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Familie Heddema
op de Holle Poarte
sluit de deuren
per 5 november

Dank aan alle
Skuzumers

Joeke van der Veen út Makkum wint Junior Rely Priis
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Makkum - Joeke van der Veen (13 jier) út
Makkum hat mei har ferhaal ”Zoë en sa....” de
Junior Rely Priis wûn. Dizze priis is sûnt 2002
in ûnderdiel fan it Rely Jorritsma priisfraach
dy’t yn 1954 ynsteld is om de Fryske literatuer
te stimulearjen. Jongerein fan 12 oant 18 jier
kinne hjiroan meidwaan. De prizen binne op 6
oktober útrikt yn de tsjerke fan Bears.
Joeke sit op it Marne College yn Boalsert en
docht de oplieding havo/vwo. Tidens de Fryske
les waard in opdracht jûn om in ferhaal of in
gedicht te skriuwen dy mei noch in protte
oaren ynstjoerd binne. It ferhaal fan Joeke
pykte derút en de sjuery fûn it goed foar de
earste priis. Yn ‘e foarm fan in deiboekje fertelt

Joeke it ferhaal fan Zoë dy’t yn in arke
wennet. Tsjinoer har komme nije lju te wenjen.
Sy ha in dochter dy’t net aardich is. Troch har
dwaan en litten kriget Zoë rûzje mei har bêste
freondinne.
Doe’t Joeke 3 jier wie is sy mei har âlders en
grutte broer Jaap fan Brabân nei Fryslân ta
ferhuze. Se wenje no op ‘e Merk yn Makkum
en binne yn hûs twatalich. Joeke kin har sawol
yn it Nederlân as yn it Frysk goed rêde. Se is
gek op dûnsjen en toanielspyljen en mei hiel
graach snowboarden. At se letter ek skriuwster
wurde sil wit se noch net. Ferhalen skriuwe
fynt se prachtich wurk mar dan wol se leaver
tiidskriften meitsje ynstee fan boeken.

Vandaag de acceptgiro in de Makkumer Belboei
Makkum - U heeft er al over gelezen dat wij
eenmaal per jaar een beroep op u doen voor het
overmaken van een vrijwillige bijdrage/gift
voor instandhouding en het wekelijks laten
verschijnen van de Makkumer Belboei. Elk jaar
wordt er spontaan op gereageerd, natuurlijk
rekenen wij ook daar ditmaal weer op.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Voor vragen kunt u terecht bij de administratie
mevrouw Corrie Koornstra, Botterstraat 40,
8754 AD Makkum, tel. 0515 - 23 17 78.

Vul op de acceptgiro wel duidelijk uw naam
en adres in, en vergeet ook niet uw eigen
bank- of gironummer te vermelden en het
bedrag dat u over maakt.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 21 oktober
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, Doopdienst
m.m.v. interk. mannenkoor ”De Flevosanghers
R.K. Kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Dopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, Broederschapsdag
in Hindeloopen, m.m.v. het koor Con Amore

Familieberichten
Hommels is ferstoarn ús meibewinner fan
Avondrust, de hear

O. van der Boom
Wy winskje frou van der Boom,
bern en bernsbern in protte sterkte ta.
Bewenners en meiwurkers fan
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust
Makkum, 9 oktober 2007

Agenda
wo. 17- en don. 18 oktober
Makkum - vanaf 18.30 uur
koekactie muziekver. ”Hallelujah”
met muzikale ondersteuning van
drumband en lyrakorps

vrijdag 19 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655
Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 20 oktober
Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”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 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk: H. van Asperen,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Langs deze weg willen wij alle familie, vrienden
en belangstellenden van harte bedanken voor hun
steun en medeleven na het overlijden van

Makkum - Kroegentocht Makkum
t.w. De Steeg, De Prins, Romano, De Zwaan,
De Belboei

Haye Attema

Wommels - Dielshûs 21.00 uur
”De finale Troanie’s Rock Battle 2007”

Annelies Attema
en kinderen

Wist u dat...

Makkum, oktober 2007

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken die, in wat voor
vorm dan ook, ons 25 jarig huwelijksjubileum
tot een groot feest heeft gemaakt.
Het was geweldig.
Sake en Lolkje Bijma-Visser

* zijn Pieten ook van de partij zullen zijn
* Sinterklaas er nu al zin in heeft en hoopt
weer heel veel kinderen uit Makkum en
omstreken te ontmoeten

Dankbetuiging

* alle heiten, memmen, pakes en beppes
deze datum 17 november maar vast in hun
agenda’s moeten zetten

Voor de vele kaarten, bloemstukken, fruitmanden die wij voor ons 50-jarig huwelijk
ontvingen, willen wij u heel erg bedanken.
Het was geweldig

Wij willen een ieder bedanken voor de
vele kaarten en bloemen die wij gekregen
hebben op onze 50 jarige huwelijksdag.

Kitty en Walter Altena

Tjerk en Akke Hoekstra

Vallaat 26, Makkum

Makkum, oktober 2007
Na 9 weken verblijf in het ziekenhuis ben ik
nu in De Batting. Bedankt voor alle kaarten.
Mijn adres is:
Verpleeghuis De Batting
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen
Folkert Grasman

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

Hartelijk dank voor alle bloemen, kaarten
en attenties, tijdens mijn kort verblijf in het
ziekenhuis en bij tuiskomst.
Ook namens Marten.

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

Hartelijk groetend,
Jetske Volbeda-Postma

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

* Sinterklaas zaterdag 17 november naar
Makkum komt?

Makkum, oktober 2007
Bleekstraat 2

Dit meisje staat altijd voor mij klaar;

18 oktober wordt zij 50 jaar!
Van harte gefeliciteerd!
Je moeder
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Exposities
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen
voor Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand
en Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde
beelden. Open ma-vr. 10.00-17.00 uur,
za. 10.00-15.00 uur.
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 29
november. Expositie aquareltekeningen en olieverfschilderijen (dieren, stillevens, bloemen,
planten en dorpsgezichten) van Maaike Poog,
geopend tijdens kantooruren. Toegang gratis.
Voor meer info: Maaike Boonstra-Poog,
Turfmarkt 75, 8754 CJ Makkum. tel. 0515-232439
www.maaikepoog.nl
Zorgcentrum Avondrust t/m 19 december expositie van olieverfschilderijen van Mw. G. Salverda.
Expositie van tekenaar dhr. L. Sluyter
Allingawier - Expositiekerk museumdorp,
geopend t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 18 OKTOBER
T/M ZATERDAG 20 OKTOBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

BACONBURGER

4 HALEN / 3 BETALEN
VLAAMSE STOOFPOT
lekker gekruid Rundvlees
afmaken met room en bokbier

VARKENS
500 gram

per 100 gram

€ 2.50

€ 1.30

met gratis flesje Bokbier

RUNDER
500 gram

€ 2.75
DONDERDAG 18 OKTOBER
T/M WOENSDAG 24 OKTOBER

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

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

GEBRADEN
CORDON BLUE GEHAKT
100 gram

€ 1.10

SCHOUDERHAM
100 gram

€ 1.10

BRABANTSE METWORST
100 gram

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend
tot en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In
de tuin van het landgoed, Geert-Jan Luinstra,
kunstwerken van metaal. In landgoed, permanente
schilderijen tentoonstelling van diverse kunstenaars

€ 1.15

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend t/m
31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan
Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur;
Expositie Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s;
Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels
Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen
van Bertus Bijlstra & Jacqueline van er Wei,
allebei afkomstig uit Makkum. Open: tot en met
eind augustus zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur,
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur,
entree gratis
Witmarsum - Gemeentehuis tot 1 december
expositie van olieverf schilderijen en aquareltekeningen Stillevens, landschappen, dorps-zee- en
havengezichten, dieren en bloemen van Aukje
Gietema en Maaike Poog, op de wand van de
Kunstroute Wûnseradiel. De expositie is vrij te
bezichtigen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis
Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.0018.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der
Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel.
0517-532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

telefoon 0515-231488 of 232547

Mona Pudding, 2x125 gram..................................nu 89

cent
Santana Appels.....................................................per kilo 1.29
Katenspek, 125 gram.............................nu 5 zegels extra
Honig Mie + Bami Mix..........................................samen 1.59
Koopmans Pannenkoekenmix, 400 gram...................79 cent
Wasa Knäckebröd Goudbruin, 230 gram...................99 cent
De Heer Chocoladerepen, 75 gram.......................3 voor 1.19
zakje Fortuin Snoepjes, 200 gram.........................nu 49
o.a. vruchten hartjes, salmiak pastilles of hoesttabletten

cent

Heksenhijl Drop zoet of zout, 300 gram............................1.49

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Aanbiedingen geldig van do. 18/10 t.e.m. wo. 24/10
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Met presentatie van CD geld inzamelen voor
aankleding schoolpleinen

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
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20

Makkum - De basisschool De Ark is grondig
verbouwd en nog steeds zijn ze op deze school
actief geld aan het inzamelen voor de aankleding
van de schoolpleinen met speelmateriaal voor
de kinderen. Hier is ruim € 50.000,- voor nodig
en het geld is bijna bij elkaar gescharreld. De
laatste stunt van de school is het uitbrengen
van een CD van alle groepen van de school.
De hoesjes voor de CD zijn getekend door
kinderen en de begeleiding bij dit project kwam

van Oege Pieters. Om te laten horen hoe veel
talent er onder het personeel zit, traden 13
vrouwen en twee mannen op bij de presentatie
van de CD.
Om te horen hoe de liedjes van de kinderen
klinken is het nodig deze CD te kopen. Om de
prijs hoeft u het niet te laten één CD kost € 5,en hoe meer u koopt hoe goedkoper ze worden.
Een leuk initiatief en voor een goed doel.

Wereld Reumadag besteed aandacht aan moeilik
te openen verpakking

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

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

Makkum - Vrijdag 12 oktober 2007 werd
internationaal aandacht besteed aan reuma. In
Makkum zaten in de hal van de Jumbo Trijn
Appeldorn en Renata Kattenberg, allebei reuma
patiënten, om de bezoekers van de supermarkt
te wijzen op de onmogelijke verpakkings materialen van verschillende firma’s. Zij hadden
evenals elders in het land een nep pakje vleeswaren. Als je vingers stijf en pijnlijk zijn is
het onmogelijk om de verpakking te openen,
zoals de leveranciers dat bedacht hebben.

Niet alleen reuma patiënten maar ook veel
ouderen klagen regelmatig over het openen
van potjes met een deksel of een fles met een
kindvriendelijke sluiting. Kindvriendelijk mag
het dan zijn het is voor vele volwassen mensen
een ramp. Veel winkelende klanten waren het
met de dames eens. Het is te hopen voor heel
veel mensen dat de fabrikanten nu even weer
attent gemaakt zijn op hun verpakking die
absoluut klantonvriendelijk is en daar dan ook
iets mee gaan doen.

AFHAALMENU
voor OKTOBER
z Babi Pangang
z Kip When Zhou
z Mini Loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

Wûnseradiel peilt bevolking over herindeling
Start campagne ‘Wûnseradiel, Weryndieling?’

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Voor de doe het zelver uien of wortelen
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Versgesneden spitskool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Verse zuurkool uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
Bij besteding boven . . . . . . . . . . . . . .€ 5.-,
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.75

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

De gemeente Wûnseradiel start begin oktober een
informatie- en discussiecampagne onder de bevolking
over de eigen toekomst. De centrale vraag aan de
burger is ‘Moet Wûnseradiel fuseren met andere
gemeenten of juist zelfstandig blijven.’ Met de
campagne wil de gemeenteraad de bevolking de
komende maanden intensief betrekken bij de definitieve besluitvorming over het voortbestaan van
Wûnseradiel. De uitkomsten van de peiling onder
de bevolking speelt in de gemeenteraad begin 2008
een adviserende maar zwaarwegende rol bij de
definitieve besluitvorming.
Belangrijk onderdeel van de campagne ‘Wûnseradiel
Weryndieling?’ zijn zes discussiebijeenkomsten, die
in oktober en november verspreid over de gemeente
worden georganiseerd. De inwoners krijgen op deze
bijeenkomsten de gelegenheid hun mening kenbaar

te maken over de toekomst van de gemeente. Naast
een fusie is er ook de mogelijkheid van intensieve
samenwerking met buurgemeenten, maar met
behoud van zelfstandigheid. Ook laat de gemeente
Wûnseradiel een opiniepeiling uitvoeren onder een
representatieve groep van 750 inwoners. Daarnaast
krijgen alle inwoners een nieuwsbrief met achtergrondinformatie over de campagne en is via
www.wunseradiel.nl de laatste stand van zaken
tijdens de campagne te volgen. ,,Wij hopen dat de
burgers op de discussiebijeenkomsten hun stem
massaal laten horen’’, aldus een woordvoerder van
de gemeente. ,,Het gaat om één van de belangrijkste
besluiten in de historie van Wûnseradiel. Voor de
gemeenteraad is het daarom van groot belang te
weten hoe de bevolking over de verschillende
mogelijkheden denkt.’’
Wûnseradiel pleit bevolking over herindeling
Datums start informatie - en discussiecampagne
25 oktober - Nynke Pleats, Piaam
30 oktober - De Gearhing, Parrega
1 november - De Gekroonde Leeuw, Arum
6 november - Mounewetter, Witmarsum
13 november - It Terphûs Hartwerd,
15 november - Yachtclub Marina, Makkum.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor verenigingen van
plaatselijk belang, Bedrijvenplatform Wûnseradiel
en LTO
* Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en
duren tot 22.00 uur.

Start werkzaamheden Friese Merenproject in Wûnseradiel
Totale kosten project bedragen 3.500.000,- euro
Witmarsum - Na een openbare aanbesteding zijn
de werkzaamheden voor het Friese Merenproject
in de gemeente Wûnseradiel gegund aan Haarsma
Infra en Milieu BV uit Tjerkwerd. Dit najaar wordt
gestart met verschillende werkzaamheden om de
watersportvoorzieningen in de gemeente Wûnseradiel
aanzienlijk te verbeteren. Het grootste deel van de
klus zal voor de start van het watersportseizoen
2008 klaar zijn. Omdat het werk grotendeels in het
water en op de walkant plaatsvindt, zal de overlast
voor bewoners van de dorpen beperkt zijn.
Door de nieuwe voorzieningen wordt de vaarroute
vanaf het IJsselmeer, via Makkum naar het Friese
Merengebied en vice versa, aantrekkelijker. Makkum
wordt, als invalspoort vanaf het IJsselmeer, opgewaardeerd. Watersporters kunnen er straks makkelijker aanleggen en het wordt aantrekkelijker om in
Makkum te verblijven. Zo wordt in Makkum het
sanitairgebouw gemoderniseerd en worden in de
haven een aantal steigers vernieuwd, verbeterd en
verbreed met het oog op veiligheid, toegankelijkheid
en comfort. Voor de sluis zal er een wachtvoorziening
worden gerealiseerd, waardoor de passage van de sluis
een stuk aangenamer zal worden. Tevens worden de
sluis, de sluisbrug, de Vallaatsbrug en de Sûderseeweibrug op afstand bedienbaar gemaakt vanuit het
havenkantoor bij de sluis.

Ook op andere plaatsen in de gemeente wordt
gewerkt aan verschillende watersportvoorzieningen.
In Tjerkwerd wordt de gehele oever geschikt
gemaakt voor het aanleggen van boten en zal er voor
de plaatselijke bevolking een haventje worden
gerealiseerd. Tevens zullen er aan de walkant voorzieningen worden gemaakt, zodat de passage van
de brug gemakkelijker wordt.
In Parrega is op een tweetal plaatsen een aanlegsteiger
van zo’n 60 meter lengte gepland. Ook worden er
twee kanosteigers aangelegd en zal de huidige stalen
damwand aan weerszijden van de brug aanlegvriendelijk gemaakt worden met behulp van het
aanbrengen van gordingen.
Bij de brug Eemswoude, de brug bij de Kanaalweg
en de brug Exmorrazijl zullen wachtvoorzieningen
worden aangelegd en in de Makkumervaart nabij
Schraard wordt een wisselplaats waterland gecreëerd.
Ook wordt er vlakbij Allingawier een aanlegsteiger
gemaakt en wordt de opvaart gebaggerd, zodat er een
goede verbinding ontstaat met de Ald Faerserfroute
en de nieuwe uitbreiding hiervan in het museumdorp.
De kosten voor het project bedragen € 3.500.000,Dit bedrag wordt evenredig verdeeld tussen de
gemeente Wûnseradiel, de provincie Fryslân en SNN.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Cursus ”Mantelzorg
zorgen voor de ander met zorg voor jezelf”
Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert
in samenwerking met Cozorg een nieuwe cursus
”Zorgen voor de ander met zorg voor jezelf”. Deze
cursus vindt plaats in Sneek en bestaat uit een
informatiebijeenkomst en vijf cursusbijeenkomsten
van elk 2 uur. De informatiebijeenkomst wordt
gehouden op dinsdagmiddag 23 oktober a.s. van
14.00- 16.00 uur. Bij voldoende deelname start de
cursus op 30 oktober a.s. Tijdens de informatiebijeenkomst maakt u kennis met de docent en
krijgt u informatie over wat u tijdens de cursus
kunt verwachten. U kunt zich voor deze cursus
opgeven t/m 17 oktober a.s. Voor informatie en/of
opgave kunt u bellen met het cursusbureau van
8.30 - 17.00 uur, (0515) 461 298.
Zorgt u voor iemand in uw omgeving die ziek is of
een handicap heeft? Hebt u soms het gevoel dat deze
zorg u boven het hoofd groeit? Dan is deze cursus
iets voor u. U ontdekt samen met medecursisten en
de cursusleiding welke mogelijkheden er zijn om
de zorgfunctie minder belastend voor uzelf te
maken. De cursus helpt bij de invulling van het
behouden van een eigen leven naast de zorg die u
een ander biedt.

Muziek op het Marne College
Bolsward - Op vrijdag 26 oktober a.s. om 20.00 uur
wordt in de aula van het hoofdgebouw van het
Marne College een groot concert gegeven. De
brasband Wâldbrass uit Kollum en het ”Frysk
Jeugd Fanfare Orkest” uit Bolsward spelen muziek
uit verschillende genres.
Wâldbrass Kollum is een gerenommeerde brassband en staat onder leiding van Erik van der Kolk.
Het FJFO, onder leiding van Syde van der Ploeg, is
een jong (gemiddelde leeftijd is 17 jaar) en ambitieus
fanfareorkest dat regelmatig optredens binnen en
buiten Friesland verzorgt. Het wordt zeker een
muzikale happening om niet te missen. Het concert is
vrij toegankelijk en bij deze nodigen we u van hate
uit om de avond bij te wonen. Een avondje uit op het
Marne College, Gysbert Japicxlaan 23 te Bolsward!

Opruiming
diverse luxe tuinaccessoires!!
waaronder:

- Granieten tuinbanken
- Hardstenen tuinbanken
- Terras kachels
- Hardstenen bloembakken
- Diverse potten
- Hardhouten bloembakken

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 17 oktober 2007

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 17 oktober 2007

Naam:

..................................

Adres:

..................................

Postcode:

..............................

Woonplaats:

............................

R Gebonden

R Paperback
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Familie Heddema op de Holle Poarte
sluit de deuren per 5 november

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

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

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

Makkum - Sinds 1994 was er op de Holle
Poarte een slijterij en drogisterij winkel. Het
echtpaar Albert en Betsje Heddema uit
Bolsward hebben 13 jaar de gasten en inwoners
van Makkum voorzien van een drankje en de
nodige hoofdpijn pillen etc. Toen er winkeltjes
bij de jachthaven en de camping kwamen was
van der Weide uit Bolsward een van de eersten
die een winkeltje opende. Het was geen
succes en het echtpaar Heddema werd door de
Bolswarder attent gemaakt op de mogelijkheden
daar iets te beginnen. Dit was in de piramide.
De slijterij in Bolsward werd verhuurd en 7
dagen in de week konden de recreanten op de
Holle Poarte terecht.
De eerste winkel was één ruimte, die gescheiden
werd door een tussenwand en Betsje Heddema
liep achter de toonbank van de slijterij naar de
drogist. Albert was deskundig op het gebied
van alcoholische dranken en Betsje werkte
vroeger als apothekers assistente en haar grote
wens was ooit nog eens een drogisterij. Zij
had hiervoor alle papieren. Na enige tijd in
2000 werd er een nieuw gebouw op het plein
gebouwd en hierin kwam de winkel van
het echtpaar Heddema. Er werden niet alleen
drankjes en drogisterij artikelen verkocht, maar

ook veel leuke cadeau artikelen en nuttige
dingen voor op het strand. In de zomermaanden
is het 7 dagen per week hard werken en in het
voorjaar 6 dagen. Van eind maart tot begin
november was de winkel open en nu 4 november
is de laatste dag dat Albert en Betsje Heddema
in Makkum bij de Holle Poarte te vinden zijn.
Daarna gaat de winkel dicht en deze zal waarschijnlijk volgend voorjaar weer open gaan.
Naar alle waarschijnlijkheid is er een nieuwe
eigenaar gevonden.
Wat gaan Albert en Betsje nu doen met alle
vrije tijd. Ze gaan meer tijd besteden aan de
kleinkinderen en eens rustig genieten van de
vrije tijd. Zoals gebruikelijk was gaan ze
gewoon in het begin van het jaar twee weken
naar een zonniger oord. En daarna zien ze wel
wat ze gaan doen. Het echtpaar Heddema
heeft bewezen dat deze winkels nabij het
strand goed lopen en voor de opvolgers wordt
het een uitdaging om de gasten op dezelfde
prettige manier van dienst te zijn. Als drogist
moet je wel weten wat je de mensen verkoopt
omdat niet alle in de drogist te kopen middelen
onschuldig zijn. Zij hebben met veel plezier
in Makkum hun bedrijf gerund en hopen dat
de nieuwe eigenaren dat ook zullen gaan doen.

Koekactie muziekvereniging Hallelujah
Makkum - Vanavond en morgenavond (17 en
18 oktober) is weer de jaarlijkse koekactie van
de muziekvereniging. Nieuw dit jaar is dat er
niet alleen wordt gevent met echte Fryske
Dúmkes, maar dat ook Suikerlatten (verpakt per
twee stuks) te koop zullen worden aangeboden.
Voor slechts 2,50 euro is de keuze aan u! Zoals
gewoonlijk ondersteunt het tamboer- en lyrakorps
deze koekactie weer muzikaal. Dus: hoort u fraai
tromgeroffel of melodieuze lyraklanken, dan zijn

de leden van het harmonie- of het jeugdorkest
vast niet ver bij u uit de buurt. U wat lekkers van
Hallelujah, wij wat extra financiën. Het mes
snijdt zo aan twee kanten! Kan het mooier? Beide
avonden starten we ‘s avonds rond half 7 vanuit
ons repetitielokaal ”De Stopera”.
Alvast bedankt voor uw steun en graag tot straks,
Muziekvereniging Hallelujah
(www.hallelujahmakkum.nl)

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Actief met diabetes

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sneek - Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseert vanaf 22 november as het programma
Actief met Diabetes. Dit programma bestaat uit
een praktische en theoretische begeleiding van
6 bijeenkomsten en een beweegprogramma van
24 keer gedurende 3 maanden. Het programma
wordt begeleid door een diabetesverpleegkundige, een diëtist van Thuiszorg Zuidwest
Friesland en een fysiotherapeut van een
BAG-vestiging.
Hebt u diabetes type 2 en wilt u werken aan
een gezonde en actieve leefstijl? Dan is dit
programma ”Actief met diabetes” iets voor u!
Het programma is gericht op gezonde voeding,
voorlichting en bewegen om goed om te gaan
met diabetes en de kwaliteit van leven te verbeteren. De naam van het programma ”Actief
met diabetes” geeft aan dat er een actieve
houding van de deelnemers wordt verwacht.
In dit programma worden activiteiten samen met
de groep beleefd, besproken en individueel
afgesteld op uw mogelijkheden. U leert veilig
en verantwoord om te gaan met inspanning,
voeding en ontspanning. Er is in dit programma
ruimte voor uw eigen vragen.
Dus.....kom en geef u op!
Opgave en informatie t/m 5 november as. bij
het cursusbureau, tel. (0515) 46 12 98, tussen
8.30 - 17.00 uur.

Koffiedrinken in
de Doopsgezinde Kerk
Makkum - Met elkaar koffiedrinken is leuker
van alleen. Daarom zijn er in de Doopsgezinde
Kerk met ingang van oktober koffiedrinkochtenden, eens per twee weken. Tijdens de
ochtenden is er altijd een gastvrouw of gastheer
aanwezig. Er is ruimte voor gesprek, om zelf
iets in te brengen, of gewoon bij elkaar te zijn.
Iedereen is welkom.
Zin in een praatje? Kom gewoon binnen. De
koffie en thee zijn klaar! Geen zin om alleen
te gaan? Vraag dan een buurvrouw of buurman,
vriend of vriendin om ook te komen! De
eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op 18
oktober 9.30 uur tot uiterlijk 11.00 uur.

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
Opel Astra Automaat
1.6-16v,grijsmetall.
5drs,airco,radio-cd
cruisecontrol,el.rmn
cpv+afst.bed,nw.st
61 dkm bj 2005

Toyota Avensis D4D
4drs Diesel,grijsmet
airco,radio-cd,trekh
mistl.voor,lm.velgen
cpv+ afst.bed
166 dkm bj 2003

€ 15.900,-

€ 10.900,-

Ford Fiesta 1.3i'classic'blauw,st.bekr,radio-cd,67 dkm
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Peugeot combispace,1.6-16v,airco,cruise,radio-cd,68dkm
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd,

2001
2002
2005
2001
2004
2004
2006
2003
2003
2003
2002
2004
2003
2003
2003

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.950,5.950,11.650,9.900,13.400,15.400,17.500,15.400,12.400,11.900,12.950,11.750,11.900,10.900,13.850,-

10-2003

€

16.450,-

2005

€

15.900,-

U kunt nu bij de nacht automaat tanken
met alle soorten betaal pasjes!!
www.garagehorjus.nl
tel 0515-231318

VAN DER MEER
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
14.00 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

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

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 17 oktober 2007

Dank aan alle Skuzumers

Op trancereis met de
Sjamanentrommel
Exmorra - Op woensdag 24 oktober kun je van
19.30 tot 22.00 uur in Centrum Wilgenhoeve
een Sjamanistische trancereis meemaken.
Het geluid van de Sjamanentrommel is een
hulpmiddel om je dagbewustzijn te verlagen en
je open te stellen voor je eigen innerlijke weten.
Het is alsof je in een andere werkelijkheid terecht
komt. In deze andere dimensie kun je jouw
krachtdier, je gidsen en je spirithelpers ontmoeten.
Je kunt om genezing vragen voor jezelf en voor
anderen, inspiratie opdoen, je creativiteit verkennen of vragen stellen als je hulp nodig hebt.
Regelmatig een trancereis meemaken, helpt om
meer in je kracht te komen. Je bent welkom om
deze avond met ons op reis te gaan ook als je
hier nog geen ervaring mee hebt.
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515 57 51 69
info@centrumwilgenhoeve.net
www.@centrumwilgenhoeve.net

* De 90 jarige mevrouw Tine Smits-Keulen krijgt uit handen van haar zoon Dirk en schoondochter
Inge het verassende cadeau uit Skuzum.
‘t Harde - Graag wil ik alle Skuzumers, die mij
feliciteerden met mijn 90ste verjaardag, van harte
danken. Het kado van mijn zoon en schoondochter
heeft mij blij verrast: de ingelijste oude foto’s
met zoveel handtekeningen er omheen!
Ik was twee jaar toen we naar Holland gingen,
maar ik heb nog veel herinneringen aan Idsegahuizum. Vele jaren hingen in mijn ouderlijk huis
twee ingelijste spreuken op fluweel geschilderd.
De ene was: ”It is mij sizzen net te dwaen” en de
andere: ”Ienfalt is wierheit”. (vergeef me als ik het
niet goed schrijf) Ook ken ik nog een versje:
”Heit en Men zijn vier van hoes, kan poppe net
beroppen”. En ik weet ook, dat ”zoen” in ‘t Fries:
”tuut” is.

De naam Steringa is voor mij bekend. Een Dirk
Steringa logeerde met zijn gezin vele malen bij
ons in Hilversum. Mijn vader ging elk jaar naar
Makkum en Idsegahuizum, waar hij lang begroet
werd als ”Meester van Keulen”. In augustus 1953,
ik was toen bijna 36 jaar, heb ik voor ‘t eerst
bewust mijn geboorteplaats gezien. Met mijn
vader bezocht ik de school en het meestershuis,
waar we gastvrij ontvangen werden door het
toenmalige schoolhoofd en zijn vrouw. Later ben
ik nog verschillende malen in Skuzum geweest.
Nogmaals hartelijk dank voor jullie spontane
reacties! Hartelijke groeten vanuit ‘t Harde
(Veluwe). Het ga jullie allen goed!
Tine Smits-van Keulen.

Prijswinnaars dierendag bij de Jong Fourage
knutselwerk gebracht bij de Jong Fourage op
dierendag. Prachtige schilderijen, tekeningen, verhalen, nagemaakte konijnenhokken, een kijkdoos
en foto’s werden er gebracht. Voor iedereen was er
direct prijs, iedereen die wat inleverde mocht een
kadootje uitzoeken en kreeg een lekker snoepje.

(eigen foto)

Parrega - Op dierendag was er bij de Jong Fourage
in Parrega weer een leuke actie georganiseerd
voor de kinderen. Er kon gestreden worden om de
titel ‘huisdier van het jaar’. De kinderen mochten
iets knutselen waaruit duidelijk zou worden
waarom hun huisdier deze titel zou moeten krijgen.
Maar liefst 49 kinderen hebben vol trots hun

De jury heeft de cavia Qwikzie van Manoek
Habermehl gekozen tot huisdier van het jaar. De
cavia kreeg een oorkonde, en krijgt een jaar lang
gratis voer. Voor Manoek was er een speelgoedbon.
De tweede prijs was voor het konijn Jumbo van
Jan Wicher Hakvoort. Dit konijn krijgt een half
jaar gratis voer en Jan Wicher kreeg ook een
speelgoedbon. De derde prijs was voor Renske
Roodenburg en haar cavia Mickey. Ook Renske
kreeg een speelgoedbon en haar cavia kreeg een
zak voer mee naar huis. Al met al een geslaagde
bij de Jong Fourage in Parrega.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Humanitas
Thuisadministratie
zoekt vrijwilligers
Humanitas, afdeling Zuidwest Friesland, is een
jaar geleden gestart met het project "Hulp bij
thuisadministratie". Dit project is bedoeld voor
mensen die moeite hebben met het op orde houden
en het regelen van de (financiële) administratie,
het invullen van formulieren en het schrijven
van brieven naar instanties. Deze mensen kunnen
hulp krijgen van een vrijwilliger die bij hen
thuis komt.
Iedereen, jong en oud, kan een beroep doen op
deze vrijwilligers. Men hoeft geen lid te zijn van
Humanitas. Nu de vraag groter wordt zoekt
Humanitas vrijwilligers die kennis hebben van
de administratie en die graag een ander daarbij
willen helpen. Vooral voor de regio Koudum/
Stavoren zou Humanitas een nieuwe vrijwilliger
willen toevoegen aan het team.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Lysbeth de Jong, tel. 06-49867184
e-mail: thuisadministratie@wmail.nl
Geke Engelsma, tel. 0515-521707

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Dielshûs Wommels `De finale Troanie’s Rock Battle 2007´
Wommels - Zaterdag 20 Rocktober (oktober) aanstaande is het zover! De finale van Troanie’s Rock
Battle 2007! Troanie’s Rock Battle 2007 is een
bandwedstrijd tussen rockbands met eigen nummers
en rockbands met cover muziek. De winnaar van
de Rock Battle gaat naar huis met anderhalve dag
studioruimte. In mei en juni van dit jaar zijn de
voorronden gehouden in Cafe It Reade Hynder in
Wommels (Friesland). Eerst was het de beurt aan 7
bands met rock covers om hun muzikale kunsten te
vertonen aan jury en publiek, de tweede avond
streden 7 bands met eigen nummers om een plek in
de finale. Beide avonden zijn succesvol verlopen
met enthousiaste deelnemers en een gezellig en uitzinnig publiek. Tijdens de tweede voorronde van
Troanie’s Rock Battle, was het de beurt aan de
rockbands met eigen nummers. De twee finalisten
die 20 Rocktober in de finale staan, zijn de
Wommelser formatie ‘10 To Go’ en de uit Sneek
afkomstige band ‘Sudden Access’. Sudden Access
werd door de jury als finalist uitgeroepen, 10 To
Go wist de publiekskeuze overduidelijk in de
wacht te slepen. Natuurlijk had 10 To Go het thuisvoordeel en nu kunnen ze opnieuw voor eigen

publiek spelen op 20 Rocktober aanstaande! Naast
een 2-koppige jury, is het publiek het derde jurylid!
Als bezoeker van Troanie’s Rock Battle, heb jij
invloed op wie als winnaar naar huis gaat met
anderhalve dag studioruimte bij Studio Landscape
in Gauw (Friesland)! Van de finale van Troanie’s
Rock Battle zal een live registratie worden gemaakt
door Studio Landscape en elke finalist krijgt ook
hiervan een exemplaar; ook al een mooie prijs!
Stichting Troanie’s Rocknacht is trots op het feit dat
één van Fryslan’s beste kaatsers, Chris Wassenaar,
zitting zal nemen in de jury tijdens Troanie’s Rock
Battle 2007. Chris Wassenaar, meervoudig winnaar
van ‘s werelds meest prestigieuze kaatsevenement,
de PC in Franeker, is een ware rockfan, en is in zijn
vrije tijd is het veel te vinden bij rockoptredens en
festivals.
Het dak van It Dielshus in Wommels gaat er weer
vanaf op 20 Rocktober aanstaande! De ware rockliefhebber kan weer uitkijken naar een avond vol
met rockmuziek in allerlei verschillende soorten.
De zaal is open om 21.00 uur. Kijk voor meer info
op www.troanie.nl.

B. Steenhuizen
BJH Dierick
In de advertentie van Huisarts B. Steenhuizen en B.J.H. Dierick in de Makkumer
Belboei van 3 oktober jl., wordt de kwaliteit en prijs van De Friesland Zorgverzekeraar in twijfel getrokken. Dit is onterecht. Onafhankelijk onderzoek toont
aan dat De Friesland Zorgverzekeraar wat kwaliteit, prijs en dienstverlening
betreft consequent al jaren bij de top van de Nederlandse Zorgverzekeraars
behoort. De Friesland Zorgverzekeraar wil deze kwaliteit blijven waarborgen door
een goede samenwerking en afstemming met de zorgaanbieders, waaronder de
apotheekhoudende huisartsen.
Uit brieven en mailings van de Friesland Zorgverzekeraar zou u hebben kunnen
opmaken dat de apotheekhoudende huisartsenpraktijken van dokter Steenhuizen
en dokter Dierick vanwege de prijs of kwaliteit geen contract hebben met de
Friesland Zorgverzekeraar voor het leveren van kunst- en hulpmiddelen.
Dit is onterecht. Sedert begin dit jaar zijn beide praktijk gecertificeerd door het
onafhankelijke instituut KEMA en voldoen zij aan alle kwaliteitseisen. Uit een
gehouden patiënten-tevredenheidsonderzoek blijkt u beide apotheekvoorzieningen
met een ruime 8 te hebben beoordeeld. U krijgt uw kunst- en hulpmiddelen die
u via huisarts Steenhuizen of Dierick heeft ontvangen dan ook nog steeds voor
100% via De Friesland Zorgverzekeraar vergoed.
Verschillende berichten aan u van bovenstaande huisartsen en bovenstaande
zorgverzekeraar berusten op een miscommunicatie tussen beide partijen. Het
spijt ons u daarmee te hebben lastig gevallen.
Beide partijen zijn overeengekomen hun uiterste best te doen om in samenwerking
ook in de toekomst optimale kwaliteit te blijven leveren aan hun verzekerden /
patiënten.

Huisarts en Apotheek
B. Steenhuizen
B.J.H. Dierick

De Friesland Zorgverzekeraar
M. Kuin, lid Raad van Bestuur

Damnieuws OKK
Makkum - Het damseizoen is weer begonnen.
Elke dinsdagavond wordt er in hotel ”De Prins”
gedamd. Dat doen we in Makkum al 75 jaar.
Dinsdagavond was Emmeloord bij ons op
bezoek. Dat was een tegenstander waar we nog
nooit eerder tegen gespeeld hadden. We wisten
niet of we tegen de club uit de Polder wel een
kans hadden.
Maar naarmate de wedstrijd vorderde bleek
dat we helemaal niet kansloos waren. Bokke
Tilstra was de eerst die twee punten binnenhaalde voor OKK. Daarna kwamen we vier
remises en toen het al aardig laat begon te
worden won ook Sikke Tilstra zijn partij. De
uitslag dus 8-4. En dat is de eerste winst voor
Makkum. Zullen we dit jaar misschien weer
eens een keer bovenaan eindigen?
Ook in de onderlinge competitie zijn al enkele
partijen gespeeld:
J. v.d. Meer
- Joh. Rinia
2-0
A. Wiersma
- G. Zijlstra
1-1
A. v. Schaick
- B. Tilstra
0-2
G. Mensonides - H. Koops
0-2
S. Tilstra
- C. Kooistra
2-0
A. Wiersma
- B. Tilstra
2-0
G. Mensonides - H. van As
0-2
G. Zijlstra
- S. Tilstra
0-2
Joh. Rinia
- I. Werkhoven
1-1
C. Kooistra
- J. v.d. Meer
2-0
A. v. Schaick
- H. Koops
2-0
Wie zin heeft om ook eens een potje te dammen,
die is op dinsdagavond van harte welkom in
hotel ”De Prins”.

Te Koop
U zoekt een ruime (5-slpk)
zonnige vrij staande woning
in deze regio?
en U bepaalt mee de prijs?
Bel dan 0517-532136
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Makkum doet goede zaken door winst in Heeg

Heeg - Zaterdagmiddag 13 oktober moest Makkum
na een drietal thuiswedstrijden eindelijk eens buiten
de dorpsgrenzen haar kunsten vertonen. Dat het
slechts op papier een uitwedstrijd was, bleek wel uit
het feit dat er een Makkumer invasie op sportpark
”Omheech” had plaatsgevonden. Zowel de 1e als de
2e selectie moest deze middag in en tegen Heeg aantreden. De Makkumers hadden dit feit aangegrepen
om gezamenlijk de lunch te nuttigen, alvorens in een
gecharterde touringcar richting Heeg af te reizen.
Dat het goed gaat met het vlaggenschip van Makkum
is niet alleen zichtbaar op de ranglijst, maar ook aan
het vertoonde spel van de afgelopen weken. Na de
6-klapper vorige week tegen SSS’68 en met de 1-6
overwinning van vorige seizoen in de uitwedstrijd
tegen Heeg in het achterhoofd, waren de verwachtingen binnen het legioen (te) hoog gespannen.
Voorzichtig werden er al grapjes gemaakt over een
naderend feestje bij de familie Tassebajof. Dit is
namelijk door verzorgster Cris Tassebajof dit seizoen
in het vooruitzicht gesteld als ”haar” mannen meer
dan 5 doelpunten in een wedstrijd weten te scoren.
Vorige week is het dan ook lang onrustig gebleven
in de villawijk van Wons.
Makkum begon het duel aardig en in de beginfase
legden de Makkumers een aantal aardige combinaties
en dito aanvallen op de mat. Toch bleek al snel dat
”het” er deze middag niet in zou zitten. Het middenveld en de aanval konden elkaar minder makkelijk
vinden dan de laatste tijd te doen gebruikelijk is.
Combinaties lukte net niet, ballen kwamen in de
kluts verkeerd terecht en bij doelpogingen zat er
telkens wel een lichaamsdeel van een verdediger
tussen. Ook was al snel duidelijk dat de gastheren
tevreden waren met een punt en ze deden er dan
ook alles aan om het spel te vertragen of waar
nodig te ontregelen. Heeg werd hierbij vakkundig
ondersteund door scheidsrechter Adema, die deze
middag niet zijn beste wedstrijd floot. Al het tempo
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werd door de beste man uit de wedstrijd geblazen
en ook menig beslissing was voor zowel voor de
spelers als de toeschouwers niet te volgen.
Na de rust veranderde er in eerst instantie weinig
aan het spelbeeld. Naar mate de tijd vorderde begon
Makkum ietwat zenuwachtiger te worden. Punten
verspelen tegen Heeg zou wel eens zeer kostbaar
kunnen zijn aan het einde van de rit wanneer de
prijzen worden verdeeld. Met nog een half uur op de
klok was het Jan Hiemstra die dichtbij de bevrijdende
0-1 was, maar zijn mooie schot werd goed verwerkt
door de doelman. Nadat Jouke de Jong in de ploeg was
gekomen, begon Makkum meer vanuit opportunisme
te voetballen.Vrijwel direct leverde dit gevaar op, maar
de paal (inzet Jouke de Jong) en een schitterende
redding (inzet Jelle Hiemstra) stonden succes nog
in de weg. In de 75ste minuut waren het de gebroeders
Jan en Jelle Hiemstra die de defensie uiteen wisten te
spelen, waarna de jongste van het stel (Jan) beheerst
de bevrijdende 0-1 kon te scoren. Geheel tegen de
verhouding in was het bijna Heeg die de gelijkmaker
nog wist te scoren, maar de slappe inzet van de spits
bood doelman Simon Adema de kans om adequaat
in te grijpen. In de derde minuut van blessuretijd
was het Jelle Hiemstra die een goede wedstrijd
beloond zag worden met een doelpunt. Door deze
0-2 werd de winst voor de Makkumers definitief
veilig gesteld.

Griepvaccinaties

2007

worden gegeven op
woensdag 24- en
donderdag 25 Oktober a.s.
van 16.30 -17.30 uur.
te Makkum
Praktijk Dr Dierick
Brouwerssteeg 7
Praktijk Dr Steenhuizen
Kleine Klipperstraat

Als het waar is dat kampioenen ook slechte wedstrijden
weten te winnen, dan ligt Makkum goed op koers.
Want nu de overige uitslagen bekende zijn, blijkt
Makkum met een wedstrijd minder op een tweede
plaats te staan. Als de Makkumers volgende week
de in te halen uitwedstrijd tegen Joure in winst
weten om te zetten, staan ze boven aan de ranglijst.
Ook het winnen van de 1e periodetitel komt dan
steeds dichterbij. En gezien het vertoonde spel tot
nu toe, is dat niet geheel onterecht te noemen.

Volleybal Dames Makkum - vc Sneek

Makkum - Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd
tegen het zeer jonge team van v.c. Sneek op het
programma. Helaas zonder Romina, omdat deze er
voor heeft gekozen om een stapje terug te doen. We
hopen haar natuurlijk nog wel als supporter en als
speelster, in een ander team, terug te zien. Vol goede
moed werd er door de dames van beide teams gestart.
Het begin van de dames van Makkum was niet een
erg sterk begin. Beetje rommelig en wat chaotisch.
Gelukkig pakten de dames hun eigen spel snel
weer op om zo de eerste set, mede door de goede
service beurt van Hilda, naar zich toe te trekken.
De eerste set eindigde dan met de stand 25 - 12
De tweede set ging niet helemaal van een leien
dakje. Op een of andere manier konden de dames
het spel van de eerste set niet helemaal door zetten.
De service druk was net iets minder, de pass kwam
niet optimaal en net dat ene beetje geluk, wat je
dan net nodig hebt, kwam ook maar niet. Dit had
voornamelijk te maken met een stukje concentratie
verlies van de dames. Hierdoor gingen de dames
van Sneek hun eigen spel spelen, goede service
druk en goede aanval van hun zijde. Deze set werd
dan ook nipt verloren met 22 - 25

De derde set, met Susan op mid en Francis weer op
de libero positie, gingen de dames er weer vol
tegen aan. De pass kwam beter, Susan (overal
inzetbaar) sloeg een paar lekkere ballen op mid,
hierdoor pakten de dames het spel van de eerste set
weer op. Lekker geconcentreerd, goede service
druk, enthousiast en zeker niet onbelangrijk het
eigen spel weer opgepakt!! Deze set werd dan ook
met 25 - 18 gewonnen.
De vierde set werd nu enthousiast gestart. De
dames zaten er boven op. Goede service, lekkere
pass en goed afgemaakt door de aanvalsters. Het
eigen spel van de 3 de set kon door worden gezet
en hierdoor kwamen de dames van Sneek eigenlijk
niet meer aan spelen toe. Deze set werd dan ook
met de overtuigende cijfers 25 - 7 gewonnen.
De eerst volgende wedstrijd van dames Makkum 1
is een uitwedstrijd tegen de dames van de
Griffioen, op donderdag avond 25 oktober om
20.15 uur in Wolvega.
De eerst volgende thuiswedstrijd is pas weer op
zaterdag 17 november om 17.00 uur.
Tot dan!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

VOORRUIT!
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 20 oktober
senioren
SC Joure 1
Rood Geel 2

- Makkum 1
- Makkum 3

14.30 uur
14.30 uur

Bekerprogramma
junioren
BergBCVCOmb C1 - Makkum C1 9.30 uur
Het Koningsland
pupillen
Makkum D1

- Workum D1 9.30 uur

Sporthal
Sporthal KNVB-competitie
dinsdag 23 oktober
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Lemsterland 1

TE KOOP

De Gearen 7
MAKKUM

OPEN HUIS

Zaterdag 20 oktober
12.00-14.00 uur
Vraagprijs:
€ 345.000,-- k.k

De notaris
in uw regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 14 oktober werd er in
Dronrijp een dressuurwedstrijd voor de
paarden gehouden. Lotte Nefkens en Alice
Bakker - van Brug namen deel in de klasse B.
Lotte scoorde met Yara Ytske 183 punten, wat
goed was voor een winstpunt en de 6e prijs.
Alice stak met Livius in zeer goede vorm. Ze
behaalde de mooie score van 195 punten wat
haar 2 winstpunten en de 3e prijs opleverde.

Inleveren kopij
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

Wegens beëindiging van ons bedrijf

TE KOOP

OPHEFFINGSKORTING

Zwarte Puch met kenteken i.g.st. € 275.-,
tel. 06-18850745
GRATIS AF TE HALEN

6 Jonge poesjes, geb. 20-08-’07 zwart met witte
pootjes, zindelijk, opgegroeid met hond in huis,
tel. 0517-531999

Kom nu profiteren van onze superlage prijzen
maar let wel: OP is OP, WEG is WEG!!!
(open t/m 4 november 2007)

Graag tot ziens op de Holle Poarte, Makkum Tel 0515 - 231048

1 Persoons opklapbed met houten ombouw,
tel. 06-53740318
1 Doos met vliegtuig foto’s + 19 jaargangen,
vliegende Hollander, tel. 0515-232569 na 18.00 uur

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

AANGEBODEN

Huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245
TE HUUR AANGEBODEN

Winterstalling voor bootjes met trailer van ± 5
meter in Makkum. tel. 06-38031948
VERMIST

Sinds 4 oktober jl. omgeving Estrikwerk, poes grijs
met zwarte strepen, 1.5 jaar oud, tel. 0515-231000
VERLOREN

In Bolsward, afstandsbediening Digitale kabel
ontvanger Samson, tel. 0517-531961
Winny de Phoe koesdoekje, geel met blauw
puntmutje, tussen De Finnen en de Markt,
tel. 06-10579495

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

