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Makkum - Het is al weer enkele weken geleden
dat het echtpaar Fokke Schippers (72) en zijn
vrouw Sjoerdtje Hoekstra (73) vijftig jaar
getrouwd waren. Het eerste dorp waar het jonge
stel neerstreek was in Piaam. Daar hebben zij
twee jaar gewoond. De volgende acht en veertig
jaar is het Makkum geworden en gebleven. Zij
wonen nu recent op de Gedempte Putten heel
riant op een bovenverdieping in de nieuwbouw op
‘palen’. Het echtpaar was ook de laatste die hun
woning verlieten voordat deze gesloopt werden.
Fokke heeft nadat hij het in de agrarische sector
voor gezien hield, komen werken bij de dakpannenfabriek in Makkum. Dit duurde van
1955 tot 1962, toen hield het bedrijf in Makkum
op te bestaan en verhuisde naar Harlingen.
Fokke verhuisde mee als werknemer naar de
Friese havenstad, twee en dertig jaar lang reisde
hij op en neer naar Makkum. Na deze periode
was het tijd om gebruik te gaan maken van de
vutregeling. Zijn vrouw Sjoerdtje was costumiére, nee niet op een atelier daar heb ik nooit
gewerkt zegt zei. Jaren heb ik mijn kleding
zelf gemaakt en ook wel voor mijn zussen.

Het gouden jubileum is met een receptie
gevierd met kinderen, familie en vele gasten,
en niet te vergeten de enorme stapel post met
gelukwensen die wij gekregen hebben zegt
Sjoerdtje. Gelukkig beschikken wij elke dag
over een grote mate van arbeidsvreugde en we
houden elkaar in evenwicht beamen beiden.
De man graag wandelen en daarnaast ben ik
mantelzorger van mijn vrouw zegt Fokke.
Oorspronkelijk komt Fokke Schippers uit de
“Fryske Wâlden” zijn vrouw is geboren en
opgeroeid in Arum. Toen Fokke net zijn rijbewijs had gehaald gingen de maten met elkaar
uit toeren. Het leek de dames in Arum wel
leuk om een ritje mee te maken. Ik kwam
naast de chauffeur (Fokke) die een zwart
‘verdommelinkje’ om zijn hals droeg op de
voorbank te zitten. Hij zei ik kom volgende
week terug, wij zeiden dat kan niet dan gaan
wij naar de agrarische feestdagen in Franeker.
Maar ja daar kwamen de jongens ook en daar
kreeg ik mijn eerste ‘tútsje’ van Fokke en
sindsdien is het is nooit weer uitgeweest.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Sterke eigen
internetsite

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

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 29 oktober

Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft,
wiens verwachting is op de Here zijn God.
Psalm 146:5

Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers

woensdag 1 november

19.00 uur Allerheiligen, pastor G. Kamsma

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
D. v.d. Goot, Stienikkers 2, Workum. tel. 0515-542323
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
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
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze voor ons heeft betekend,
laten wij u weten dat onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Heintje Nadema - Miedema
rustig is ingeslapen in de gezegende leeftijd van 91 jaar.
Sinds 8 september 1998 weduwe van Maarten Nadema.
Franeker: Hans en Pim
Maarten en Antje
Sanne, Femke
Hilda en Jitze
Karst, Lian
Dalfsen: Nanne en Maria
Martin en Wiesje
Jeldau, Femke
Betty
Melinda, Dennis, Lisa-Marie
John en Nathalie
Gina, Jamie
Helena en Ron

Andijk: Rienk en Oeke
Thony en Marcha
Nathalie en Uira
Makkum: Jan en Jannie
Diana en Arjen
Simone en Jasper
Tigo
Ilona
Makkum: Piety en Douwe
Sybren en Jannie
Marije, Douwe
Maarten en Miranda
Hester en Arthur
Lieke
Anna en Nick

Makkum, 22 oktober 2006
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op donderdag 26 oktober om
13.30 uur in Kerkelijk Centrum ’Het Anker’, Buren 17 te Makkum. Aansluitend
zal de begrafenis plaatsvinden.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in ’Het Anker’.
Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging van het personeel en de vrijwilligers
van ’Avondrust’.
Correspondentieadres: H. Nadema, W. Ennemastraat 2, 8801 GR Franeker
Rustig is ingeslapen onze medebewoner
van Avondrust mevrouw

H. Nadema-Miedema
Wij wensen kinderen, kleinen achterkleinkinderen veel sterkte toe.
Bewoners en medewerkers
van Zorggroep Tellens
Woonzorgcentrum Avondrust
Makkum, 22 oktober 2006

De ien hie in famke tocht,
’n oar sei der wurd in jonkje brocht.
Gjin ien kin it fan te foaren witte,
mar ik bin in jonkje en sil Pieter jitte

Sjirk Pieter
berne op 14 oktober 2006 om 22.45 oere
weaget 3170 gram en is 52 cm grut
Johan Rolsma & Trijntje Poepjes
Meerswal 7
8754 JA Makkum
0515-233754
Skilje efkes foar in poppeslok
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Agenda
wo. 25 en do. 26 oktober
Makkum - Koekactie Hallelujah start ±18.30 uur

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

donderdag 26 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust in Restaurant
19.30-21.00 uur lezing door Fries Centrum
voor Doven en Slechthorenden, alle belangstellenden zijn welkom

zaterdag 28 oktober
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur Buurtver.
Terra Nova gezinsbingo
Pingjum - Nachtelijke wandeltocht start om
21.00 uur hoek Burenlaan/Grote Buren

MAANDAG

DONDERDAG 26 OKTOBER
T/M ZATERDAG 28 OKTOBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

VARKENSSCHNITZEL
100 gram vanaf

BOERENKOOL MET ROOKWORST
DINSDAG VERSE WORST

per portie

VARKENS
500 gram

per stuk

€ 0.80

RUNDER
500 gram

€ 2.75

DONDERDAG 26 OKTOBER
T/M WOENSDAG 1 NOVEMBER
SNIJWORST

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

Makkumer Belboei

€ 3.-

SLAVINKEN

€ 2.50

dinsdag 31 oktober
Makkum - Open middag op de 3 basisscholen
van 13.30-15.15 uur

€ 1.10

EI-BIESLOOK SALADE

€ 2.25

100 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

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

€ 1.€ 1.-

SCHOUDERHAM

€ 2.75

100 gram

€ 1.05

Van maandag 30 november t/m zaterdag
11 november hebben wij RUNDFEESTWEKEN
Vraag naar de gratis kortingskaart en gebruik
deze voor leuke kortingen. Maak bovendien
kans op biefstukbraadpannen van Tefal.
Alle rundvlees doet mee m.u.v. Haasbiefstuk

Vrijwillige bijdrage MB
loopt al goed
Makkum - Twee weken geleden zat in de
Makkumer Belboei een acceptgiro. De lezers
kunnen hiermee een vrijwillige bijdrage/gift
overmaken voor de instandhouding van het
wekelijks laten verschijnen van de MB. De eerste
bijdragen stromen alweer binnen, fantastisch!
Het blijkt dat niet in elke krant een acceptgiro
zat, er waren achteraf te weinig aangeleverd
zo blijkt. Maar dit mag geen probleem zijn
om uw bijdrage/gift aan ons over te maken.
Heeft u geen acceptgiro ontvangen, dan kan
men het zelf overmaken via zijn/haar eigen
acceptgiro of via internetbankieren. Vermeld
u wel het banknummer van de MB er bij:
3406.54.465. Heeft u nog vragen dan kunt u
kontakt opnemen met de administratie
mevrouw Corrie Koornstra, tel. 0515-231778.

telefoon 0515-231488 of 232547

Kip Kerrie Salade, 150 gram......................................99

cent
Slankie Smeerkaas, 100 gram.....................................59 cent
Almhof Kwark Naturel, 500 gram.............................89 cent
Campina Zacht en Luchtig, 1 liter.....................................1.19
Top Quality:

Knakworst, blikje à 10 stuks......................................79

cent
Allesreiniger, literflacon.............................................69 cent
pakje Cup-a-Soup, diverse smaken........nu 2 pakjes voor 1.50

Rijden onder invloed
Parrega - Maandagochtend vroeg blies een 25jarige automobilist uit de gemeente Wûnseradiel
745 ug/l. De bestuurder verloor door nog
onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig. Hij raakte een betonpaal, lantaarnpaal en
kwam uiteindelijk tegen hekwerk tot stilstand.
Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

Sun Dream Cashewnoten, 280 gram.............................nu 3.49
Napoleon Citroen Snoepjes, zak à 225 gram........1.49 nu 3.79
Sun Vaatwas Tabletten, 45 stuks of 5 in 1.....van 7.49 nu 3.79
Aanbiedingen geldig van do. 26/10 t.e.m. wo. 1/11
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TomTom navigatiesysteem voor Jacob Nota

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
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95

Makkum - De stempelactie bij Snackbar De
Halte loopt goed. Het TomTom navigatiesysteem is gewonnen door Jacob Nota. Op de

foto geeft Jacob aan dat de TomTom hem
op de juiste plaats van bestemming gebracht
heeft.

Informatieavonden Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Makkum/Witmarsum - De ouderenbonden
in Wûnseradiel organiseren twee informatieavonden over de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.Op 8 november van 14.00 tot
16.00 uur in Ons Gebouw in Makkum aan de
Markt en 10 november dezelfde tijd in het
gemeentehuis te Witmarsum.
Op 1 januari 2007 wordt deze wet van kracht.
Wilt u weten wat er op deze datum verandert
voor ouderen, gehandicapten en waar u met
uw vragen over wonen,welzijn en zorg terecht
komt, dan zijn deze voorlichtingsbijeenkomsten
heel belangrijk voor u. Er komen veel vragen
aan de orde en alle belangstellenden zijn van
harte welkom. Met de invoering van de WMO
wordt de gemeente verantwoordelijk voor
zaken als wonen, welzijn en zorg. Dit betekent dat u voortaan met uw vragen over
wonen, WVG voorzieningen, hulp in het huishouden, persoonsgebonden budget etc. naar

het WMO loket moet. Voor de inwoners van
de gemeente Wûnseradiel zal dit loket in
Bolsward komen. De gemeenten in de
Zuidwesthoek van de provincie werken bij de
invoering van de wet nauw samen en dit moet
tot gevolg hebben dat er zo weinig mogelijk
verschillen in de regio tussen de verschillende
gemeenten zijn. Voor zowel de gemeenten alsook voor de bewoners is dit een geheel nieuw
terrein. Om de inwoners zo goed mogelijk te
informeren hebben de ouderenbonden in
overleg met de gemeenten op zich genomen
om de informatiebijeenkomsten te houden.
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen
bedoeld, dus ook niet leden van de bonden.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is
gratis. Meer informatie kunt u vinden op internet.
www.wmozwf.nl
de website met informatie over Zuidwest-Fryslân
www.info-wmo.nl
voor algemene informatie.

Collecte Brandwonden Stichting groot succes
Makkum - Al 35 jaar voert de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar strijd tegen de
littekens, Dit doet zij op drie fronten: Het
voorkomen van brandwonden, het verbeteren
van de behandeling (door onder andere wetenschappelijk onderzoek) en het bevorderen van

de psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. De opbrengst in Makkum € 1120.78
en Cornwerd € 40.05. Alle collectanten en
gevers hartelijk dank.

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

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
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Een gezellig
dagje uit!!!

De Leliehof maakt
beautyarrangementen
voor iedereen betaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement
voor € 29.95
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch
te boeken op basis van beschikbaarheid)

De jeugdsoos gaat weer open !!
Makkum - Vanaf zaterdag 28 oktober kan de
jeugd van Makkum weer terecht in de jeugdsoos. Nadat het oude bestuur had aangegeven
te gaan stoppen moest men op zoek naar een
nieuw bestuur, inmiddels is er een nieuw
bestuur gevormd en in overleg met de jeugd
van Makkum heeft deze een aantal vrijwilligers
gevonden die zich bezig houden met diverse
zaken binnen de jeugdsoos. Zo is er een barcommissie gekomen bestaande uit, Jorrit
Tiersma en Jelle Hiemstra, een evenementencommissie, Redmer de Boer en Jelle
Sieswerda, en een onderhoudscommissie

bestaande uit, Johannes Lutgendorff, Michael
Sipkema en Edwin Scheepvaart. Op dit
moment is men nog druk bezig met schilderen
en andere werkzaamheden om de jeugdsoos
weer een nieuw gezicht te geven, maar om
niet al teveel prijs te geven raden wij de jeugd
van Makkum aan om op 28 oktober naar de
opening te komen. Tevens wil het nieuwe
bestuur bestaande uit, Tymen Nieuwenhuis en
Anne de Boer het oude bestuur bedanken voor
hun inzet. Uiteraard kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger als hij of zij iets wil
doen voor de jeugdsoos.

Nederland Leest: heel het land in de ban van één boek
Ook in de bibliotheken van Makkum en Witmarsum gratis exemplaren van “Dubbelspel”
Makkum - Het Amerikaanse Fenomeen ‘One
Book One City” -vrij vertaald Nederland Leestis overgewaaid naar Nederland en doet ook
Makkum en Witmarsum aan. Tijdens de opening
van Nederland Leest op vrijdag 20 oktober
overhandigt wethouder Boersma de eerste
exemplaren van het boek Dubbelspel in de
bibliotheek van Makkum aan bibliotheekleden
en leesgroepleden. Het is de bedoeling dat ieder
jaar één boek, dit jaar Dubbelspel van Frank
Martinus Arion, in korte tijd ruim verspreid
wordt aan leden van de bibliotheek en overal
onderwerp van gesprek is.
Heel het land in de ban van één boek. Discussie
in treinen en bussen, het gesprek van de dag
op het werk en in de media. Overal zoemt het!
De campagne 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. Het boek ‘Dubbelspel’
is gekozen omdat het veel actuele thema’s
bevat als prostitutie, macht, liefde en politiek,
die voor discussies zorgen. Het gaat over vier
mannen die op een mooie zondagmiddag in
een Curaçaos dorp domino spelen. In het ver-

haal verbeeldt de schrijver de persoonlijke,
culturele en politieke tegenstellingen tussen
zijn personages. In de Friese Bibliotheken
wordt er veel georganiseerd rondom het
thema Nederland Leest.
In Makkum vindt op de slotdag van de actie,
17 november een boekbespreking en discussie
plaats over ‘Dubbelspel’, waarvoor leesgroepen
uit Wûnseradiel zijn uitgenodigd. Ook andere
Arion-lezers zijn van harte welkom! Belangstellenden kunnen zich aanmelden in de bibliotheek. De discussie vindt plaats onder leiding
van mevrouw Addie Reidsma en begint ‘s avonds
om 19.30 uur. Vrijdagmiddag 17 november
zingt Debby Reyes hartverwarmende
Antilliaanse liedjes in de bibliotheek Makkum
van 15.30 uur tot 17.00 uur.
De speciale gratis pocketeditie delen de bibliotheken onder de leden uit van 20 oktober tot
17 november. Niet-leden kunnen terecht bij
de boekhandel voor de luxe Nederland Leesteditie, met foto’s van Catrien Ariëns, voor
maar € 10,-. Philip Freriks - nieuwslezer bij
het NOS journaal- is de komende jaren
ambassadeur van Nederland Leest.

Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

www.leliehof.nl

(kijk onder actiearrangementen
en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

Uw eigen @makkum.nl
e-mail adres
voor € 1,76 p/mnd.
Vraag het aan bij
mail@makkum.nl

De haven van Makkum trekt de laatste tijd weer veel bezoekers. Dit zijn niet passanten die een
nachtje Makkum bezoeken met hun boot, maar mensen die naar de jachten komen kijken, die
bij jachtwerf de Vries Makkum voor de wal liggen. Korte tijd hebben de jachten Siran en
Utopia’s avonds laten zien hoe mooi de verlichte jachten er bij kunnen liggen.

www.belboei.nl
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Wist u dat...
* al vele Sinterklaasfans een kleine bijdrage
hebben gestort op rekeningnummer
30.87.94.087 t.n.v. Sinterklaasintocht Makkum
* de intochtcommissie dit goed kan gebruiken
voor het organiseren van een onvergetelijke
intocht

Nu bij aanschaf van een waterproof AGU JACK
krijgt u de gehele maand november
maar liefst 20% korting
U betaald dan geen € 45.50
maar slechts €

36.50

* u nog steeds kunt storten op bovenstaand
nummer
* vele kinderhartjes hierdoor sneller zullen
gaan kloppen?

* Er kramen te huur zijn, u er vroeg bij moet
zijn, de animo voor een kraam groot is.

o
V D BLES TAXICENTRALE
X

* Zaterdag 25 november in Allingastate een
beautydag is.
* De aanbesteding van de onttakelde rondweg
pas eind november is, u tijdens uw avond
wandeling beter op het fietspad van de
Sûderseewei kunt lopen, zolang de weg
niet opgeknapt is.
* Dat er bij de aanbesteding van het Friese
meren project 1,5 ton verloren is gegaan
door een foutje in de aanbesteding. Dit in
mindering gebracht wordt van de 3 miljoen
euro die voor het Wûnseradielse plan
beschikbaar was.

e

m

n

* Er ook dit jaar weer een Kerstmarkt komt,
deze gehouden zal worden op zaterdag
9 december van 15.00 tot 20.00 uur.

v

* de peuterspeelzaal Makkum op maandag 6
en dinsdag 7 november a.s. weer langskomt
met leuke dingen voor de feestmaand?

b

r
e

a

b
n
a

d
e
i

g
n
i

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

!!! Laatste week voor de LCD TV !!!
Lever deze week nog snel je stempelkaart in
voor de LCD TV
(deze maand bij 2 bezoekjes al kaart vol)
De prijs gaat er gegarandeerd uit,
dus lever in voor die fantastische platte tv !

Uw (recreatie) bedrijf
op internet?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

Snackbar De Halte
tel. 0515 23 23 63
-Open 7 dagen per week-
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Kinderboekenweek op “De Finne”

Ferwoude - De kinderboekenweek is ook op
basisschool “De Finne” ruimschoots aan bod
gekomen. Tijdens de opening is er een gedicht
voorgelezen en hebben we met elkaar
geluisterd naar een prentenboek. Elke bouw
kreeg een opdracht mee waar tijdens de kinderboekenweek hard aan is gewerkt. Vrijdag 13
oktober hebben we samen met heel veel

ouders de kinderboekenweek afgesloten in
het speellokaal. Er werd een kinderboekenweeklied gezonden en voorgelezen door onze
voorleeskampioen Teatske de Witte. Tevens
liet elke bouw kort iets zien of horen. Daarna
was er gelegenheid voor de ouders om even
door school te lopen en te bekijken wat we
zoal is gedaan.

Dúmke-aktie en muziekfestival Hallelujah
Makkum - Vanavond en morgenavond (25 en
26 oktober) is weer de jaarlijkse koekaktie van
de muziekvereniging. Meestal rond deze tijd
in oktober! Zoals gewoonlijk ondersteunt de
drumband deze aktie met tromgeroffel en
lyraklanken, terwijl de overige leden van de
vereniging weer huis-aan-huis gaan. Vanwege
het succes van de voorgaande drie jaren wordt
er ook dit jaar met echte Fryske Dúmkes
gevent. Voor slechts 2,50 euro heeft u een
pakje echte Dúmkes met roomboter bereid.
Tevens helpt u onze vereniging aan wat extra
financiën. Kan het mooier? Beide avonden
starten we rond half zeven.
Ons harmonieorkest kunt u weer in aktie zien
op zaterdag 4 november a.s. tijdens het 46e
Muziekfestival van de Federatie Wûnseradiel.
Voorheen werd dit festival gehouden op vrijdagen zaterdagavond in de voormalige Geref. kerk
in Makkum. Dit jaar voor het eerst is er een
geheel nieuwe opzet van dit festival op een
andere plaats. Vanaf ‘s middags 12 uur krijgt
elk muziekkorps de gelegenheid zich gedurende
45 minuten aan het publiek te presenteren.
Eigenlijk kan elk orkest een soort mini-concert
voor het voetlicht brengen. Het geheel wordt
beoordeeld door een publieksjury samengesteld
uit de diverse korpsen. Deze publieksjury
beoordeelt niet op het inhoudelijk musiceren,
maar op het gebeuren daaromheen. Te denken valt
aan de opkomst van het orkest, de presentatie,
de programmaopbouw, het showelement e.d.
Een vakjurylid beoordeelt vervolgens de te
spelen werken van de diverse orkesten. U moet
hiervoor echter wel afreizen naar het
Multifunctioneel Centrum “De Gearhing” in
Parrega! Dit festival is een unieke gelegenheid
om de verscheidene muziekkorpsen die de
gemeente Wûnseradiel rijk is eens te komen
beluisteren. De toegang tot dit festival is gratis.
Het optreden van harmonieorkest Hallelujah
staat volgens het programma gepland om
19.45 uur.
Maar eerst vanavond (en morgenavond) onze
koekaktie. Denkt u nog even om het klaarleggen
van die 2,50 euro! Bedankt en graag tot straks.
Muziekvereniging Hallelujah

Op twee grote pontons, voortgeduwd door een duwboot, kwam het jacht Inevitable in de haven van
Makkum aan.Het jacht was via IJmuiden,Amsterdam naar Urk gevaren en hier op de pontons
geplaatst.In Makkum moest het jacht de wal op en met nauwkeurig manoeuvreren werd het 48
meter lange jacht de wal op gereden. De zuidwand van de hal van De Vries Makkum was voor
deze klus even opengemaakt en nadat het jacht in de hal ‘geparkeerd’ was, werd de wand weer
snel dicht gemaakt, zodat weer en wind niet door de loods konden blazen.
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Metamorfose voor kapsters Manon en Durkje
van Mari van de Ven

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm
Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Foto: Julius van Dijk, Sneek

* Het trio Durkje, Manon en Jolanda op de foto met Mari van de Ven
Makkum - Dit is niet wat je dagelijks ervaart
maar de kapsters Manon (Kapsalon Manon) en
Durkje (Knipsalon Durkje) hadden het vorige
week weer voor elkaar. De dames hebben meegedaan aan een prijsvraag en wonnen een metamorfose. Beiden zijn door de zeer bekende Mari

van de Ven, wel bekend van de vele metamorfoses
op televisie, in de bladen en zeer zeker wel van
het tv programma SBS met “Sterren dansen op
het ijs”. In Sneek bij Parfumerie Jolanda, zijn
de Makkumer dames vakkundig opgemaakt.
En zoals u ziet het resultaat mag er zijn.

Hoveniersbedrijf

B. Bosma
Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!
Foto: Julius van Dijk, Sneek

Opening jeugdsoos
zaterdag 28 oktober 20.30 uur
een avond vol verassingen
Openingstijden jeugdsoos:
Vrijdagavond 20.30 - 24.00 uur.
Zaterdagavond 20.30 - 24.00 uur.
Zondagmiddag 15.00 - 20.00 uur.
Komt allen.

* Manon en Mari

Foto: Julius van Dijk, Sneek

* Durkje en Mari

De gezonde school en genotsmiddelen
Witmarsum - In de gemeente Wûnseradiel is
14.525,- euro beschikbaar voor een project de
gezonde school en genotsmiddelen. Alle
basisscholen in de gemeente hebben bericht
gekregen en de scholen is gevraagd of ze aan
dit project mee willen doen. In de gemeente
zijn 17 scholen en 7 daarvan doen mee aan het
project. Het zijn de openbare scholen in
Makkum, Arum en Witmarsum en de bijzondere
scholen van Arum, Burgwerd, Lollum en
Schettens. Eigenlijk alle fracties waren tijdens
een commissie vergadering van mening dat
het eigenlijk jammer is dat zo weinig scholen
mee doen omdat onderzoek van het Trimbos
Instituut uitgewezen heeft dat in Friesland
78% van de jongeren tussen 13 en 18 jaar wel
eens alcohol drinkt en dat dit percentage in
Wûnseradiel 82% is. Van de jongens zegt dat

21 % en van de meisjes 12% dat ze voor het
eerst alcohol gedronken hebben toen ze 11 jaar
waren. Van de jongeren tussen 13 en 18 jaar
rookt 22% wel eens en 4% zegt elke dag te
roken. De gemiddelde leeftijd waarop ze
beginnen met roken ligt tussen de 12 en 13 jaar.
Dit zijn de gegevens van de gemeente
Wûnseradiel en dat kan tot best wel zorgwekkend
genoemd worden. Veel vervelend gedrag op
straat komt voort uit overmatig alcohol
gebruik. De raadsfrakties van Wûnseradiel
vonden het project belangrijk en hebben de
verantwoordelijke wethouder gevraagd eens
met de bovenschoolse managers te gaan praten
en te vragen waarom niet alle scholen in de
gemeente mee doen aan het project, omdat het
probleem niet plaatsgebonden is, maar overal
voor komt.
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Bridgeuitslagen
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1e periode 9 oktober
A-lijn
Totaal stand
1 T.v.d. Berg & S. de Boer
6
2 R. Bergsma & S. v.d. Eems
4
3 K. Bruinsma & A. Koornstra
2
4 J. Bergsma & M. v.d. Woude
1
5 S. van Loon & K. Reitsma
10
6 S. Attema & M. v.d. Weerdt
3
7 J. Hutchinson & P. Hutchinson
5
8 Kl. v.d. Eems & A. Poog
9
9 B. Dijkstra & J. van Hijum
8
10 J. v. Dijk & L. Koornstra
7
B-lijn
1 M. Rinia & R. Tjeerdema
2 J. Bosgraaf & W de Vries
3 J. Poog & T. v.d Veen
4 J. Hibma & J. v.d. Meer
5 R. Hack & A. Poepjes
6 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra
7 M. Tilburgs & E. v.d. Veen
8 H. van As & A. v.d. Woude
9 W. Dalstra & A. de Jong
10 H. Bonnema & D. Molleman

Totaal stand
2
4
3
8
5
1
7
6
9
10

C-lijn
1 J. Metz & partner (inv)
2 G. de Jong & T. Spoelstra
3 A. v.d. Meer & M. v.d. Meer
3 Y. Grobbink & M. Zijlstra
5 F. v.d. Belt & M. van Dijk
5 A. Smit & G. Teerenstra
7 C. Kalf & P. Teerenstra
8 Tj. Altena & G. Tjeerdema
9 W. de Boer & B. Hellinga
10 H. Klein & A. Koekoek

Totaal stand
1
6
2
7
9
3
5
4
10
8

Open Dag Noodopvang
voor Vluchtelingen
Witmarsum - Op zaterdag 28 oktober a.s.
organiseert de Noodopvang voor Vluchtelingen
te Witmarsum een Open Dag. Tijdens deze
open dag kan men kennismaken met bewoners
en vrijwilligers en worden er rondleidingen
gehouden.
Zo kan men de computerruimte, het kantoor,
de kledingwinkel, de creche, de sportruimte
en de keukens bekijken. Ook is er een kamer
van een bewonersgezin opengesteld, zodat de
bezoeker zich een beeld kan vormen hoe de
mensen in deze Noodopvang leven. Door vrijwilligers zal zoveel mogelijk op vragen worden
ingegaan. Tijdens de open dag die van 11 tot
17 uur zal duren, is er gelegenheid kennis te
maken met een Arabisch Theeritueel met een
heuse waterpijp. Het geheel zal muzikaal
worden opgefleurd door het gezelschap Lody
Fransen uit Bolsward en om 14 uur kan men
genieten van het Ricciottiensemble, dat een
optreden van 60 minuten zal verzorgen. Het
Ricciotti, zoals ze zich ook wel noemen,
bestaat uit 40 klassiek geschoolde muzikanten
uit heel Nederland, die met hun gemiddelde
leeftijd van 22 jaar borg staan voor een uniek
en verrassend concert dat zijn weerga niet
kent. Bekend is van het Ricciotti, dat ze het
publiek graag betrekt bij haar optreden.

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

Horjus Informatief
Informatie van de R.D.W i.v.m het schouwen van bromfiets, brommobiel of spartamet
Tot en met 31 oktober is het relatief eenvoudig om een kenteken te krijgen. Eerst worden
tijdens een schouwing technische gegevens als merk, framenummer en type goedkeuringsnummer opgenomen. Vervolgens moet de eigenaar op het postkantoor een aanvraag voor
een kenteken indienen. Krijgt de eigenaar het kentekenbewijs thuisgestuurd, dan laat hij een
kentekenplaat maken en geeft het kenteken aan zijn verzekeraar door.
Vanaf 1 november kan alleen na een keuring op een van de 16 keuringsstations van de
RDW een kenteken verkregen worden. Dat is lastiger en duurder dan de aanvraag via het
postkantoor. Niet alleen wordt de bromfiets dan technisch onderzocht, maar ook kost de
keuring meer dan 100 euro. Omdat niet in te schatten is hoeveel bromfietsen voor keuring
worden aangeboden, kan de wachttijd flink oplopen tot enkele maanden of wellicht
zelfs langer. Vanaf 1 januari mogen bromfietsen alleen nog met eigen kentekenbewijs en
kentekenplaat de weg op.
Let op; U heeft nog 1 week de tijd om op een eenvoudige manier een kenteken te krijgen.
Na 31 oktober kunt u uw bromfiets Niet meer laten schouwen. Maak nu een afspraak!!

GARAGE HORJUS MAKKUM 0515-231318

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Griepvaccinatie
woensdag 1- en
donderdag 2 november a.s.
van 16.30 tot 17.30 uur
in de praktijk van
Huisarts B.H.J. Dierick,
Brouwerssteeg 7 Makkum
tel. 0515 231770
Huisarts B. Steenhuizen,
Kleine Klipperstraat 11a Makkum
tel. 0515 231494

Met het Nationaal Schoolontbijt bij de les!
Bakkerij Kluft zorgt voor een werelds ontbijt op o.b.s. “It iepen stee”
Wageningen/Makkum - Van dinsdag 31 oktober
tot en met vrijdag 3 november a.s. vindt het
Nationaal Schoolontbijt plaats. Het Nationaal
Schoolontbijt wordt speciaal georganiseerd
voor kinderen die op de basisschool zitten om
het belang van het ontbijt als goede start van
de dag te onderstrepen. Een goed ontbijt zorgt
ervoor dat kinderen goed kunnen functioneren
en presteren. Wie zijn schooldag begint met
een goed ontbijt kan zich beter concentreren.
Bovendien is ontbijten ook belangrijk om een
gezond gewicht te behouden. Het voorkomt
dat je in de loop van de morgen gaat snoepen
en snacken. Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en leuk! Dit jaar nemen 1.500 scholen deel
aan het Nationaal Schoolontbijt. Dat zijn zo’n
350.000 schoolontbijtjes!
Voor Echte Bakkerij Kluft in Makkum is
woensdag 1 november om 8.15 uur een belangrijke taak weggelegd binnen het Nationaal
Schoolontbijt. De bakker zorgt natuurlijk voor
het verse brood deze ochtend. Bovendien is
Bakkerij Kluft ook verantwoordelijk voor de
toevoer van het complete ontbijt aan “It iepen
stee”. We staan dagelijks voor hetere vuren,
dus ook het Nationaal Schoolontbijt loopt
gesmeerd, aldus Bakker Kluft. In het ontbijt
vormt brood de basis. Brood is een bron van
waardevolle voedingsstoffen zoals vitamines,
mineralen en voedingsvezels. Kortom, laat
een gezond ontbijt maar aan Bakker Kluft over!
Het blijkt dat kinderen niet altijd even goed
ontbijten. Dat is niet gezond. De eerste maaltijd
van de dag is niet zomaar bedacht. Het lichaam
heeft het ‘s nachts zonder eten moeten doen.
Om goed te kunnen functioneren en presteren
is na het opstaan weer voedsel nodig. Het ontbijt
is dus eigenlijk een onmisbare maaltijd. De

achterstand die je oploopt door de eerste maaltijd over te slaan, wordt in de loop van de dag
zelden gecompenseerd. Bovendien zorgt een
goed ontbijt voor een verzadigd gevoel
waardoor de verleiding minder groot is om
calorierijke tussendoortjes te eten. Zo kan
overgewicht worden voorkomen. Goed ontbijten is voor iedereen van belang, maar zeker
voor kinderen. Het thema van het Nationaal
Schoolontbijt voor 2006 luidt: “Samen ontbijten
= werelds”. Werelds in de zin van ‘geweldig’,
van ‘onovertroffen’. Maar ook ‘werelds’ in de
zin van ‘behorend tot de wereld’. Het thema
heeft te maken met het goede doel waaraan
het Nationaal Schoolontbijt zich heeft verbonden:
het Nelson Mandela Kinderfonds. Eén van
hun projecten heeft het Nationaal Schoolontbijt omarmd. Het is het James House, dat
twintig jaar geleden werd gebouwd voor verwaarloosde straatkinderen vlakbij Kaapstad.
Het oude James House heeft zijn dienst bewezen,
maar is hopeloos verouderd en te klein. Het is
echter nog steeds van vitaal belang; een verhuizing is dus noodzakelijk. Dit jaar wordt er
een symbolische vergoeding van het onderwijs
gevraagd van 25 cent per ontbijtje. Het
Nationaal Schoolontbijt draagt zo actief een
steen bij aan dit nieuwe huis.
Het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd
door Stichting Bakkerij Imago (SBI) en het
Voorlichtingsbureau Brood. Bij de proef in
2003 deden 5 scholen mee, het afgelopen jaar
bijna 1.100 scholen. Het ontbijt is afgestemd
met het Voedingcentrum. Een groot aantal
partners levert de producten voor het ontbijt en
de bakkers zorgen voor vers brood en broodjes.
Voor alle scholen is lesmateriaal beschikbaar
rond het onderwerp goede voeding en ontbijten.

Lezing door Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden
Begrafenis-vereniging

“De Laatste Eer”
te Wons
Met ingang van afgelopen juli
is mevr. B. Tilstra-Haanstra
bode van onze begrafenis-vereniging.
Zij heeft de taak overgenomen van
Dhr. Sj. Elgersma
Het telefoonnummer van
mevr.Tilstra is 0517-532158/
mobiel 06-30116350
Het Bestuur

Makkum - Ieder kent vast wel een aantal personen die slechthorend zijn. Dan weet u als
geen ander dat het erg moeilijk is om dan
goed te kunnen communiceren. Over dit
onderwerp zal het Fries Centrum voor Doven
en Slechthorenden een lezing verzorgen in
Zorgcentrum Avondrust. Deze lezing zal worden
gehouden op 26 oktober, van 19.30-21.00 uur
en zal plaatsvinden in het restaurant. In de
voorlichting wordt onder andere aandacht
geschonken aan hoe men om kan gaan met de

(on)mogelijkheden van het slechter geworden
gehoor, aan wat het betekent om slechthorend
te worden of te zijn, welke technische hulpmiddelen er zijn en er worden tips gegeven
voor de omgang met horenden met slechthorenden en omgekeerd.
Heeft u interesse voor dit onderwerp? Dan
bent u deze avond ook van harte uitgenodigd
om te komen. De entree bedraagt € 2.-, dit is
inclusief een kop koffie.

Rommelmarkt in Aylva State
Witmarsum - Verzorgingshuis Aylva State
organiseert op zaterdag 28 oktober een rommelmarkt. Tussen 09.00 en 13.00 uur bent u van
harte welkom om een kijkje te nemen tussen
de ingebrachte spullen. Tevens kunt u koffie/
thee en snert kopen. Kom en overtuig u zelf er

is te veel om op te noemen maar misschien
vindt u nog dat: ontbrekende boek voor uw
verzameling, het laatste glas dat binnen uw
collectie past, aanvulling op uw tuinmeubels,
blikken verzameling enz.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Prijsvraag: kom met
ideeën voor historisch
voetpad in Fryslân

V
B
T

Maak je eigen ommetje!

Landschapsbeheer Friesland haakt aan op een
grote landelijke wedstrijd om de historische
voetpaden onder de aandacht te brengen. De
eenmalige prijsvraag inspireert tot het bedenken
van ‘ommetjes’: kleine wandelingen van
ongeveer een uur, met een afstand van zo’n
drie tot zeven kilometer. In elke provinciale
ontvangt de winnaar € 10.000,- om het ommetje
samen met Landschapsbeheer daadwerkelijk
te realiseren. En van alle prijswinnaars mag één
landelijke winnaar zich zelfs voor € 30.000,uitleven! Zo is Nederland straks twaalf wandelpaden rijker. Met de prijsvraag wil Landschapsbeheer Friesland haar kennis over het
aanleggen of het herstellen van paden delen.
In de provincie Fryslân, maar ook in Utrecht
en Flevoland is veel ervaring opgedaan met
het aanleggen van ommetjes. Waar mogelijk
is daarbij de cultuurhistorische invalshoek
gezocht: het herstel van (bijna) verdwenen
paden in het boerenland. Hiermee wordt het
‘rondje dorp’ weer mogelijk en is het buitengevoel dichtbij huis te beleven. Iedereen met
een goed idee voor een ommetje kan meedoen
aan de prijsvraag. De wedstrijd is interessant
voor historische verenigingen, dorpsbelangen,
agrarische natuurverenigingen of wandelverenigingen, maar ook als bedrijf, instelling
of individu kan men meedoen. Uitgewerkte
ideeën kunnen tot 1 maart 2007 bij Landschapsbeheer Friesland worden ingediend. De prijswinnaars worden op 5 april 2007 bekendgemaakt.
Creëer een belevenis...
Historische voetpaden, zoals kerken- en jaagpaden, zijn sporen van de vroegere bewoners
van ons land. Door ruilverkaveling, stadsuitbreiding en de aanleg van infrastructuur zijn
veel historische wegen letterlijk ‘weg’ uit het
landschap, waardoor stadsranden en buitengebied slecht of helemaal niet meer met
elkaar verbonden zijn. Maar gelukkig zijn
deze bijzondere paden opnieuw aan te leggen
of te herstellen, zodat er dichtbij huis weer
een mooie wandeling kan worden gemaakt.
Daarom schrijft Landschapsbeheer een prijsvraag uit onder het motto: Win je eigen
ommetje en creëer een belevenis in je nabije
omgeving!
Deelname
Men kan de deelnamebrochure telefonisch
aanvragen bij Landschapsbeheer Friesland
(0512-383800) of zelf downloaden via
www.landschapsbeheerfriesland.nl. Op de
website is ook de handleiding ‘Ommetjes;
realiseren van wandelpaden in het buitengebied’
te downloaden.
* De ommetjesprijsvraag wordt betaald door
de Nationale Postcode Loterij.

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

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding
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
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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Dubbel weekend met winnen en verliezen voor
volleybalsters Dames Makkum 1
Joure/Nijland - Vrijdagavond speelden de
dames van Makkum 1 tegen CSC - Joure.
Deze wedstrijd was om door te mogen naar de
volgende rond in de bekercompetitie. De 1e set
begonnen we vrij goed. Het liep in het begin
allemaal heel goed en er werd veel gescoord
door Makkum. Maar toen raakte Joure ook
aardig in vorm, en werd er iets teveel aan hun
kant gescoord. Makkum raakte een beetje uit
hun spel. Coach Frank probeerde nog iets met
time-outs en een paar wissels maar ook dat
wou niet helpen. Zo werd de 1e set met 21 - 25
verloren. Van de 1e set hadden de dames van
Makkum blijkbaar geleerd want in de 2e set
liep het allemaal aardig goed. We maakten
een goede voorsprong waardoor Makkum weer
wat vertrouwen had. Ze begonnen weer te
scoren, en de dames van Joure konden er vrij
weinig mee. Aan het einde van de set verslapte
Makkum waardoor een paar wissels gedaan
werden door de coach van Makkum. We konden
het weer allemaal goed krijgen en wonnen de
set met 25 - 18. In de 3e set begonnen we
weer goed. Het was allemaal wel spannend,
en Makkum was soms even de draad kwijt
maar pakte die dan ook weer goed op en zo
konden ze de set toch ook weer winnen alleen
dan met een wat kleiner punten verschil 25 - 22.
Toen 2 - 1 in sets begonnen we aan de 4e set.
De dames van Joure lukten het niet meer om
nog goed te scoren. Er zaten goede dingen
tussen maar Makkum had veel in de verdediging en daardoor kon Makkum de rally weer
in handen nemen en scoren. Deze set werd
gewonnen met 25 - 15 door Makkum. Dus 3 - 1
gewonnen en een plekje in de volgende ronde
van de bekercompetitie!

Toen was er nog de competitiewedstrijd in het
weekend die gespeeld werd in Nijland tegen
O.T.I.B. Makkum ging met goede moed de
wedstrijd in. Ook waren er een aantal supporters
naar Nijland afgereisd. In het begin van de 1e
set wou het maar niet met Makkum de pass
kwam niet aan bij de spelverdeler en zo kon er
dus niet voluit aangevallen worden. Er werd niet
gescoord dus werd de set verloren met 25 - 11.
Hierdoor werd Makkum ff wakker geschud,
en ging de 2e set beter. Dit was echt heel
spannend. Het ging allemaal gelijk op en er
kon maar niet beslist worden wie in deze set
nou de betere was. Het was een leuke en mooi
strijd om de winst van de set. Toch was
O.T.I.B aan het eind net wat beter en ook met
geluk wonnen ze de set toen met 31 - 29. De
3e set begon Makkum weer van voor af aan.
De pass kwam maar niet omhoog. En zo kon
de spelverdeelster en niet bij komen en de bal
dus niet mooi opzetten voor de aanvalsters.
Makkum was het helemaal kwijt en de set
werd daarom ook weer verloren met 25 - 11.
De speelsters van Makkum waren uitgeput in
de 4e set en daardoor wou het ook de 4e set
niet meer goed lopen. De speelsters van
O.T.I.B waren ook erg goed aan het volleyballen en hadden de wedstrijd volledig in
handen. De coach probeerde nog wat met
wissels maar dat mocht allemaal niks uit
halen. De set werd verloren met 25 - 14.
De dames van Makkum hadden dus een dubbel
weekend. Winnen en verliezen. Zaterdagmiddag om 17.00 uur spelen de dames thuis
tegen de koploper Stânfries uit IJlst.
Wiepkje

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 28 oktober
senioren
Bant 1
IJVC 2
Makkum 3

- Makkum 1
- Makkum 2
- Top’63 2

14.30 uur
12.30 uur
14.30 uur

junioren
Makkum A1
Makkum B1
Sneek W/Z C2
Makkum MC1

- Gorredijk A1
- Urk B2
- Makkum C1
- Balk MC2

14.30 uur
11.00 uur
13.30 uur
12.30 uur

pupillen
GAVC D1
Makkum D2
Makkum E1
Makkum E2
IJVC E3
Tzum F1
SDS F2
Makkum F3
Oosterlittens F2

- Makkum D1
- Franeker SC D4
- WZS E1
- FVC E2
- Makkum E3
- Makkum F1
- Makkum F2
- Franeker SC F5
- Makkum F4

11.45 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

Sporthal
KNBV-competitie
dinsdag 31 oktober
20.00 uur H Ny Engwier 1 - GAVC 1

NeVoBo-competitie
zaterdag 28 oktober
17.00 uur D Makkum 1
17.00 uur D Makkum 2
17.00 uur M Makkum 7

- Stânfries 1
- BEO 1
- Hevoc ‘89 1

Sjirk Rolsma opgerold!
Bolsward - Afgelopen voorjaar nam dhr. Sjirk
Rolsma afscheid als trainer maar het spelletje
dat voetbal heet kan hij natuurlijk niet loslaten.
Daarom reist hij nog elke dinsdagavond af naar
Bolsward om daar bij v.v. RES een balletje te
trappen met een groepje van tien tot vijftien
RES-ers welke dan worden verdeeld in twee
teams met meestal dezelfde personen. Natuurlijk
niet zomaar een balletje trappen maar een heuse
partij met het nodige Rolsma-fanatisme. Een
aantal dinsdagavonden wist Rolsma met “zijn”
team te winnen waar na afloop aan de bar nog
even stevig over werd nagepraat. Met een brede
grijns bestelde hij dan een drankje voor de
verliezers. Deze hele situatie schreeuwt uiteraard
om revanche. En zo geschiedde afgelopen
dinsdagavond 17 oktober. Het strijdperk werd
betreden en zowaar na verloop van tijd kwamen
Rolsma en de zijnen op een 2-1 voorsprong.
Zijn tegenstanders knokten terug en het werd
2-2. Opvallend detail hierbij is wel dat wanneer Sjirk gelijk of achter staat hij dan pas
verteld dat hij die avond niet geheel fit aan de

match is begonnen, iets wat de rest van de
mannen eerder nog niet was opgevallen.
Uiteindelijk was de stand om ongeveer 21.15
uur 10-4 in het nadeel van het team van Sjirk.
Het verlossende woord viel : winnende goal.
Deze werd slechts enkele minuten later
gescoord door........ u raad het al, het team van
Sjirk. Laatstgenoemde vond dan ook dat zij
de partij hadden gewonnen door deze goal.
Zijn opponenten dachten hier echter anders
over. In de kleedkamer, onder de douche en
uiteraard in de kantine werd hier nog stevig
over na gediscussieerd. Rolsma is gewoon
opgerold was de conclusie en een drankje
voor de verliezer was zijn deel. Wat kan een
simpel spelletje je toch een fantastische avond
bezorgen en al helemaal als je er een gedreven
man als Sjirk bij hebt die als geen ander de
boel verbaal weet op te zwepen. Ben benieuwd
of Sjirk er dinsdag 24 oktober ook weer bij is.
Hij is in ieder geval van harte welkom.
Een RES-er.

Salsadansen
en Dobbelspel
Koudum - Op 17 november wordt in
Koudum vanaf 18.45 uur een proefles salsaen tangodansen gehouden in de bibliotheek.
Geïnteresseerden die afgelopen weken het
boek Dobbelspel van Frank Martinus Arion
hebben gelezen in verband met Nederland
Leest - één land één boek - zullen meteen de link
leggen naar de inhoud hiervan. Caribische
sferen, passie en dans komen hier in terug. De
toegang voor de proefles is gratis en een ieder
is welkom.

www.makkumerbelboei.nl
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Bar Café Restaurant

Makkumer roeiers op dreef in Grachtentocht

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Amsterdam - Afgelopen zaterdag was het druk
op de grachten in Mokum. Naast de intocht van
de wereldkampioenen hockey per rondvaartboort verschenen maar liefst 134 roeisloepen
aan de start van bij het scheepvaartmuseum
waaronder de Brûzer, Zeesteeg en Twirre uit
Makkum. De dames van de Brûzer bewezen
dat hun overwinning in Alkmaar geen toeval
was: de intensieve trainingsarbeid vertaalde zich
ook nu weer naar de allerhoogste klassering.
Een superprestatie want je krijgt met sloeproeien helemaal niets cadeau!
Bij de heren was de strijd niet minder spannend.
De start werd als een onderonsje aangekondigd
want om 13:15 uur mochten de Zeesteeg en
de Twirre vol aan de bak tezamen met de
Evert Deddes en Amazone. De laatste werd
getrakteerd op een mooi schouwspel: hoe
vaar ik met drie sloepen onder een brug door
terwijl er maar twee passen. Uiteindelijk maakte
het gewicht van de Twirre het verschil en
achtervolgde de Zeesteeg de ED op het IJ. De
sloepen gaven elkaar niet veel toe maar de
Twirre kwam toch net iets makkelijker door
het eerste deel van de race tot aan het
Lozingskanaal. Intussen werden al eerder
gestarte - langzamer sloepen - ingehaald en
ging het bakboord uit de Amstel op. Eenmaal
richting het Olympisch Stadion werd het druk
en maande stuurman Simon (ingehuurd van
de Orkaan) de roeiers van de Twirre tot rust.
Een drietal sloepen vertraagde de opmars van
de mannen die tot deze race tweede in het
algemeen klassement van het NK stonden.
Gelukkig kwamen ze zonder al te veel oponthoud
goed door de smalle Prinsen-, Heren- en
Keizersgracht. De Twirre zette over de 24497
meter een geweldige tijd van 2:21:41 neer en

was daarmee ruim 7 minuten sneller dan
vorig jaar. De Zeesteeg klokte 2:29:50. Na
een langdurige berekening volgde om 20:00 uur
de uitslag. En de Makkumer ploegen hadden
niet tevergeefs gewacht. Eerst werden de heren
naar het podium geroepen en de Brijbekken
uit Workum pakten het brons. Daardoor bleef
de strijd om het Nederlands Kampioenschap
bijzonder spannend. De Twirre werd verdienstelijk tweede en de grootste beker ging naar
Aldeboarn. De mannen van de Tréwes 1 hadden
een gigantisch vermogen geroeid van maar
liefst 119 watt: op zo’n afstand een geweldige
prestatie. Bij de dames moesten de Brûzers tot
het allerlaatst wachten voordat ze hun beker
en wisselprijs mochten ophalen. De Brijbekken
hebben nog steeds de beste papieren in handen
voor het NK, maar de Tréwes 1 en Twirre
kunnen het ook nog worden. Alles zal worden
beslist in het slotweekend van 4 en 5 november
waarbij de befaamde race Muiden-PampusMuiden wordt geroeid.

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

UNIL SMEERMIDDELEN
Uitslag Grachtentocht 2006
Algemeen Klassement:
Dames
1. Brûzer
3:06:22 - 55.12 watt
2. Waterheks
3:26:08 - 54.87 watt
3. Skomskower
3:01:56 - 50.75 watt
Heren
1. Tréwes
2. Twirre
3. Brijbek
32. Zeesteeg

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE

2:36:49 - 119.42 watt.
2:21:41 - 109.11 watt
2:53:23 - 105.19 watt
2:29:50 - 69.75 watt

Snelste tijd
dames: Kaag 1 in
heren Azorean High in

www.nieuwbouwinmakkum.nl

2:40:23
2:20:21

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Wegens aanschaf CV z.g.a.n. gevelkachel met
geveldoorvoer € 250.-, tel. 0517-579613
Luxaflexen 2 x 1.15 m. en 1 x 2.35 m, kleur
grijs € 25.-, tel. 0515-542073
Mooie krielkippen en witte en zwarte leghorn
kippen, tel. 0517-641275
Boottrailer 4 wielen voor kruiser,
tel. 0515-232327
Regelmatig jonge cavia’s en gerbils,
tel. 06-24453350
TV kastje op wieltjes Beukenfineer (Ikea)
€ 20.-, tel. 0515-231752
Konijnenhok € 20.-, tel. 0515-579312
Tafelmodel koelkast, gasstel, gevelkacheltjes
(Dru), gashaard, kamerscherm, spiegel, 2 pers.
bed + matras pr.n.o.t.k., tel. 0515-233104 na
18.00 uur
GRATIS AF TE HALEN

Drie- deurs hang/leg kast van Ikea met laden,
tel. 0515-231336
WOONRUIMTE GEVRAAGD

Alleenstaande moeder met 2 kinderen zoekt
met spoed tijdelijke woonruimte in Makkum
of omgeving, tel. 06-23129497
AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-15214632

Grote voorraad
BANKIRAI HARDHOUTEN
BLOEMBAKKEN!
Ideaal voor bij het terras of op balkon
Vanaf € 12,95 per stuk.
Korfen natuursteen € 95,00 per korf,
ruime keuze uit diverse soorten
en kleuren!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
AANGEBODEN

Klusjesman o.a. voor laminaat vloeren,
behang/schilderwerk/tegelwerk badkamer
en douche, tuinwerk etc. tel. 06-21106121

www.focussys.nl

Huishoudelijke hulp of schoonmaakwerk
tel. 06-16942433
Man voor schilder- en/of tuinwerk,
tel. 06-13392556
Hulp in de huishouding, tel. 06-45221651
AAN KOMEN LOPEN

Leuk actief rood katertje, ± 1 jr. Exmorra,
fam. Schellevis, tel. 0515-580581
VERLOREN

Zwart trainingsjasje met witte strepen mt.
152, tel. 0515-233850
Wie heeft mijn bril gevonden?
tel. 0515-233380

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

