotheken in Bolsward,
Wommels en Makkum. In Wommels wordt deze
handeling verricht om 14.00 uur door burgemeester Liemburg, in Makkum om 15.00 uur
door wethouder Rein Boersma.
Het is de bedoeling dat ieder jaar één boek, dit
jaar Dubbelspel van Frank Martinus Arion, in
korte tijd ruim verspreid wordt en overal
onderwerp van gesprek is. Nederland Leest is
een initiatief van de Stichting CPNB* in
samenwerking met de Vereniging van Openbare
Bibliotheken en loopt van 20 oktober tot en

met 17 november. Dubbelspel gaat over vier
mannen die op een mooie zondagmiddag in
een Curaçaos dorp domino spelen. Het gaat ook
over prostitutie, macht, liefde en politiek. In het
verhaal verbeeldt de schrijver de persoonlijke,
culturele en politieke tegenstellingen tussen
zijn personages. In de Friese Bibliotheken
wordt veel georganiseerd rondom het thema
Nederland Leest. In Bolsward vindt op 9
november de boekbespreking plaats over
‘Dubbelspel’ waarbij ook nog gedanst wordt.
Op 10 november zingt Debby Reyes in
Bolsward en in Wommels en op 17 november
in Makkum. 17 november is in Makkum ook
de boekbespreking.
De bibliotheken delen gratis speciale pocketedities uit onder de leden. Ook de boekhandels
hebben voor een gereduceerd tarief exemplaren
te koop. Philip Freriks - nieuwslezer bij het
NOS journaal- is de komende jaren ambassadeur
van Nederland Leest.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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

Muziekseizoen weer begonnen

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
* Een groep “hallelujahnen” krijgt aanwijzigingen van stuurman Sjoerd Doedel
Makkum - Zaterdag 23 september jl. was er
in het dorp een vossejacht van de scouting. Ook
fietsten er groepen mensen rond met gekleurde
zakdoeken om het hoofd. Waren dat ook allemaal vossen? Nee, het was muziekvereniging
Hallelujah die haar seizoen opende met een
spellenmiddag en barbeque! De leden van
drumband, a-orkest en jeugdorkest volgden in
de middag een programma van spellen. Met
slalommen op een bakfiets (met pasagiers),
letters zoeken op een waterfiets, fierljeppen en
het vragenspel ‘rondje friesland’ konden punten
verdiend worden. Uiteraard was meedoen
belangrijker dan winnen, maar bij het laatste
onderdeel werden de groepen toch wat fanatieker.
Roeivereniging ‘de Zeesteeg’ was namelijk
bereid gevonden om een introductie in het
sloeproeien te geven. Na een demonstratie

van het damesroeiteam was het de beurt aan
de groepen van Hallelujah om een tijd te gaan
zetten. Er werd maar een klein stukje geroeid
(de haven uit tot aan het makkumerdiep en
weer terug), maar iedereen was kapot bij
terugkomst. Respect voor de heren en dames
van het roeiteam, die normaal zo’n 20 km (!)
roeien, waar wij allemaal al na een krappe
kilometer kapot waren. Ondanks dat was
iedereen enthousiast over het roeien, waarbij
het groepsgevoel voorop staat. Goeie samenwerking blijkt essentieel te zijn om de sloep
op snelheid te houden. Tijdens de barbeque na
afloop stond het groepsgevoel natuurlijk ook
weer centraal. Zodoende kon deze dag gezellig
afgesloten worden en zijn wij van Hallelujah
weer helemaal klaar voor dit muzikale seizoen.
Ook dit jaar kunt u ons weer regelmatig
beluisteren in de verschillende concerten.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER
z
z
z
z

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Daging Roedjak
Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 18 oktober 2006

BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
Boerenkool en Hutspot
vers gesneden
per zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.59
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Fruitmix van
Elstar - Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
3 kilo voor maar € 2.25
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

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

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Meerderheid Raad Wûnseradiel voor herindeling
Witmarsum - De raadsleden van de gemeente
hebben hun gedachten uitgesproken over bestuurlijke samenwerking. Het werd een discussie
waarbij iedere partij zijn of haar voorkeur
over verschillende punten uit kon spreken.
Alle partijen waren het er over eens dat voor
de burgers voordeel moet komen uit een
samenwerking.
De FNP ziet eigenlijk niet zoveel in een
samenwerking. Zij zijn van mening dat er de
laatste jaren veel over deze zaken gesproken
is en dat het eigenlijk alleen maar gaat over
ambtelijk voordeel. Over de burgers wordt
nauwelijks gepraat. Zij denken dat veel burgers
er geen enkel belang bij hebben. De burger wil
dat zijn of haar zaken dicht bij huis geregeld
worden. Het CDA is van mening dat
Wûnseradiel een plattelands gemeente is en
dat ook moet blijven. Bij een eventuele
samenwerking moeten goede zaken blijven
bestaan. De PvdA is voorstander van een
samenwerking en denkt zelfs verder. Deze
partij heeft grote zorgen over het functioneren
van het gemeentelijk apparaat en denkt dat in
de toekomst goed gekwalificeerd personeel,
die alle veranderingen aan kan, moeilijk te
krijgen is. Zij zien liever een grotere gemeente
met fulltime wethouders. Groter kan een beter
financiële positie en een beter organisatie neer
zetten. Waarschijnlijk kan groter ook betekenen
dat het kostenbesparend gaat werken. ProWûn
ziet liever een herindeling en denkt dat de
burger daar beter mee af is. In de gemeente
valt nog wel eens een steekje. De VVD denkt
dat de ontwikkelingen in onze maatschappij
zodanig snel gaan dat er niet aan te ontkomen
is. Alles gaat snel, de ICT is aan een enorme

opmars begonnen en de burgers gaan hierin
mee. Zij denken dat dankzij dit fenomeen
binnen enkele jaren bijna geen mensen meer
op het gemeentehuis komen. Alles kan
elektronisch.
Duidelijk is na een rondje discussie dat de
meerderheid van de raad wel voor een herindeling
in de toekomst is en dat er weinig of geen
interesse is voor de gemeente Littenseradiel.
Men denkt bij de PvdA eerder aan Bolsward,
Nijefurd en Gaasterlân-Sleat. De VVD wil
zelfs nog groter en wil Sneek als basis hebben.
Het CDA denkt iets genuanceerder en wil niet
klakkeloos achter Sneek aan lopen de FNP
ziet ook geen bezwaar in Harlingen en
Franeker. ProWûn wil de gemeente op vrijers
voeten sturen en denkt daarbij alleen maar aan
het belang van de burger. Een gemeente van
30.000 tot 40.000 inwoners moet mogelijk
zijn. DE PvdA wil zelfs wel zo ver gaan dat er
een scheiding in de gemeente komt met een
deel naar het noorden en een deel naar het zuiden.
De rijksweg moet dan de scheidslijn zijn. Het
zuiden van de gemeente is grotendeels op de
recreatie gericht en dat is bijna heel ZuidWest Friesland. Het noordelijk deel is meer
land en tuinbouw gericht.
Na enig overleg wordt vastgesteld dat de fracties
nog eens om de tafel gaan en de criteria uitwerken en het college daarna opdracht krijgt
om met verschillende gemeenten eens te gaan
praten. Ook is tijdens de discussie regelmatig
het woord referendum gevallen en velen voelen
er voor om op die manier de burgers te
betrekken bij een eventuele samenwerking
van verschillende gemeenten.

Koekaktie Muziekvereniging Hallelujah
Makkum - Volgende week woensdag- en
donderdagavond (25 en 26 oktober) vindt
weer de jaarlijkse koekaktie plaats van de
muziekvereniging. Een goede en lekkere traditie
zo in de maand oktober! Vanaf ‘s avonds
ongeveer half 7 zal de Makkumer drumband
deze koekaktie muzikaal ondersteunen, terwijl
de leden van het harmonieorkest en het jeugdkorps huis-aan-huis weer Fryske Dúmkes zullen
gaan verkopen. Verpakt met een Frysk tintje.
Leuk om zelf van te genieten of als aardigheidje
om weg te geven. Maar u kent ze natuurlijk zo
langzamerhand wel! Om de kosten hoeft u het
niet te laten. Een pakje echte Fryske Dúmkes
met roomboter bereidt kost u slechts 2,50
euro. Tevens helpt u onze vereniging aan wat
extra financiële armslag. De opbrengst van
een dergelijke aktie is altijd zeer welkom.

Dus: Hoort u tromgeroffel of fraaie lyra-klanken,
dan zijn onze verkopers vast niet ver bij u uit
de buurt. Graag tot volgende week. Tevens
maken wij van de gelegenheid gebruik u mee
te delen dat het Nieuwjaarsconcert 2007 van
Hallelujah zal worden gehouden op zaterdagavond 13 januari 2007 vanaf 20.00 uur in de
Van Doniakerk. Ja, u leest het goed! Na 30 jaarlijkse edities te hebben gehouden in de sporthal,
vonden de leden van Hallelujah het eens tijd voor
verandering. Wat er precies op het programma
staat blijft eerst nog een verrassing. Wel kan
worden verklapt dat het zeer zeker weer een
bijzondere avond zal worden. Let op publicatie in
deze krant. Noteert u wel alvast even de datum!
Bestuur en leden
muziekvereniging Hallelujah
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Reboelje in g.g.z. Sneek
Sneek - Vanaf 15 oktober, heeft de thans weer
in Makkum wonende kunstenaar Cor Rumondor
een expositie in het Antonius ziekenhuis op de
afdeling van het g.g.z. Een algemeen gemengd
genre, van o.a. stadsgezichten, landschappen,
portretten, abstractie en sculpturen van
papier-maché. In zijn objecten en schilderijen
zitten ook een komische kant van hem, hij wil
op het moment alleen maar lachen, en overal
schijt aan hebben. In de beelden zitten dingen,
die mensen weggooien, recycling, rotzooi, die
hij omhult met papier-maché en daarin wil hij
zijn fantasie de vrije loop laten. Het in elkaar
futselen, lijmen, plakken, binden, kneden en
als het niet wil, tegen de muur kletsen en dan
weer op nieuw beginnen. En wat hem het
meest bevredigd, is het uitschreeuwen over de
velden de reboelje aangaan met de natuurlijke
elementen, wat hij vroeger vaak deed als jonge
varensgezel tijdens het slechte weer. Reboelje,
een schitterende Friese uitdrukking, gewoon
keunstig, indiaans, oertaal. Naast zijn bekladde
affiches schildert hij kleine portretjes,
schilderijtjes en stillevens. Cor is autodidact,
deed in zijn jeugd een schriftelijke cursus ontwerpen, etaleren bij de N.T.I. Heeft jaren in
Amsterdam geëxposeerd op het bekende
Thorbeckeplein. Verder geëxposeerd in o.a.
Holland casino, Jouster museum, bibliotheek in
Heerenveen en Franeker, Heerenveens Gemeentehuis, galerie Nieuwegein, galerie Donkersloot,
Nice Frankrijk, Bilderberg Leeuwarden, grote
Kerk Leeuwarden, VU Kinderziekenhuis
Amsterdam.

Samenzang
Makkum - Op zondagavond a.s. is er weer een
zangdienst in de Baptistenkerk om 19.30 uur,
C. Lenigestraat 10. Er is medewerking van het
duo Eaglefield uit Tzum, het zijn broer en zus
Greidanus die samen voor ons optreden. Ze
zijn in 1982 begonnen te zingen, een optreden
tijdens de bruiloft van hun oudste zuster. Dit
was zo’n overweldigend succes, dat zij besloten
om door te gaan met zingen. Sinds 1986 zingen
zij nu ook Gospel en zij hopen met hun muziek
en zang de mensen op een andere manier bij het
geloven te betrekken en hopen zo een schakel
te zijn voor een sterker geloven. Het duo zingt
in kerken, verzorgingshuizen, koffiebars, enz.
Het repertoire van Eaglefield bestaat uit eigen
nummers, gospel en luisterliederen en country/
folk. Willeke speelt gitaar en fluit en zingt eerste
stem, Taeke speelt blok- en dwarsfluit en zingt
de tweede stem. Eaglefield komt van adelaar
die in het wapen van de familie voor komt,
field is het veld, het grasland dat voorkomt in
de naam Greidanus. Als spreker voor deze
avond werd ds. K. Gerritsen uit Sneek gevraagd
deze koos als thema: Het geheim van God. De
samenzang is onder leiding van A. Couperus en
wij hopen dat het een fijne avond mag worden,
daarom heten wij u van harte welkom om
samen met ons te zingen en te luisteren.

V
B
T

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
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Troanies’s Rocknacht in het Dielshûs te Wommels VoorVluchtelingenCollectief
Politie-actie Fryslân 8 AMA’s
De politie verdient complimenten voor de
vindingrijke wijze waarop zij een vinger wist
te krijgen achter het mensenhandel-circuit.
Het is misschien een kleine stap om meer
zicht te krijgen op de enorme mensenhandel
in West-Afrika. VluchtelingenCollectief maakt
zich wel zorgen om het lot van de 8 AMA’s
omdat de bescherming van slachtoffers van
vrouwenhandel nog steeds onvoldoende is.
Het accent ligt nog steeds teveel op opsporing
terwijl slechts veiligheid wordt geboden
lopende het onderzoek. We zullen de zaak dan
ook met belangstelling volgen. Uitzetting naar
Nigeria kan voor slachtoffers van vrouwenhandel
fatale gevolgen hebben maar onttrekking aan
het circuit kan evenzo rampzalige gevolgen
hebben voor achtergebleven familieleden. De
kans is zelfs aanwezig dat nu een familielid
zal worden gedwongen om de plaats in te
nemen omdat de schuldbekentenis hoe dan
ook moet worden ingelost. Wij beschouwen
de afrikaanse mensenhandel overigens meer
als “ingebakken in de totaal verrotte, corrupte
en criminele strukturen” dan als professioneel
en goed georganiseerde misdaad en denken dat
het probleem hier nooit opgelost kan worden.
* Troanie’s Rocknacht

Foto: fotopersburo JRF

Wommels - Alweer voor de derde keer, organiseren de mannen van Troanie.nl, Troanie’s
Rocknacht op zaterdag 21 oktober vanaf
16.00 uur een “afterparty” in het Dielshûs in
Wommels. Ook dit jaar kunnen jullie weer
rekenen op drie spetterende optredens fan de
bands Tsjettel, Five o’Clock Shade en Vintage.
Drie bands met elk een andere benadering van
rockmuziek, zodat elke bezoeker weer goed
aan zijn trekken komt!
Tjettel staat voor de tweede keer op Troanie’s
Rocknacht, ook in 2004 ging de beuk erin en
kon de Wommelser formatie het publiek op zijn
geheel eigen wijze gek krijgen. Het fenomeen dat
al zo’n 15 jaar de rust in de Friese Greidhoeke
verstoort, onstaan ut de fusie tussen ‘The Yellow
Socks’ en ‘Winterwille’, en vanaf de eerste
klanken trouw aan de rockscene. En waar eertijds
de punkrock, en dus de snellere nummers, menig
podia hebben vernield, is er nu de intense
massieve muur van geluid te vinden van
‘Garage’- en ‘Stone’-rock. Maar dan wel, zo
nu en dan met een uitstapje naar het verleden.
Door deze natuurlijke (noem het evolutie)
verandering van spijs is de band in staat een
optreden neer te zetten dat staat als een stadhuis! Met variatie, verrassing een vooral
humor, een belangrijke factor voor de band. De
meeste zalen in Fryslan zijn aan bod geweest
en ook Noord-Holland en Amsterdam zijn
geen vreemden meer voor dit luidruchtige
kwintet. Ook textueel heeft Tsjettel wel wat
de melden en daarom is de tekstbundel ‘De

Fûgel Yn Dij’ ook voorzien van een nummer.
De CD ‘Rabje’ is eertijds goed ontvangen en
is veel gedraaid op de landelijke radiozenders.
Het wachten is op nieuw materiaal en de plannen
voor een vervolg-CD zijn aan het rollen, dus...
De band Five o’Clock Shade komt ook voor
de tweede keer naar Troanie’s Rocknacht. Vorig
jaar waren zij hier ook al te bewonderen, maar
nu komen de heren uit Meppel terug met een
nieuwe zanger en veel nieuwe muziek. Five
o’Clock Shade is een band met grote toekomstplannen. De band speelt eigen werk in
de stijl van Alter Bridge, Audioslave, Rage
Against The Machine, Red Hot Chili Peppers,
maar ook Dream Theater is van grote invloed op
hun werk. In de pers wordt Five o’Clock Shade
vaak omschreven als ‘Heavy Funkrock’. De
mannen hebben al twee keer in de finale fan
de Drentse Popprijs gestaan en hebben dit jaar
een platenkontrakt gewonnen met de bandwedstrijd ‘Make More Music 2006’.
De Dronrijpster formatie Vintage, debuteert dit
jaar op Troanie’s Rocknacht. ‘Oud, maar nog
zeker niet versleten’ zoals de bandleden zelf
zeggen, zijn deze rockers nog altijd ‘jonge
honden’ die met hun klassieke rocknummers
veel plezier en energie uitstralen en dat als geen
ander op het publiek kunnen overbrengen.
Voor deze rocknacht, zal Vintage de ware
‘Eighties’-rocknummers uit de kast halen met
onder anderen nummers van Alice Cooper, Black
Sabbath, Van Halen, Whitesnake en Metallica.

www.leugenbolle.nl

Meer zeilen op Boot Holland
2007 in Leeuwarden
Leeuwarden - Boot Holland traditiegetrouw de
opener van het watersportseizoen in Nederland
schenkt in februari 2007 meer aandacht aan het
zeilsegment. Gerenommeerde merken als o.a.:
Bavaria, Jeanneau, Benetau, Hunter, Feeling,
Harmony,Delphia, TES, kiezen ervoor hun
nieuwste modellen in februari 2007 op Boot
Holland te presenteren. Naast de kajuitzeiljachten zijn er ook veel open zeilboten te
bewonderen. Een doorbraak als men bedenkt
dat de bootshow door velen werd gezien als
de staal-/motorbotenbeurs van Nederland. Dit
betekent echter niet dat er geen motorboten,
sloepen en overige schepen te zien zullen zijn.
Dit aanbod is als voorgaande jaren, sterker het
neemt nog steeds toe. Evenals de vele toeleveranciers van motoren e.d. Boot Holland
kampt op dit moment met een luxe probleem.
Ondanks de bouw van een extra hal kan men
de aanvraag voor 2007 niet in de bestaande
accommodatie (34.000m²) kwijt. De organisatie
overweegt alsnog een tijdelijke hal bij te bouwen
om aan de vraag uit de markt te kunnen voldoen.
Boot Holland 9 tot en met 14 Februari 2007
Openingstijden:
Vrijdag
9 Februari
Zaterdag
10 Februari
Zondag
11 Februari
Maandag
12 Februari
Dinsdag
13 Februari
Woensdag 14 Februari

13.00-22.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur
13.00-22.00 uur
13.00-22.00 uur
10.00-18.00 uur
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De
Binderij
bloemen & zo

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Oanfiterpriis foar Marjan de Jong út Makkum

Kom sfeer proeven
voor je interieur
Onze nieuwe collectie straalt!!!
Vanaf zaterdag 21 oktober
is de Binderij voortaan op
zaterdag om 16.00 uur gesloten
i.pl.v. 17.00 uur.
Tot ziens, Jacqueline Schaap
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Zing mee...
Zondagavond 22 oktober a.s.
om 19.30 uur
Baptistenkerk C. Lenigstraat 10
te Makkum.
Spreker ds. K. Gerritsen, Sneek.
Thema: Het geheim van God,
m.m.v. duo Eaglefield, Tzum.
U bent hartelijk welkom
namens de Zangcommissie
Workum/Makkum

Bears/Makkum - Ofrûne sneon 7 oktober
waarden de Rely Jorritsma priiswinners
bekend makke yn de tsjerke fan Bears. De
stichting Rely Jorritsma Founs skriuwt sûnt
1954 alle jierren in priisfraach út mei as doel
de Fryske literatuer te befoarderjen. It fûns is
oprjochte út it neilittenskip fan Rely Jorritsma
(1905-1955) en de revenuen dêrfan moatte
brûkt wurden foar prizejild. Njonken de
gewoane priisfraach skriuwt it fûns sûnt 2004
ek in Rely-Juniorpriisfraach út foar jongeren
fan 12-18 jier. Marjan de Jong (13 jier) út
Makkum wie dit jier ien fan de 75 ynstjoerders
fan de Rely-Junior. Har fers “It fraachgedicht”
gedicht kaam yn oanmerking foar in oanfiterpriis. Marjan sit yn de 2e klasse fan it VMBO

op it Marne College yn Boalsert. Alle dagen
fytst se mei har twillingsus Karin fan Makkum
nei Boalsert. Se hat noch in broerke Hylke (5
jier) en in suske Femke (3 jier). Op skoalle hat
Marjan twa favorite fakken. Dat binne Ingelsk
en Levensbeschouwing. Frysk fynt se net
safolle oan mar se hat der wol nocht oan om
in gedicht te skriuwen. Njonken alle drokte
fan it húswurkjen mei Marjan graach nei turnen
ta gean by de gymnastykferiening DES yn
Makkum. It meidwaan oan wedstriden fynt se
spannend. Hjirûnder folget “It fraachgedicht”
fan Marjan. It wie de juery opfallen dat har
gedicht in hiel oar karakter hie as alle oaren.
Marjan is hiel nijsgjirrich nei de ynteresses
fan oaren en freget har yn ienfâldich rym
fanalles ôf. Dat waard beleane mei in priis fan
de juery.
Oanfiterprizen wienen der ek foar Akke Boonstra
út Wjelsryp, Agnes Galama út Tsjerkwert,
Irene Rollema út Parregea, Eelkje Spijksma út
Boalsert, en Wytse Venema ek út Boalsert. De
earste priis wie foar Froukje Postma út
Burchwert mei har ferhaal “Nachtdieren”.
Boargemaster J. Liemburg fan de gemeente
Littenseradiel fersoarge de útrikking fan de prizen.

It fraachgedicht
Bist sportyf? Of hiel lui?
Wat wolst leaver oan? In T-shirt, of in trui?
Hâldst fan klassyk? Of fan rap?
Hast do skeelers? Of in step?
Kinst do kreas skriuwe?
Wolst do ek de hiele jûn wekker bliuwe?
Wat wolst wurde? Plysje of dominee?
Swimst leaver yn it swimbad? Of yn de see?
Bist goed yn gymnastyk? Of yn reedride?
Hast do ek faak in stek yn de side?
Wolsto wol ris op ‘e grûn sitte?
Fertel it mar, ik wol it wol witte.

In fraachgedicht skriuwe wol ik mar al te graach.
Sjoch marris: kinsto hurd sjonge en hiel traach?
Bisto grut, of hiel lyts?
Giest mei de auto? Of mei de fyts?
Hâldsto fan oranje? Of fan blau?
Kom mar op sis it mar gau.
Hasto in hûn? Of hasto in slang?
Sliepst do hiel koart, of hiel lang?
Hâldsto fan bakte bintsjes? Of fan snert?
Bisto sljocht op in baarch? Of in hert?
Lêsto graach in boek? Of in strip?
Bisto hiel saai? Of hiel hip?
Bist in bangeskiter? Of hiel stoer?
Hasto in sus, of in broer?

Marjan de Jong

RESTAURATIECOMMISSIE
VAN DONIAKERK

Dit is mijn broer niet........

Zaterdag 21 oktober 2006

STATI E GE LDACTI E
(TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR)

VOOR DE RESTAURATIE
VAN KERK EN TOREN

Makkum - Vorige week stond in deze krant
een artikel dat Arnold de Boer speelt op
Freeze festival, met een foto van de broers
Arnold en Wim de Boer. Arnold was het wel
maar zijn broer niet, dit is Remko Muermans.
De band Zea speelt zaterdag 28 oktober op het
“Hit the North festival” in Poppodium Romein
in Leeuwarden.
Voor meer info: www.hitthenorth.nl
www.zea.dds.nl
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Thuishotel organiseert
een cursus “Eerste hulp
bij kinderongelukken”

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bolsward - De cursus start op donderdag 16
november as. om 19.30 uur. “Eerste hulp bij
kinderongelukken” is een praktijkgerichte cursus
voor ouders en verzorgers van kinderen van 0
tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan
op spoedeisende eerste hulp bij ongevallen.
De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3
uur en 1 bijeenkomst van 2 uur. De eerste
twee bijeenkomsten worden gegeven door
een ervaren ambulanceverpleegkundige en de
laatste avond door een consulent van de
Nederlandse Brandwonden Stichting. Voor
aanmelding en/of inlichtingen kunt u t/m 3
november as. bellen met het secretariaat van
het cursusbureau, telefoon (0515) 461 298.
Een kind neemt een slok van een reinigingsmiddel, dreigt te stikken in een snoepje of valt
in het water, voorbeelden van ongelukken in
en om huis. Kinderen onderzoeken de wereld
om hen heen, maar zien nog geen gevaar.
Daardoor zijn kinderen van 1-5 jaar de grootste
risicogroep en volledig afhankelijk van de
reactie van de ouder of verzorger. Hoe reageert
de ouder of verzorger bijvoorbeeld als een
kind hete thee over zich heen krijgt? Wordt de
huisarts gebeld, de kleding uitgetrokken, het
kind onder de koude douche gehouden of gaat
men direct met het kind naar het ziekenhuis?
Onderzoek heeft uitgewezen, dat juiste hulp
direct na het ongeluk van levensbelang is voor
het kind. In de cursus komen o.a. aan de orde:
hartstilstand, valpartijen, beknelling, verstikking,
vergiftiging, verbranding, verdrinking, onderkoeling, bloedingen, bijtwonden en elektriciteitsongevallen. Daarnaast wordt ook veel aandacht
besteed aan praktische oefeningen met gebruik
van speciale poppen en dia’s.

Cursus: Vet fit....vet lekker!
Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert en geeft samen met “Gezondheidscentrum
De Waterpoort” een nieuwe cursus voor kinderen
met overgewicht in de leeftijd van 10 - 12 jaar.
De cursus start 6 november a.s. en bestaat uit
een cursus om op een leuke en gezonde
manier met eten en bewegen om te gaan. Ook
worden de ouders bij dit programma betrokken.
De cursus is een onderdeel van het project
“Gezond gewicht, kinderen eerst”. De cursus
wordt gegeven door een diëtist en een pedagoog
van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Het
beweegprogramma wordt gegeven door een
fysiotherapeut van “De Waterpoort”.
Voor aanmelding en/of inlichtingen kunt u
t/m 23 oktober as. bellen met het secretariaat
van het cursusbureau, tel. (0515) 461 298 tussen
8.30 - 17.00 uur. Aarzel niet en kom, het is
een leuk programma.

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
Peugeot 206 automaat
1.4i xr,cpv+afst.bed
el.ramen, radio-cd
blauwmetallic,nw.st
41 dkm bj 2002

VW Polo 1.4i-16v
Blauwmet,airco,cpv
Cruisecontr,el.rmn
Navigatie,radio-cd
72 dkm bj 2003

€ 9.900,-

€ 10.900,-

Audi A4 Tdi 130PK ‘Proline’,bl.met,airco-ecc,cruisecontr,audi-consert
Parkeersensoren,lm velgen,mistl.voor,6 versn,103dkm
Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm
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
Peugeot 307 XT 1.6i,5drs,grijsmet,a/c,el.rmn,70 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
Peugeot 206 1.4i AUTOMAAT,bl.met,radio-cd,nwst,41dkm
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,airbags. 123dkm
Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn,meeneemprijs
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

Grijs kenteken.
Ford Transit Connect 1.8Tddi,wit,cpv,el.rmn,55dkm

2005

€ 24.650,-

2004
2004

€ 16.400,€ 15.900,-

2002
2002
2003
2002
2002
2002

€
€
€
€
€
€

13.900,11.900,10.900,10.900,10.750,9.900,-

2003
2002
2000
2000
1997
1995

€
€
€
€
€
€

9.650,8.900,4.900,4.250,3.850,1.900,-

12-2003

€

9.750.

Let op!
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 Kentekenplaat bij ons terecht.
In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl / tel 0515-231318

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Sport
Zweten, lachen en ballen Volleybalclinic levert veel plezier op

Dames Makkum 1
verliezen met 1-3
in Easterein
Easterein - Afgelopen zaterdag moesten de
volleybaldames Makkum spelen tegen Covos
1 uit Easterein. In de basis begonnen Rommy
Lutgendorff, Mirjam Adema, Andrea Kroes,
Elly Smink, Romine Jansen en Hilde
Lutgendorff. Op de bank zaten naast coach
Frank Monfils, Wiepkje Fennema en Lieke
van As.

Makkum - Veel plezier maken, zweten en voornamelijk kennis maken met de volleybalsport.
Dat kon afgelopen zondag 1 oktober in sporthal
Maggenheim in Makkum. Volleybalvereniging
Makkum organiseerde namelijk ‘s ochtends een
clinic voor de jeugd. Alle jongens en meisjes van
zes tot twaalf jaar uit Makkum en omgeving
waren welkom om de gratis clinic onder leiding
van de grondlegger en professioneel trainer
Adrie Noy te volgen. Dertig kinderen gaven
gehoor aan de oproep om te komen en eens
een kijkje te nemen.
Noy begon met een warming-up. Vele looppassen
en bewegingsvormen werden enthousiast uitgevoerd door de kinderen. Daarna kwam de
bal erbij te pas. Dat werd een stukje moeilijker.
De ouders, zusjes en broertjes keken ondertussen
allemaal mee vanaf de tribune. De volleyballers
en volleybalsters in spé moesten onder andere de
bal omhoog gooien en ondertussen verschillende
oefeningen doen. Daarna mocht even wat
water gedronken worden.

Het moleculenspel en tikkertje in een kring
volgden daarna. Noy gaf duidelijke instructies
en maakte net als de kinderen veel plezier. De
training werd later uitgebreid naar het net,
waar één tegen één en twee tegen twee situaties
volgden. Hoepels, pionnen, blokjes, alles werd
uit de kast gehaald. De kinderen kregen het er
in ieder geval erg warm van. Na anderhalf uur
was de training afgelopen en was er voor
iedereen ranja en een presentje. Velen vonden
het zo leuk dat ze aankomende vrijdag gelijk
de reguliere training in de sporthal willen
bijwonen en volgen. Voor iedereen is het
overigens mogelijk om aan vier gratis proeflessen deel te nemen. Daarna kan je eventueel
lid worden. Voor de circulatievolleyballers
wordt er zes tot acht keer per jaar een toernooi
georganiseerd.
Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden met Rommy Lutgendorff:
rommylut@hotmail.com
telefoonnummer: 06-46444526.

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 De Halte
tel. 0515 23 23 63
ps: Jacob Nota weet vanaf nu altijd de kortste weg naar ons,
hij heeft namelijk het TomTom Navigatiesysteem gewonnen...

Covos begon met de opslag in de 1e set.
Makkum stond gelijk al veel punten achter
omdat de pass niet goed bij de spelverdeelster
aankwam. Door een aangevraagde time out
kwamen de dames van Makkum weer wat in
het spel. De coach van Covos werd bang en
vroeg een 2e time out aan op 18 gelijk. Het
mocht voor Makkum helaas niet meer baten
ze verloren deze set met 20-25.
De 2e set ging al vrij snel gelijk op. Er werd
lekker aan gevallen en de dames hadden een
goede serve druk. Tot aan het laatst toe bleef
het spannend. Makkum won deze set dan ook
net met 26-24.
Natuurlijk gingen we nu ook met volle moed
op naar de 3e set. Helaas begonnen we weer
vanaf het begin. De pass liep niet en er werden
veel persoonlijke fouten gemaakt. Er werd
gewisseld, maar doordat Covos al een grote
voorsprong had wonnen zei uiteindelijk deze
set met 25-17.
In de 4e set moest het natuurlijk gebeuren.
Helaas had Makkum het geluk niet mee.
Covos had nog steeds een goede opslag
waardoor de pass moeilijk te brengen was.
Iedereen vocht voor de punten maar telkens
trok Makkum aan het kortste eind. Deze set
werd tevens door Covos gewonnen met 25-12.
Helaas werd ook onze 3e wedstrijd verloren
met 1-3. De eerstvolgende thuiswedstrijd
wordt gespeeld aanstaande vrijdag 20 oktober
om 20.30 uur. Dit is de 1e bekerwedstrijd
tegen CSC uit Joure.
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Voetbalprogramma
zaterdag 21 oktober
bekercompetitie

Ook sterk in printpapier en inktcartridges

MAANDAANBIEDING!!!!

junioren
Makkum A1
FVC B1

- Onstop63 A1
- Makkum B1

pupillen
Makkum D1
IJVC E1
Makkum F1

- ONS Sneek D1 9.30 uur
- Makkum E1
10.00 uur
- Renado F1
10.00 uur

10% korting op het Wecare
inktcartridges assortiment
een pak XEROX copy/printpapier €

14.30 uur
14.00 uur

Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Sporthal
20.15 uur H Makkum 1
21.25 uur D Makkum 3
20.15 uur J Makkum 8
21.25 uur D Hanzestad 2

Uw adres voor:
Boeken
Tijdschriften
Kantoorartikelen
Fotoservice
Uw foto direct klaar
met de fotokiosk

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492
kbhmakkum”planet.nl

NeVoBo-competitie
vrijdag 20 oktober

2.95

- VOTES 1
- Delphion/DBS 3
- BEO 6
- WSV

Identificatieplicht
Postbank en ING Bank
Alle klanten van bovengenoemde banken hebben
onlangs een brief ontvangen betreffende de
identificatieplicht bij deze banken. Iedere klant
dient geïdentificeerd te worden. Dit dient in
principe te gebeuren bij de bank zelf, misschien
heeft u het inmiddels al geregeld. Ook klanten
van deze banken die in zorgcentra wonen,
dienen hen te laten identificeren. voor hen is
het echter vaak moeilijk om naar de bank toe
te komen. Daarom komen de Postbank en de
ING Bank op 27 oktober, van 13.00 - 17.00 uur
in Zorgcentrum Avondrust, zodat men zich
daar kan identificeren. De identificatie vindt
plaats in het restaurant. Ook u bent hartelijk
welkom om uw identificatie in Zorgcentrum
Avondrust in orde te laten maken. Indien u
daar gehoor aan geeft, dient u uw identiteitsbewijs en Postbank Giropas of ING Bank
Europas / Wereldpas bij u te hebben, zonder deze
documenten kan uw identificatie niet in orde
worden gemaakt. Let op! Dit geldt dus alleen
voor klanten van de Postbank en de ING Bank

Don de Jong

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
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

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

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
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag
op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 31 oktober 2006 van 13.30 – 15.15 uur

RK DALTONSCHOOL
VOOR
BASISONDERWIJS

OPENBARE
BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE
BASISONDERWIJS

“St. Martinus”

"It Iepen Stee"
Toegankelijk
voor
iedereen

"De Ark"
Schoolgemeenschap
Als collectief voor
ouders, kinderen en leraren

Ds. L. Touwenlaan 3
Postbus 6
8754 ZN Makkum
0515-232424

Lieuwkemastraat 67
8754 BL Makkum
0515-232070

Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 86
8754 ZP Makkum
0515-231561

Dhr. J. Altenburg dir.
dalton@martinusmakkum.nl

Dhr. H. Boonstra dir.
info@obsiepenstee.nl

Mevr. A. Loerts-Bakkes dir.
post@arkmakkum.nl

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.
De volgende open middag is dinsdag 31 maart 2007.
Met vriendelijke groet,
OBS
‘It Iepen Stee’
dhr. Hans Boonstra

CBS
‘De Ark’
mw. Letty Loerts-Bakkes

KBS
‘St. Martinus’
dhr. Jan Altenburg

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 18 oktober 2006

Sport
voetbal - Makkum ook niet langs Scharnegoutum 1-1
Makkum - Het eerste elftal van de voetbalvereniging Makkum is er ook afgelopen zaterdag
niet in geslaagd de eerste thuisoverwinning
van het seizoen te behalen Na twee nederlagen
en twee gelijke spelen in competitie- en
bekerverband kwam het ook nu niet verder
dan een zwaarbevochten remise tegen het laaggeklasseerde Scharnegoutum. Na een redelijk
gelijkopgaande, kwalitatief zeer magere
wedstrijd wisten beide ploegen na rust éénmaal
te scoren. Zeker op basis van de tweede helft
mocht de thuisploeg uiteindelijk nog het meest
tevreden zijn met de puntendeling. Pikant
detail van de wedstrijd zaterdagmiddag was de
positie van de trainer van Makkum, Klaas
Sinnema die woonachtig is in Scharnegoutum.
Gelukkig voor hem zorgde Jouke de Jong er 8
minuten voor tijd voor dat de 10 minuten eerder
opgelopen achterstand nog ongedaan werd
gemaakt zodat hij de komende tijd met redelijk
opgeheven hoofd door zijn woonplaats kan
blijven lopen. In ieder geval tot de return in
Scharnegoutum..
Zonder de geblesseerde Piter Genee trad
Makkum aan met een zeer jonge achterhoede
die deze middag gevormd werd door Jouke Abe
Tilstra en Rinze Steneker als mandekkers en
daarachter Timo Smit als laatste man. Tegen
de tweemansvoorhoede van Scharnegoutum
deden de jongelingen het verdedigend redelijk.
Voetballend gezien was het allemaal wat minder.
Overigens niet alleen met de verdedigingslinie.
Dat het momenteel ‘niet loopt’ bij de Makkumers
werd misschien nog wel het best geïllustreerd
in de 25e minuut van de wedstrijd. Na vermeend
buitenspel hadden 3 Makkumers vrije doortocht
op keeper Dennis van Roeden van de bezoekers.
De vorm is momenteel zo ver te zoeken bij de
Makkumers dat zelfs deze kans deze middag
niet aan de thuisploeg was besteed. De eerste
helft was, wat kansen betreft, nog best aardig
om te zien. Beide ploegen kregen een aantal
prima mogelijkheden om op voorsprong te
komen. Nadat aanvoerder Reimo Tjeerdema
in het begin van de wedstrijd net te hoog
richtte was het in de 10e minuut Jornt Fok van
Scharnegoutum die zijn schot achter keeper
Hidde Koornstra uiteen zag spatten op de
paal. Nadat Makkum vervolgens in de 25e

minuut had verzuimd te scoren was het weer
de beurt aan Scharnegoutum. Eerst was het
spits Jelle Jan Conradie die er in slaagde
binnen de minuut twee uitgelezen mogelijkheden om zeep te helpen waarna 4 minuten later
ploeggenoot Lieuwe Koopmans in volledig
vrijstaande positie keeper Koornstra niet wist
te verschalken. De mooiste kans van de eerste
helft was vlak voor rust voor Gerard Roorda
die volledig vrijstaand op een meter van de goal
de prima voorzet van Jelle Hiemstra niet binnen
de palen wist te koppen. “Hoe kist die misse?”
waren de enig juiste woorden die Gerard tot
zichzelf sprak na het missen van de kans.
Was de eerste helft door het aantal kansen nog
redelijk het aanschouwen waard, de tweede
helft was dat niet meer. Slechts sporadisch was
er nog een klein kansje of een goedlopende
aanval te noteren. En toen Conradie, na
gestuntel in de Makkumer afweer, na 25 minuten
spelen dan eindelijk het eerste doelpunt van
de middag aantekende en zijn ploeg op een op
dat moment verdiende voorsprong schoot leek
de wedstrijd gespeeld. Gelukkig liep het voor
Makkum toch nog redelijk goed af. Na goed
doorzetten van Jelle Hiemstra (en uitstekende
aanwijzingen van supporter Nico Altena die
scheidsrechter Boerema er in woord en gebaar
op attendeerde dat de bal binnen de lijnen was
gebleven) was het Jouke de Jong die de voorzet
van Hiemstra in de korte hoek tot doelpunt
wist te verlengen. Hoewel de trainers nog wel
even doorwilden, scheidsrechter Boerema trok
ondanks vier wissels ten onrechte geen seconde
blessuretijd bij, waren er maar weinig toeschouwers die treurden bij het horen van het
eindsignaal van de kwalitatief armzalige
wedstrijd.
Na de wedstrijd was er ondanks de trieste
middag toch nog een opstekertje voor Makkum.
Door het ene gewonnen puntje klom het van de
10e naar de 9e plaats op de ranglijst. Op die
positie zal het aan het eind van de competitie
minimaal moeten staan om (beslissingswedstrijden om) degradatie te voorkomen.
De enige conclusie van de wedstrijd tegen
Scharnegoutum is dat als het spel de komende
tijd niet verbetert dat nog een hele toer zal worden.

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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 !!!!

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

STER IN DE RUIT

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 8 oktober startte Christa
Koomen met Magnolia in Hippolytushoef. De
1e proef werd beloond met 191 en de 1e prijs.
De 2e proef werd beloond met 190 punten en
de 2e prijs. De 2 winstpunten die ze hiermee
binnenhaalde maakten dat ze mag starten in
de klasse M-1. Zaterdag 14 oktober ging
Linda Hovius naar de dressuurwedstrijd in
Franeker. Met Samar behaalde ze in de klasse
L-2 met precies 180 punten een winstpunt.
Christa Koomen ging zondag 15 oktober de
afsluitdijk over naar Waarland alwaar ze een

Laminaat op de vloer?

succesvolle start maakte in de klasse M-1.
Met Magnolia behaalde ze de 1e proef met
189 punten de 1e prijs. Het leverde haar de 1e
winstpunt op in de M-1. De 2e proef behaalde
ze met 176 punten de 2e prijs. Nu het buitenseizoen er op zit zijn ook de kringkampioenen
bekend gemaakt. Daaruit bleek dat Marijke
Bonthuis een meer dan verdienstelijk seizoen
gereden heeft . Met Utopia veroverde ze het
kampioenschap, met Us Maxima werd ze 2e,
met Vondel bezette ze de gedeelde 3e plaats.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Eigenrisico ƒ150,- Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

40 Liter structuurverf kleur vanille,
tel. 0515-851770
Inbouwvaatwasser 60 cm; Inbouwkoelkast
55x60 cm; 4 Pits inbouwgasstel, afzuigkap,
alles voor € 150.-, tel. 06-13543127
Mountainbike € 55.-, tel. 0515-231383
Relexfauteuil kleur beige € 60.-,
tel. 0515-231840
5 Barkrukken met rugleuning hout, biezen zitting
€ 80.-; Legerkisten maat 43 zwart, wegens te
klein € 15.-; Luxe kruidenrek eventueel voor
binnenzijde kast (24 rvs kruidenpotje) € 5.-,
tel. 0515-574325
Houten traphekje voor kinderen kleur beuken,
tel. 0515-851770
Tweepersoonsledikant -beukenhout- 2.00x1.60
m. 2 nachtkastjes (2x2 laden) veel opbergruimte
+ toog met spiegel en dubbele verlichting,
€ 75.-, tel. 0515-231940

www
.
makkumerbelboei
.
nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum
Mobiel: 0654 985 246
Fax: (0515) 23 25 33

Wij begrijpen waar u heen wilt....
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

* Fryslân * Team Iselmarkust

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

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

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

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
GRATIS AF TE HALEN

Jonge kater 12 weken oud, tel. 0515-233581
GEVRAAGD

www.focussys.nl

Wij verwachten een drieling. Wie heeft er
baby spullen voor ons, u kunt ze brengen naar
Kofstraat 15 of tel. 06-29304750
TE HUUR GEVRAAGD

Garagebox of autostalling in Makkum, niet
om te sleutelen, maar om de auto van de straat
te hebben, tel. 0515-851770
AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245
GEZOCHT

Meisje 17 jaar zoekt kamer in Makkum,
tel. 0515-233012
KLEDINGVERKOOP

Peuterspeelzaal vanavond van 19.30 tot 21.00
uur in de PSZ aan de Gedempte Putten
SPEEL-O-THEEK

ruimt weer op: vanavond tijdens kledingverkoop
in de PSZ verkopen wij weer gebruikt speelgoed

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur
vrijdagavond geopend tot 18.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons in de piramide op
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

Wij zijn geopend
tot en met
zaterdag
4 november

