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“Stichting Doe Een Wens” vervult wens van Sybejan
voor broertje Joege

Annie en de
couwboys in de
Herberg in Arum
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MOZARELLA

0.49
zakje 125 gram

* Sybejan (links) met broertje Joege Koopmans in Legoland
Makkum - Toen Sybejan (10) afgelopen maand
augustus op de site van “Stichting Doe een
wens” een wens deed voor zijn broertje Joege
Koopmans (8) om nog een keer met Joege
naar Legoland te mogen gaan omdat hij nu
nog redelijk kan lopen. Tot ieders verbazing
werd de wens ook nog gehonoreerd en werden
wij op 12 oktober jl. met de taxi van huis
opgehaald. Op Schiphol eerst nog de nacht in
het Sheraton hotel gelogeerd te hebben steeg
de volgende dag om 9 uur het vliegtuig op dat
hen naar Denemarken in Legoland vloog.
Hier wachtte een warm welkom door kapitein
Roger (piraat) die ons de eerste dag een rondleiding gaf door Legoland. De jongens genoten
er van er was er van alles te doen. Madurodam
van lego, wildwaterbaan, achtbaan, ze konden
hun brandweerdiploma halen, rijbewijs gehaald,
4dfilm en nog veel meer. Op 16 oktober keerden
wij huiswaarts, de jongens mochten nog even
in de cockpit zitten op de plaats van de piloot
dat vonden ze vanzelfsprekend onwijs gaaf.
Op de luchthaven Schiphol stond weer iemand
van de stichting ons op te wachten met een
bloemetje die ons naar de gereedstaande taxi

bracht, en vervolgens weer thuis heeft gebracht.
Het was in een woord fantastisch “Stichting
Doe Een Wens” bedankt! De stichting vervult
de liefste wensen van kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben. Wil je meer weten
over doe een wens stichting kijk eens op
www.doeeenwens.nl
Namens de familie Koopmans, bedankt.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Grote Open Huizen Route
zie pagina 8 - 9

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
Woensdag 1 november
Kerkelijk Centrum “Het Anker”
19.30 uur ds. J. van Olffen, Dankdag

Familieberichten
01-11-’96

10 Jaar

01-11-’06

Voor mijn lieve oppas mem en familie

zondag 5 november

Agenda
zaterdag 4 november
Arum - Jubileumuitvoering 85 jaar
Gymnastiekver. Sparta in de sportzaal
vanaf 13.00 uur, feestelijk thema “Disney”

ma. 6 en di. 7 november

Kerkelijk Centrum “Het Anker”
9.30 uur pastor G. Visser en Jeugdkerk
R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma

Makkum - Peuterspeelzaal november actie
start 18.00 uur

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. M. de Nooier, Ede + H.A.

dinsdag 7 november

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, gez. avondmaal te Workum

Makkum - Ons Gebouw 15.00 uur
bazar H.V.G.

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Prakrijk “de Tsjasker”, de Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
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
S. v. Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 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

Vandaag is het 10 jaar geleden,
dat ik in mijn kinderwagen bij jullie ben binnen gereden.
Al 10 jaar is het mijn tweede stek,
en echt waar, ik ben nog steeds blij met deze plek.
Mijn broertjes en ik gaan er graag
naar toe met veel plezier,
en hebben bij jullie veel lol en vertier.
Ik wil er met mijn broertjes
nog wel een groot aantal jaren zijn,
want lieve allemaal, het is bij jullie altijd zo fijn !!!.

Dikke tût
Emiel en zijn broertjes

Lieve mensen,
We willen jullie bedanken voor al de goede wensen.
En zijn blij jullie te kunnen vertellen
dat Fimme thuiskomt om verder te herstellen.
Daar hebben we alle tijd en rust voor nodig
en is bezoek voorlopig overbodig.
Wel zullen jullie ons op straat zien gaan
want de wandelingen naar de haven blijven bestaan.
Bedankt allemaal !!!!
Fimme en Hinke Bootsma

dinsdag 17 november
Makkum - in de Bibliotheek 19.30 uur
“Tekenen naar de waarneming, geen kunst”
door Frâns Faber

Oud papier ophaaldag
week opgeschoven
Makkum – In verband met het plotseling
overlijden van bestuurslid Cees Dijkstra van de
muziekvereniging Hallelujah, wordt het oud
papier zaterdag aanstaande niet opgehaald,
het is een week opgeschoven naar zaterdag 11
november.

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@makkum.nl

Lieve mensen
Feliciteerde u ons door een stevige handdruk
Of door die vele kaarten wel zo’n 100 stuks
De wijze waarop dan ook deed ons veel plezier
Bedankt daarvoor op deze manier
Deze dag van 10 oct. vierden wij
wel echt met een gouden rand
Veel bloemen gekregen en geld gedrukt in onze hand
Verrassingen ook door onze
kinderen en kleinkinderen gedaan
In dankbaarheid aan Hem hopen wij
weer verder te gaan.

Bazar H.V.G.
Makkum - De H.V.G. organiseert een bazar
op dinsdag 7 november vanaf 15.00 uur in “Ons
Gebouw”. ‘s Middags is er een grabbelton,
verkoping van de gemaakte goederen, raden
enz. Pauze van 18.00 tot 19.00 uur, daarna
gaan we verder met o.a. het rad van avontuur.
Na afloop de uitslag van de verlotingen. Komt
u ook even een kijkje nemen, graag tot ziens.

Makkum, november 2006
F. Schippers
Sj. Schippers-Hoekstra

Wij zijn verhuisd naar Bolsward,
ons nieuw adres is:
De Him 6 8701 LL Bolsward
tel.nr.: 0515 232753
e-mail: dick.zwart@xs4all.nl
Dikkie, Boukje, Anne en Bo Zwart

Zing mee
Makkum - “Samen in de naam van Jezus”
heffen wij een loflied aan. Samen bekende
geestelijke liederen zingen, op d.v. zondagavond 5 november in de grote zaal van
“Avondrust”, begeleid op orgel door dhr. A.
Couperus. De toegang is vrij. Aanvang 19.30
uur. Iedereen is van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 1 november 2006

Wist u dat...
* er weer een 5 daagse busreis gaat naar het
E.K. schaatsen in Collalbo (Italia)
* dit plaatsvindt van 11 t.e.m. 15 januari 2007
* u voor meer informatie terecht kunt bij
J. Nagel, tel. 0515-232138
* u nog steeds een kleine bijdrage kunt storten
voor de intocht van Sinterklaas op
18 november a.s.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

* het rekeningnummer 30.87.94.087 is,
t.n.v. Sinterklaasintocht Makkum

500 gram

* de intocht dit jaar ook te beluisteren is via
de radio: Omroep Bolsward

500 gram

* deze zender ook in Makkum e.o. te horen is
via de kabel op 104.1

Beste dierliefhebbers
Makkum - Als bewoners van het centrum
word je vaak verrast, maar twee keer bij mijn
voordeur op een zaterdagmiddag is toch wel
erg veel. Eerst de hond die een verrassing
voor de deur achterlaat maar gelukkig met
zijn pasfoto, vervolgens een iets groter dier
met berijder die in zijn of haar onschuld een
verrassing deponeert.

DE GEHELE WEEK
ALLE SOORTEN
RUNDVLEES en
ALLE RUNDVLEES
ARTIKELEN

VARKENS

€ 2.50

RUNDER

€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT
500 gram

of
10% KORTING
of
5 HALEN / 4 BETALEN
of
150 GRAM HALEN /
100 GRAM BETALEN

€ 2.25

m.u.v. haasbiefstuk

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75
Maak tevens kans op
TEFAL BIEFSTUKPAN t.w.v. € 19.95
Vraag wel naar de speciale bonnenkaart als u deze nog niet heeft

Op zich vrij natuurlijk ware het niet dat hier
andere plaatsen voor bedoeld zijn in plaats
van in het midden van de Kerkstraat. Laten
we het met elkaar leuk houden en ervoor zorgen
dat Makkum schoon en winkelbaar blijft.
Kijk als dierenliefhebber ook eens achterom
om wat uw dier achterlaat bij anderen.
TC.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

telefoon 0515-231488 of 232547

Friesche Vlag Bolino Vla, 1 liter.......................................1.29
Grillham, per pakje.....................................5

zegels extra

Unox Erwtensoep

Bazar H.V.G.
op dinsdag 7 november
vanaf 15.00 uur
in “Ons Gebouw”
Pauze van 18.00 - 19.00 uur
Daarna rad van avontuur

Uw eigen @makkum.nl
e-mail adres
voor € 1,67 p/mnd.
Vraag het aan bij
mail@makkum.nl

groot blik 0.8 liter.......................................van 2.15 voor 1.69
Unox Bruine Bonensoep
groot blik 0.8 liter.......................................van 2.15 voor 1.69
Fresh Zakdoekjes, 10x10 stuks..........................voor 55

cent
Fresh Tandenborstels, pak à 2 stuks...........................69 cent
Shiwa Rijstwafels, 100 gram.................................nu 35 cent
Schuttelaar Snoepjes o.a. bananenschuim, dropadaris,
grote peer, kaneelkussentjes of pepermuntballen...2 voor 1.40
Aanbiedingen geldig van do. 2/11 t.e.m. wo. 8/11
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Zaalkaatskampioenschap basisscholen Wûnseradiel

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
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
Foto: Cor Dokter

* Kampioenen meisjes v.l.n.r. Atsje Elgersma en Thomaske Reitsma, bij de jongens de neefjes
Evert Bruinsma en Jelle Attema.
Makkum - De federatie Wûnseradiel-BolswardWorkum organiseerde maandag 23 oktober j.l.
het zaalkaatskampioenschap voor basisscholen
in de gemeente Wûnseradiel in de sporthal te
Makkum. Bij de jongens was er een tegenvallende deelname van 11 parturen en bij de
meisjes stonden er 5 parturen op de lijst. De
wedstrijd begon om 10.00 uur en de prijzen
konden om ca. 15.45 uur worden uitgereikt
door voorzitter Sies van den Berg.
Bij de meisjes werd er een halve competitie
gekaatst, waardoor elk partuur vier keer in
actie moest komen. Een pittige opgave voor
de strijd om de drie prijzen beschikbaar gesteld
door gemeente Wûnseradiel. Het tweetal van
de JCP Salverdaskoalle uit Wons wist alle
partijen te winnen en kwam in de kransen.
Gemakkelijke zeges tegen De Reinbôge
Tjerkwerd (5-0 6-4), De Oerdracht Exmorra
II (5-1 6-2) en op dezelfde stand werd De
Trijetine Schettens aan de zegekar gebonden.
Alleen De Oerdracht Exmorra I wist enige
tegenstand te bieden getuige de stand 5-4 6-4.
Om de 2e en 3e prijs streden De Reinbôge en
De Trijetine door eerstgenoemde nipt gewonnen
op 5-5 6-4, waardoor Tjerkwerd op 21 punten
kwam en Schettens op 20 punten bleef steken.
Uitslag:
1.CBS JCP Salverdaskoalle Wons
(Atsje Elgersma en Thomaske Reitsma)
2.CBS De Reinbôge Tjerkwerd
(Reiny Haijtema, Atty Gietema
en Rowanne Terpstra)
3.CBS De Trijetine Schettens
(Angelique Buma, Marrit Buwalda
en Yvonne Spijksma)

Bij de jongens werd er een afvalsysteem met
verliezersronde gekaatst. De drie sterkste
parturen kwamen probleemloos op de drie. In
de halve finale kon JCP Salverdaskoalle Wons
het lang niet bolwerken tegen De Ark
Makkum (5-1 6-4) en had De Oerdracht
Exmorra een staand nummer. Een prachtige
finale besloot voor de jongens de kaatsdag.
De Ark Makkum nam een 4-2 voorsprong
maar De Oerdracht Exmorra kwam sterk
terug en leek na een 5-4 voorsprong door te
stomen naar de winst. De machine haperde
echter en De Ark profiteerde daarvan door de
overwinning te grijpen op 5-5 6-0. In de verliezersronde werd er ook volop gestreden
voor de prijzen. In de tweede omloop klopte It
Skûlplak Burgwerd na spannende strijd De
Ark Makkum II op de stand 5-5 6-0. De Ark
Makkum III wist zich echter wel voor de finale
te plaatsen door een zege op De Gielguorde
Lollum (5-4 6-0). In de halve finale won It
Skûlplak op 5-4 6-6 van De Hoekstien Arum.
In de finale waren ze echter kansloos tegen
het tweetal van De Ark III (5-0 6-0).
Uitslag:
1. CBS De Ark Makkum
(Jelle Attema en Evert Bruinsma)
2. CBS De Oerdracht Exmorra
(Klaas Anne Terluin, Douwe van der Zee
en Jehannes Jouke Gietema)
3. CBS JCP Salverdaskoalle Wons
(Johan Tilstra, Pieter Politiek,
Yde Stegenga/Dietmer Yntema)
Verliezersronde:
1. CBS De Ark Makkum
(René van der Land en Thomas Oostenveld)
2. CBS It Skûlplak Burgwerd
(Tsjebbe Hettinga, Sipke Eringa
en Jochum Strikwerda)

www.nieuwbouwinmakkum.nl

1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
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 NOVEMBER
z
z
z
z

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe Lo Kai
Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 1 november 2006

BAS ZIJP

Herinnert u zich deze nog nog nog.........
Final Countdown, Police, Genesis, Stars on 45, Bon Jovi, Love is a battlefield.

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Goudgele andijvie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Mooie bossen bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
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
Bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Makkum - Oude tijden herleven op zaterdag
11 november in de Prins. DeeJee Hendrik,
bekend van discotheek ‘The Sound‘ zoekt al
zijn platen uit de jaren 80 weer bij elkaar en
zal de bovenzaal van Hotel de Prins op zijn
grondvesten doen trillen. Hits uit de jaren 80
vliegen vanaf 21.00 uur om je oren! Dit een-

malige optreden van DeeJee Hendrik moet je
meemaken! Natuurlijk is er alle ruimte om je
topfavoriet uit de jaren 80 aan te vragen. Heb
je deze tijd bewust meegemaakt kom dan op
zaterdag 11 november naar de Prins en beleef
de jaren 80 opnieuw! De entree is fl 2.20371
(€ 1.00) Kom op tijd want vol=vol.

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

Voorlopig programma 8e Krystwilledei - 2006
Makkum - De Krystwilledei commisje, van
de O.V.M. - Ondernemers Vereniging Makkum,
heeft de naam voor de Kerstmarkt veranderd
in Krystwilledei. Deze zal worden gehouden
op het Vallaat - Voorstraat en omgeving van
de sluis op zaterdag 9 december van 16.00 uur
tot 20.00 uur
Het voorlopige programma, er zullen ongeveer
35 kramen in kerstsfeer zijn met een gevarieerd
aanbod o.a Gluhwein, hapjes en drankjes, verscheidenheid aan kerst artikelen, kerstkleding
en vele andere kerstsfeer artikelen. Evenals
voorgaande jaren komt u de kerstman in de
arrenslee in het dorp tegen. Ook de levende
kerststal is weer aanwezig. Na een overstelpend
succes, geprolongeerd een optreden van de
"Vallaat Sjongers" een koor van Makkumer
stemmen. Voor de jeugd is er een kleurplaatwedstrijd, let op de Belboei en andere media.
Vanaf 16 november tot 9 december wordt er

uniGar Horjus -

met een kleurplaat in de krant aandacht besteed
aan de 8e Krystwilledei. Scouting Burdine
verleent haar medewerking bij de opbouw en
entourage van de kerstmarkt en is tevens aanwezig met het bakken van die overheerlijke
pannenkoeken. Verder hoort u de kerstklanken
- muzikale invulling van een, nog nader te
noemen, bekende Fryske artiest en er is een
verhalenverteller. In het water langs het Vallaat
liggen gepavoiseerde vaartuigen. Op een van
de zeilen van deze schepen is een dia voorstelling te zien. Met een Rond de klok van
20.00 uur wordt de kerstmarkt afgesloten met
een spetterend Krystwilledei vuurwerk??
Er bestaat gelegenheid om zich aan te melden
voor een stand - kraam of andere wijze van
deelname. Geïnteresseerden kunnen zich in
verbinding stellen met Anne Koekoek,
Lieuwkemastraat 39, 8754 BL Makkum Fr,
Tel: 0515 23 12 25.

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

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

HORJUS INFORMATIE
I.V.M. GROOT ONDERHOUD VAN DE L.P.G INSTALLATIE
IS ER GEEN L.P.G VERKOOP VAN
DINSDAG 7 NOVEMBER T/M DONDERDAG 9 NOVEMBER.
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Cursusaanbod 2006-2007 NUT Makkum
De cursuscommissie van het NUT in Makkum
heeft ook dit jaar weer een aantal cursussen
voor u voorbereid. Het heeft veel voordelen
als u een cursus in eigen dorp kunt volgen: geen
reistijd en reiskosten, bovendien proberen we
de kosten van de cursus zo laag mogelijk te
houden. Het is natuurlijk niet mogelijk een
groot aantal onderwerpen aan te bieden. Voor
elke cursus is een minimum aantal mensen
nodig om de kosten te dekken. Hebt u een
idee voor een cursus dan horen wij dat graag.
Misschien kunt u zelf ook alvast peilen of er
nog anderen zijn die belangstelling hebben.

kennis hebben genomen van het Spaans.
De docente van beide cursussen is Geertje
Cuperus. Lesgeld bedraagt € 125,00.

Cursus Spaans voor beginners
Cursus Spaans voor gevorderden
Deze cursus is voor mensen, die vorig jaar
deel hebben genomen aan de cursus Spaans
voor beginners of die op een andere manier al

De cursussen kunnen alleen doorgaan bij
voldoende opgave (minimaal 8 personen).

Cursus Fries
De cursus Fries wordt gegeven in samenwerking
met de AFUK. Dit garandeert een goed
programma en een goede docent(e). De afgelopen jaren is er steeds een beginnerscursus
geweest. Bij voldoende belangstelling kunnen
we weer een beginnerscursus aanbieden.
Het lesgeld bedraagt € 114,00, voor cursusmateriaal wordt ca. € 45, 00 verwacht.

Voor opgave graag contact opnemen met Fenny
van der Belt 231365 of Flora Visser 232415.

DONDERDAG
2 november 2006
Modeshow in
Avondrust
Aanvang 10 uur
toegang vrij

Wijngaarden
Textiel en Mode
Bleekstraat 16
231602

Saksisch Tafelen
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen.
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze.
Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren.
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.
Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd.
Niet mogelijk op Kerstdagen.

Vooraf
Warm brood
roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep

Garnituren
Warme groente van de dag
Salade
Gebakken aardappelen
Appelmoes
Patat frites

Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus
Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus
Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons
Stoofpotje van rundvlees

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

tro
Hotel Bis

”
g
a
a
W
e
D
“

Dalstra
n Willem
eijbeler e
h
um
c
k
S
k
a
a
tr
M
e
P
8754 CM
37
Markt 13,
515-2327
0
x
a
F
7
4
.nl
4
1
m
3
u
k
-2
k
5
a
1
Tel. 05
ewaagm
ld
te
o
.nl
h
m
u
@
k
fo
aagmak
E-mail: in
.hoteldew
w
w
w
t:
e
Intern

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 1 november 2006

Het Rommelhoekje

Annie en de couwboys in de Herberg in Arum

Plein 11 Makkum

Nu volop Kerstspullen
tegen zeer lage prijzen
Wees er snel bij want Op=Op
Geopend van woensdag tot en met
zaterdag van 11.00-16.00 uur

Ook voor Uw complete inboedel
gaat u naar Het Rommelhoekje

Zing mee...
“Samen in de naam van Jezus......”
Samen zingen in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum op
D.V. zondagavond 5 november
Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
Info: tel. 542126 of 231618

Gymvereniging Sparta
bew
ond
ez
G

egen doe je bij

Spa
rta

Uitnodiging voor de
”Jubileumuitvoering”
zaterdag 4 november
vanaf 13.00 uur
in de sportzaal te Arum

85 jaar G.V. Sparta!!!!!
Deze feestelijke gebeurtenis met als thema DISNEY
zal op deze middag uitbundig gevierd worden.
Tijdens deze middag is er tegen een geringe vergoeding,
koffie, thee en gevulde koek verkrijgbaar. Tevens is deze
middag de mogelijk om u op te geven als donateur.
Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen of
opmerkingen, neem dan contact op met de voorzitter
Herman Hilarides, tel. 0517- 415915

Arum - Op zondag 5 november a.s. om 16.00 uur
is er weer een bijzonder concert in de sfeervolle
bovenzaal van Herberg de Gekroonde Leeuw
in Arum. Marjolein Meijers komt met 5 mannen
in cowboykostuum muziek maken. Uitgangspunt voor het programma vormen oude cowboyliedjes uit de jaren 30 en 40 van de vorige

eeuw maar dan wel gespeeld in 2006. Prachtige
meerstemmige zang, komische teksten, vrolijke,
ontroerende en swingende nummers zorgen
voor veel variatie. Gespeeld door een bijzonder
getalenteerd gezelschap die ieder voor zich
hun sporen in de muziek en op het podium
ruimschoots verdiend hebben.

Honderd deelnemers nachtwandeling
“Nacht van de Nacht”
Pingjum - Rond het dorp is afgelopen zaterdag
de eerste nachtwandeling gelopen. Dit in het
teken van de Nacht van de Nacht die ieder jaar
door de milieu federatie wordt uitgeroepen.
Muziek vereniging Harmonie uit Pingjum
heeft hier gehoor aan gegeven en een nachtwandeling georganiseerd. De opkomst was
boven verwachting. Ondanks het miezerige
weer kwamen er toch 100 wandelaars naar
Pingjum om hier aan mee te doen. Nadat men
zich had ingeschreven ging men op pad, het
donker in. En het was echt donker in Pingjum.
Alle lantaarnpalen waren uit en door het
bewolkte weer was het erg donker. Iedereen
was verplicht om een zaklamp mee te dragen

dus als de nood daar was had men nog een
beetje licht. De organisatie had op alle punten
verkeer regelaars staan die aanwijzingen
gaven over de te volgen route. Er zaten ook
een paar bij die wonderlijke zaken uitdeelden
kindervingertjes, het bleken gelukkig knak
worstjes te zijn. Aan het eind van de wandeling
kwam men terug in Pingjum waar het nog steeds
donker was. Men kon zich te goed doen aan
een kom soep en een broodje of iets anders.
Na het uitdelen van de certificaten keerde men
nat maar voldaan naar huis terug. De organisatie
kan op een zeer geslaagde eerste nachtwandeling
van Pingjum terug zien. Met dank aan alle
vrijwilligers en wandelaars natuurlijk.

Verkoop Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”
Makkum - Op maandag 6 november en dinsdag
7 november vanaf 18.00 uur, zullen de ouders
van onze peuters weer bij u langskomen voor
de jaarlijkse novemberactie. Wij verkopen weer
diverse artikelen, zoals geurkaarsen, gelkaarsen
kerstservetten met bijpassend tafellaken, fotoalbums, pennen en kerst- en verjaardagskaarten
Door de ruime keus is er ongetwijfeld voor
ieder wat wils. De prijs van alle artikelen
bedraagt € 2,50. De peuterspeelzaal heeft de
opbrengst van deze en andere acties nodig om

alle peuters van Makkum in de gelegenheid te
stellen om voor een redelijke prijs de peuterspeelzaal te bezoeken. Het is immers voor
ieder kind belangrijk om te spelen met en zich
te ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes. Wij
komen volgende week maandag en dinsdag
graag bij u aan de deur en hopen dat u het peuterspeelwerk een warm hart toedraagt!
Bestuur en leidsters
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

www.makkum.nl
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Diefstal uit boot
Makkum - De politie onderzoekt een inbraak in een
boot aan de Suderseewei. De 48-jarige eigenaresse
uit Nijmegen was enkele weken niet op de boot
geweest en zag onmiddellijk dat er was ingebroken.
Men heeft een televisie, een dvd-speler, een biertender en een navigatie-systeem gestolen. Ook is
een rubberboot gestolen. De boot is circa 4.50 meter,
grijs, heeft een houten bodem en lijkt op een
Zodiac. De naam van de rubberboot is Bejo II.

Tekenen naar de
waarneming, geen kunst!

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

Top occasions met de beste garantie
benzine
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
Citroen C3 16-16v,X-TR Automaat,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Radio-cd,dakrail,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bed,39 dkm
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 1.6-16v,5drs,grijsmet,airco,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,3drs,blauwmet,st.bekr,31dkm
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm
Daewoo Lanos 1.3iSE,blauwmet,stuurbekr,5drs,106dkm
Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm
diesel
Audi A4 Tdi 130PK ‘Proline’,bl.met,airco-ecc,cruisecontr,audi-consert
Parkeersensoren,lm velgen,mistl.voor,6 versn,103dkm
Peugeot 307 Hdi ‘Gentry’,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm
Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn, 171dkm

2004
2004

€ 16400,€ 15900,-

2004

€ 14900,-

2002
2002
2003
2002
2002
2002

€ 13900,€ 11900,€ 10900,€ 10900,€ 10750,€ 9900,-

2003
2000
1998
1997

€
€
€
€

2005

€ 24650,-

2003
2002
2000

€ 13900,€ 8900,€ 4900,-

9650,4250,4150,3900,-

Zuiderzeeweg 7,Makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto’s en info.
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

Makkum - Onder deze noemer zal Frâns Faber op
dinsdagavond 7 november om 19.30 uur een lezing
verzorgen in de Bibliotheek van Makkum waarin
het zal gaan over hoe wij waarnemen en hoe het
waargenomen in een tekening kan worden weergegeven. Ook komt aan de orde of het een kunst is
om te kunnen tekenen en of een naar “het Leven”
getekende voorstelling kunst oplevert. Er zullen
afbeeldingen worden vertoond van beroemde kunstenaars maar ook van niet professionele tekenaars.
Mocht u na het verhaal van Frâns Faber zin hebben
om het zelf eens te proberen, er staan een paar
tekentafels klaar en u kunt even aan de slag!

Debby Reyes zingt
terwijl Nederland Leest
Makkum - Debby Reyes zingt in verschillende
bibliotheken om zo de beleving van het boek Dubbelspel compleet te maken. De geboren Curaçaoënaar
weet met haar warme zang en mandolinespel precies
de juiste toon te raken om aan te sluiten bij het boek
dat in het kader van Nederland Leest door heel
Nederland wordt gelezen en besproken. Door een
ware run op dit boek zijn al vele bibliotheken door
hun voorraden heen. Gelukkig zijn er nog enkele
exemplaren in de boekhandels verkrijgbaar. Het
verhaal van Dobbelspel speelt zich af in een dorpje
op Curaçao. Debby Reyes, geboren op Curaçao nu woonachtig in Leeuwarden, past met haar
muziek als geen ander bij dit boek. Ze bespeelt
sinds haar jeugd de mandoline. Ze zingt en speelt
volksmuziek uit de Caraïben en Zuid-Amerika.
Haar lievelingsmuziek is de Caribische wals,
muziek waar je de zon en de passie kunt horen.
Debby Reyes treedt op in bibliotheken in Súdwest
Fryslân op vrijdag 17 november van 15.30 - 17.00 uur
in de Bibliotheek te Makkum. De toegang is gratis.

Vertrouwen in Nederland
Vertrouwen in elkaar
22 november verkiezingen, stem CDA
www.cda.nl

Loekie Koornstra
Pedicure
voor een afspraak bellen met tel. 0515-231459
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Oproep Kaatsfoto’s 2006
Makkum - De archivaris van de kaatsvereniging
legt de geschiedenis van het Makkumer kaatsen
vast in jaarboeken. Heeft u dit jaar digitale
foto’s gemaakt (kaatsen, kortebaandraverij,
reunie, kortebaandraverij, merke-onderdelen,
huldigingen, etc. etc.)
mail ze dan naar a.sieswerda@tiscali.nl
Alvast hartelijk dank
Albert H. Sieswerda,
Archivaris Kaatsvereniging Makkum.
Krommesloot 17 8754 GD Makkum Fr.
tel.0515-232061
P.S. Ook oude en oudere (analoge of digitale)
foto’s en deelnemerslijsten over dit onderwerp
zijn welkom. Vermeld dan wel (zo mogelijk)
het jaar van de opname.

De Waardruiters

Snel je rijbewijs?
Volg dan een spoedcursus van 2 tot 8 weken (vanaf € 1250,-)
Bijvoorbeeld: Nu beginnen en 12 december examen doen.
Ben je in het bezit van een geldig theorie vertificaat dan kan het nog sneller!
z
z
z
z
z

Ook voor E achter B (aanhangwagen)
Hoog slagingspercentage
Geen verplichting tot het doen van cbr toetsen
Ruim 550 leerlingen gingen jou voor
Gratis gebruik van theorie-cd/dvd en vragenboeken

Krommesloot 25
8754 GD Makkum
Tel. 0515-231309

Dus als je aan het lessen gaat bel je Hans van Schaick voor een snel resultaat
UITNODIGING KAATSVERENIGING MAKKUM
Aan de leden,

Cornwerd - Zaterdag 21 oktober nam Christa
Koomen deel aan de wedstrijd in St. Johannesga.
Ze startte met Magnolia in de klasse M-1
dressuur. Met 183 punten behaalde ze een
winstpunt en de 6e prijs.
Zaterdag 28 oktober ging Maaike Tolsma met
Toscar naar de wedstrijd in Sneek. Ze startte
in de klasse L-1 en behaalde met een score
van 187 punten een winstpunt.
Pieternel Heeres ging diezelfde dag naar de
springwedstrijd in Franeker. Ze ging van start in
de klasse B. Het 2e parcours wist ze foutloos
af te leggen, hetgeen haar de 6e prijs opleverde.

Dans en boekbespreking
in Caribische sfeer
Bolsward - Al die mensen die in de afgelopen
weken het boek Dubbelspel van Frank Martinus
Arion hebben gelezen kunnen 9 november in
de bibliotheek in Bolsward aangeven wat ze
ervan vinden. Het boek, dat in het kader van
Nederland leest in heel Nederland is verspreid,
zal onder leiding de heer Van Limpt, docent
aan het Marnecollege worden besproken. Hij
doet dit samen met leesgroepen uit Bolsward
en Littenseradiel en geïnteresseerden.
Deze avond dansen Europees kampioenen
Latijns-Amerikaanse dans - Mark en Marja
Pieters - op passievolle wijze de Tango en
Salsa. De heer van Limpt zal het boek in de
aankomende weken ook bespreken met 200
leerlingen van de bovenbouw HAVO-VWO.
De avond is georganiseerd door de bibliotheken
Bolsward en Wommels. Iedereen is 9 november
welkom om vanaf 19.30 uur in de bibliotheek
van Bolsward ervaringen, belevingen en
meningen over Dubbelspel uit te wisselen.

Op vrijdag 10 november 2006 ‘s avonds om ACHT UUR
in Café Rest. “ de Zwaan “ (achterzaal) te Makkum houdt de Kaatsvereniging haar:

NAJAARSVERGADERING
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Beknopt financieel verslag.
5. Terugblik zomerseizoen 2006.
6. Verbouw kantine.
7. Bekendmaking winterprogramma.
8. Melding tot invoering administratiekosten
bij niet tijdig betalen van de contributie t.w. vóór 15 mei 2007.
9. Club van 25.
10. Eventuele mededelingen voor de A.V. van de KNKB
op vrijdag 17 november 2006.
11. Rondvraag en sluiting.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Zaterdag 4 november

Griep injecties 2006
Huisartsenpraktijk “De Tsjasker” Witmarsum
Maandag 6 november
Kimswerd: Dorpshuis van 10.00-10.30 uur
Pingjum: ‘de Hoep’ van 13.00-13.30 uur
Witmarsum: Huisartsenpraktijk ‘de Tsjasker’ van 17.00-18.00 uur
Donderdag 9 november
Arum: ‘it Iepen Hûs’ van 9.30 - 10.00 uur
Maandag 13 november
Witmarsum ‘Aylvastate’ van 11.00-11.30 uur

senioren
Makkum 1
Makkum 2
Oudega 2

- Wolvega FC 1
- SDS 3
- Makkum 3

14.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

junioren
Nijland A1
NOK B1
Makkum C1
Steenw. B.MC1

- Makkum A1
- Makkum B1
- LSC 1890 C2
- Makkum MC1

10.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

pupillen
Makkum D1
SDS D2
Mulier E1
Oosterlittens E3
Makkum E3
Makkum F1
Makkum F2
JV Bolsward F2
Makkum F4

- Workum D1
- Makkum D2
- Makkum E1
- Makkum E2
- Nijland E2
- Ooterlittens F1
- GAVC F4
- Makkum F3
- Harlingen F2

9.30 uur
10.15 uur
9.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
11.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 3 november
20.15 uur J Makkum 6
21.25 uur D Set Up 3
20.15 uur D Makkum 3
21.25 uur D Set Up 4
20.15 uur J Makkum 8
21.25 uur D ANO 3

- Heecher Op 5
- Hanzestad 2
- De Wâlde 1
- Oeverzw. 5
- Punt Ut 8
- Oeverzw. 4

Bridgeuitslagen
Uitslag 16 oktober

A-lijn
Totaal stand
1 S. Attema & M. v.d. Weerdt
3
1 K. Bruinsma & A. Koornstra
2
3 J. Bergsma & M. v.d. Woude
1
4 B. Dijkstra & J. van Hijum
7
5 J. Hutchinson & P. Hutchinson
4
6 T.v.d. Berg & S. de Boer
6
7 S. van Loon & K. Reitsma
10
8 R. Bergsma & S. v.d. Eems
5
9 Kl. v.d. Eems & A. Poog
8
10 J. v. Dijk & L. Koornstra
9

Merk

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Kia

Joice

2.01 16V LPG G3 div.

VW

Golf

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.

Peugeot

206

1.4 5 drs Zilver.met

Opties Zwart 7 pers.

04-2002

128956 10.250.00

1.6 4 drs

10-2001

1145

9.950.00

11-2001

117969

9.750.00

Smart

Fortwo

03-2000

83595

7.450.00

03-2002

25221

6.250.00

div. opties 7 pers.

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

div. opt.

Verk.pr.

micro compact car
45KW9 Zwart/Geel

Renault

Megane I coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3

03-2001

171500

5.250.00

BMW

316I

Coupe Automaat Rood

12-1993

145558

3.850.00

Skoda

Felicia

50KW

11-1999

79810

3.750.00

Fiat

Punto

1.1 55

05-1998

Volkswagen Kever

1200 1.2 Parel moer

05-1982

97594

2.500.00

Opel

1.6i

Astra

1995

3.500.00
1.350.00

B-lijn
1 M. Tilburgs & E. v.d. Veen
2 J. Bosgraaf & W de Vries
2 J. Poog & T. v.d Veen
4 C. Tijmstra & Tj. Tijmstra
5 H. van As & A. v.d. Woude
6 R. Hack & A. Poepjes
7 H. Bonnema & D. Molleman
7 W. Dalstra & A. de Jong
9 J. Hibma & J. v.d. Meer
10 M. Rinia & R. Tjeerdema

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

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

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

Makkum speelt gelijk in de polder

Bant - Zaterdagmiddag 28 oktober stond voor
Makkum de uitwedstrijd tegen Bant op het
programma. Voor de Makkumers was deze
tegenstander een grote onbekende, want in de
roemrijke clubhistorie traden de rood-witten
nog nimmer tegen deze polder ploeg aan.
Zonder Tom-Tom, maar met de inmiddels
ouderwetse wegenkaart togen de supporters van
Makkum naar het onbekende Bant. Door afslagnummer 16 tussen Lemmer en Emmeloord te
nemen, werden de bolides dieper de polder ingestuurd. Na slechts 1 kilometer doemde daar echter het pittoreske dorpje Bant op. Sportpark “de
akkers” was in dit kleine dorp niet moeilijk te
vinden en lag liefelijk, maar een beetje armoedig
ogend, tussen de bomen verscholen.
Makkum begon de wedstrijd weifelend en had de
eerste twintig minuten geen greep op het duel.
Ballen kwamen niet aan, duels werden verloren
en alle afvallende ballen waren voor de spelers
van Bant. Toch kwam Makkum deze eerste fase,
enkele goede kansen van de gastheren daargelaten,
ongeschonden door. Na een half uur spelen was
de eerste echte goede kans voor Gerard Roorda,
maar oog in oog met de keeper werd Roorda te
veel naar de zijkant van de goal gedreven om
doeltreffend te kunnen afronden. In de tegenaanval
was het Bijdevaate van Bant die wel trefzeker wist
af te ronden en Makkum op een 1-0 achterstand
wist te zetten. Ondanks deze tegenvaller kwam
Makkum meer en meer in het spel en begon

volleybal -

kansjes af te dwingen. De soms tegen zichzelf
spelende Jelle Hiemstra werd door Jouke de
Jong keurig bediend en technisch zeer fraai wist
Hiemstra de bal over de uitgelopen keeper te
lepelen. Dezelfde Hiemstra was een aantal
minuten later dichtbij de 1-2, maar zijn inzet
werd ternauwernood gepareerd door de keeper
van Bant. Op slag van rust was het na een mooie
combinatie tussen Roorda en Hiemstra bijna
aanvoerder Reimo Tjeerdema die zijn ploeg op
voorsprong wist te zetten, maar ook zijn inzet
werd mooi gepakt door de keeper.
Direct na de rust was het keeper Hidde
Koornstra die attent reageerde op een mooi
genomen vrije trap op een meter of twintig van
de goal. In de zelfde minuut was het, nu aan de
andere kant van het veld, Makkum die bijna uit
een vrije trap wist te scoren, maar de inzet van
Roorda trof geen doel. Makkum begon in deze
fase van de wedstrijd meer aan te dringen en in
de 55ste minuut was het Jouke de Jong die een
voorzet van Hiemstra onberispelijk in de touwen
wist te jagen. Lang kon Makkum niet genieten
van deze voorsprong, want twee minuten later was
het al weer gelijk (2-2) door een mooi genomen
vrije trap van Hoeksta. Ondanks nog een aantal
mogelijkheden, kwamen beide ploegen niet
meer tot scoren. Door de winst van concurrent
Scharnegoutum bezet Makkum de 10e plaats op
de ranglijst. Zaterdag staat de thuiswedstrijd
tegen Wolvega op het programma.

Makkumer dames pakken puntje van ongeslagen Ylsters

Makkum - Afgelopen zaterdag speelden de dames
van Makkum 1 een thuiswedstrijd, tegen Stânfries
uit Ylst. Deze dames staan bovenaan in de
competitie en hadden tot afgelopen zaterdag nog
geen enkele set verloren. Niks te verliezen voor
de dames uit Makkum dus.
Zij begonnen de eerste set met goede moed.
Iedereen deed zijn best om er wat van te maken,
maar het was nogal onrustig in het veld. Zo nu
en dan een goede pass, set-up en aanval, maar dit
werd te vaak gevolgd door een dipje in de passing.
Hierdoor liepen de dames uit Ylst steeds een stukje
verder uit. De servedruk van de tegenstander
konden de dames in de eerste set niet evenaren.
Uiteindelijk werd de set verloren met 14-25.
In de tweede set probeerde Makkum de onrust
van de eerste set achter hen te laten en netjes te
beginnen aan de volgende set. Het ging aardig
gelijk op. De pass was beter en er werd goed
aangevallen dankzij de prima spelverdeling van
Romine. De speelsters konden de gaatjes bij de
tegenstander nu wel vinden. Toch werd het op
een gegeven moment weer onrustig en stonden
ze regelmatig te vergaderen op welke positie
iedereen op dat moment zou moeten staan.
Gelukkig had de scheidsrechter van dit alles
niets in de gaten en liet Makkum iedere keer
verder spelen. Dat ze na een time-out weer met
de beginopstelling begonnen om de rust terug te
krijgen ging ook aan haar ogen voorbij. Het spel

bleef spannend, maar aan het eind van de set
wist de tegenstander vaker te scoren en verloren
we ook deze set met 19-25.
In de derde set begonnen we met een andere
opstelling en was er meer rust in het veld. De
pass werd weer beter en er werd goed aangevallen.
Ook konden de Makkumer dames nu druk uitoefenen op de tegenstander door de serve. Het
was een spannende set met mooie punten. Iedereen
deed zijn best om de bal van de grond te houden
en dit lukte aardig. Het bleef spannend tot de
laatste punt die we echt verdiend hadden (het
was geen touche!) en wonnen deze set met 25-23.
In de vierde set waren de eerste punten voor de
tegenstander. De Makkumer dames moesten zich
even opnieuw concentreren en de pass beter
verzorgen. Dit werd goed opgepakt. Ook deze set
ging nu gelijk op en werd het weer een spannende
set. De tweede helft van deze set werd er door
beide teams minder direct gescoord met de aanval
Hierdoor was het ‘wachten’ tot de anderen een
fout maakten. Blijkbaar maakte Makkum iets
teveel foutjes, want ook de vierde set ging naar
Stanfries met 21-25.We zijn het erover eens dat
er eigenlijk nog wel een punt in had gezeten,
maar we gaan na deze wedstrijd met opgeheven
hoofd verder naar de volgende.
Zaterdag de wedstrijd tegen Swette Switters in
Scharnegoutum om 17.00 uur.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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 !!!!

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.
specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
CD-rek, staand model metaal zilverkleur voor 32 cd’s
en 4 dubbel cd’s € 5.-; Kapstok metaal antraciet kleur
met 4 metalen hangers € 15.-, tel. 0515-543156
Vrieskast 5 laden AEG 3 sterren, € 25.-,
tel. 0517-532291
50 Breiboeken € 1.- p.st, tel. 0515-574357
Antieke secretaire Mahonie hout, moet opgeknapt,
tel. 058-2563351
Koloniale tafel 2 bij 0.90 meter € 100.-,
tel. 0515-232132
4 pers. Varavan merk Knaus 400, veel comfort met
luifel en voortent vr.pr. € 550.- i.g.st. dit jaar nog
mee in Zuid Duitsland geweest, tel. 0517-642106
Set van 4 winterbanden met lichtmetalen velgen,
maat 195/65/R15, passend voor een VW GolfIV, 1
winter gebruikt € 650.-, tel. 06-30958527
Kinderledikantje, tel. 0515-232927 of 06-15020753
Massieve grenen panelen op dek deuren 5 stuks
z.g.a.n. € 200.-; ± 20 m2 Grenen vloerdelen 1.8
cm dik, breed 18 cm € 110.-, tel. 0517-430264
Hulsta TV kast kleur essen balie bruin br. 1.00 m,
d. 50 cm, h. 75 cm; 2 Deurs hang-leg kast wit br.
1.24 cm, d. 60 cm, h. 2.20 cm.; Zonnescherm knikarm
z.g.a.n. br. 2.90 m, uitval 2.50; Zonnescherm uitvalscherm br. 4.25 m, uitval 1.60m; Raamhor br.
97 cm, h. 105; Bureaustoel met armleuningen; Stel
overgordijnen h. 2.40 m. br. 2.20 br./ 1.75 m, br.
1.00 m; Pelgrim gasfornuis; Blank eiken tafel, 2
blank eiken stoelen. Wegens verhuizing overcompleet, tel. 0515-541621
Wegens aanschaf C.V. z.g.a.n. gevelkachel met
geveldoorvoer € 250.-, tel. 0517-579613

Een activiteit?
plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

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

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

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

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Diverse spiegels: pas-spiegel 50x120 cm € 10.-;
Grote spiegel met brede licht beuken rand 76x125
cm € 60.-; Spiegel met licht beuken en zwarte rand
46x65 cm € 15.- in 1 koop voor € 75.-;
Lattenbodem, 2 stuks 80x200 cm € 50.tel. 0515-543156

www.focussys.nl

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

Aanhangwagen merk =Welp= met deksel, lengte
1.25m., tel. 0515-231285
AANGEBODEN
Leuke bijverdienste: Wie wil voor mij thuisparty’s
organiseren (decoratie artikelen), tel. 06-29095365
Huishoudelijke hulp, tel. 06-45221651/06-15214632
GEVONDEN
In de berm ter hoogte van “Laanzicht”, centrale
deurvergrendeling van auto, tel. 06-10579495
VERKEERDE JAS
Wie heeft op 20 okt. Tijdens de kroegentocht uit
De Steeg per abuis de verkeerde jas mee genomen?
Het betreft een zwarte jas met capuchon met grijs
nepbont maat 38 van clockhouse. Ik heb waarschijnlijk jou jas hier, maat 34. tel. 0515-232482
WEGGELOPEN
Rode kater, draagt belletje om de hals,
tel. 06-10579495

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

