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Pizzeria Lungomare in de piramide op de Holle Poarte
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 - Sinds april 2010 zijn de broers Fevzi
en Izzet Bozlak samen met hun personeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de
pizzeria in de piramide, nabij de jachthavens en
het strand. In Lungomare gebruiken ze dezelfde
ingrediënten en recepten als bij Milano in het dorp.
Toch smaakt alles anders. Eigenlijk niet mogelijk,
omdat alle voorbereidende werkzaamheden voor
beide pizzeria’s in Lungomare gedaan worden.
Volgens de mannen heeft iedere keuken zijn eigen
smaak.
In 1971 kwam de vader van de beide mannen,
vanuit Turkije in Bolsward, bij de Drie Mollen
werken. Na enkele jaren kwam moeder met de
kinderen ook en Fevzi is al 20 jaar in Nederland
en Izzet al 25 jaar. Toen de jongenlui wat ouder
werden hebben ze nog enkele jaren in Turkije
gewoond, maar al op jonge leeftijd startte Fevzi
zijn loopbaan als afwasser bij Milano. Als snel
bleek dat hij dit niet altijd wilde doen en langzaam
maar zeker werkte hij zich op tot de manager
van beide bedrijven. Izzet is verantwoordelijk
voor de keuken. Het verschil met de pizzeria in
het dorp is de ruime keuken die Lungomare
heeft en natuurlijk de grootte van het bedrijf. Het
eerste seizoen is heel goed bevallen en ze zullen
zeker volgend voorjaar weer met frisse moed er

tegen aan gaan. Vanaf 1 november is de zaak in
het dorp gewoon open, maar Lungomare gaat tot
aan eind maart dicht. Er komen dan te weinig
mensen om met personeel alles draaiende te
houden. Wel willen de ondernemers ’s winters
de mogelijkheid bieden voor feesten, partijen en
bijeenkomsten. Er is veel mogelijk voor een luxe
etentje of een buffet. Naast de gerechten die
gebruikelijk zijn bij een pizzeria, is er ook vlees,
vis en een kindermenu mogelijk. Het is een ruime
gelegenheid en het grote voordeel is dat er genoeg
parkeerruimte is, zodat iedereen op korte afstand
van het bedrijf kan parkeren. Bij de start van het
seizoen 2011 gaan ze weer 7 dagen in de week
open en ze bieden natuurlijk weer de mogelijkheid voor een mee neem pizza of pasta. Wat is er
nu gemakkelijker dan tijdens de autorit naar
boot, caravan of huisje een pizza te bestellen en
die staat dan klaar en er hoeft op de plaats van
bestemming niet meer gekookt te worden. Een
heerlijk begin van het weekend.
Mensen die geïnteresseerd zijn in een feestje, of
iets anders tijdens het winterseizoen kunnen
Fevzi Bozlak bereiken op tel. 0655752292. Hij
zal graag alle informatie geven. Lungomare is te
vinden aan de Suderseewei Makkum in de piramide
naast de jachthavens.

Makkum, Bleekstraat 1a

Gezellige, sfeervolle woning in het centrum
met beschutte zonnige tuin (O), nieuwe keuken
en badkamer, 100 m² eigen grond.
Vraagprijs € 125.000,- k.k..

Vrijwillige bijdrage
Het gaat fantastisch! Veel mensen hebben hun
jaarlijkse bijdrage voor het (mede) in standhouden
van de Makkumer Belboei reeds overgemaakt.
Hartelijk dank hiervoor.

Mocht u het vergeten zijn:
hier is nogmaals het bankrekeningnummer
waarop u uw gift kunt storten: 3406.54.465
t.n.v. Makkumer Belboei.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
woensdag 3 november
K.C. “Het Anker”
19.30 uur pastor G. Visser, Dankdag

Familieberichten
Leg maar stil je hand in Zijn handen
Zeg maar stil 'Amen' op Zijn woord
Op de weg naar hemelse stranden
Naar de stad met gouden poort.

zondag 7 november
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
K.C. “Het Anker
19.00 uur Plusdienst

Uit: zangbundel Johannes de Heer

Opgenomen in Gods Eeuwige Heerlijkheid, mijn
trouwe zorgzame man en onze liefhebbende heit,
skoanheit, pake en âlde pake

Arend Horjus

R.K. kerk
10.00 uur Afscheid pastor S. Draisma te Workum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga + H.A.

* 30 december 1924

 27 oktober 2010
62 jaar

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. F. Visser-v.Enkhuizen, gez. Avondsmaaldienst
te Bolsward

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts
dringend een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u
krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek.(via de ingang Spoedeisende
Hulp(SEH).
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
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 Tandartspraktijk R.J. Meijering,
Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424
-Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Sietsche Horjus-Kuipers
Bonnie en Wim
Gjalt-Jorn
Tjitte-Jelte
Hidde-Finne

Sieta en Jeannette

Jannie en Roland
Jelmar en Henk
Sietske
Jort

Frans en Anja
Sytze
Tjalling
Bowe

Pieter en Krista
Vera

Gerrie en Jelle
Amy en Auke
Anna
Femke
Inge en Klaas
Reinder
Burgemeester Wuiteweg 114, 9203 KN Drachten

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis
hebben vandaag te Drachten plaatsgevonden.

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

Na een moeilijke laatste periode is in Hemelse
heerlijkheid ingegaan onze broer, zwager en oom

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Verslagen hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze trouwe supporter

Ernst Freitag
Wij wensen Grietje, kinderen en kleinkinderen
voor nu en in de toekomst veel sterkte toe.
Koert, Jacob, Nico, Jelle
en alle spelers van Makkum 2
Makkum, 18 oktober 2010
Bovenstaand familiebericht is vorige week niet geplaatst,
ons excuses hiervoor. Afdeling Familieberichten.

Arend Horjus
Degenen die achterblijven wensen we Gods
liefdevolle nabijheid, kracht en sterkte voor de
toekomst toe.
Maarssen
Makkum
Sneek
Makkum
Bierum
Makkum

: Anne en Jan  Ensing-Horjus
: Frans  en IJbeltje Horjus-Feenstra
: Sikke en Idske Horjus-Wijnja
: Jan en Anneke Horjus-v.d.Veen
: Klaas Horjus
: Joop en Hillie  Horjus-Noteboom

Makkum, 27 oktober 2010
Deze wedstrijd kon hij niet winnen…
Verdrietig zijn we na het overlijden van

Ernst Freitag
vrijwilliger en trouwe supporter van onze vereniging.
We zullen zijn aanwezigheid missen en wensen
Grietje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Bestuur en leden Voetbalvereniging Makkum

“Aant was het leven en het leven was Aant”
Totaal onverwacht kwam daar op 31 oktober 2010
een eind aan. Diep geschokt en intens verdrietig
zijn wij na het plotselinge overlijden van onze lieve
zoon, beste broer en fijne oom. We zullen hem
vanaf nu voor altijd moeten missen en verder
leven met vele fijne en onuitwisbare herinneringen
die hij bij ons achtergelaten heeft.

Aant Roorda
* 9 juni 1965

† 31 oktober 2010

Makkum: Hieke Bakker
Makkum: Tjerk en Marijke Roorda
Sneek: Wim Roorda en Els Visch
Marleen, Lucas,Tim en Marijn
Groningen: Marco Roorda en Hadewij Freeve
Fleur Marin en Jules
Lieve Rolanda, Iris en Vera we zijn er voor jullie!
Correspondentieadres: Grote Beer 81, 8531 ML Lemmer

Natuur verwondert, overdondert soms
en laat in al haar rijkdom leegte na.
Leven is mensen en dingen omhelzen
....en weer loslaten.
Onbegrijpelijk dat we onze lieve neef

Aant André Roorda
nu al moeten missen.
Onze gedachten en sterktewensen gaan uit naar
Rolanda, Iris en Vera, Hieke,Tjerk en Marijke,
Wim en Els, Marco en Hadewij en hun kinderen.
Dieuwke en Siebren
Maaike en Henk, Henk jr., Dieuwke
Jan en Francisca
Susanna en René, Elisa, Ilse
Ronnie en Janny
Arjen en Anique
Anna en Richard
Makkum, 31 oktober 2010.
Als tranen een trap konden vormen
en herinneringen een brug,
dan klommen wij met zijn allen naar boven
en haalden je weer terug.
Onbeschrijflijk...
Totaal onverwacht is overleden, onze neef

Aant André Roorda
We wensen Rolanda, Iris en Vera, tante Hieke,
Tjerk en Marijke, Wim en Els, Marco en Hadewij
en hun kinderen veel sterkte toe.
Maaike en Henk
Henk jr. en Dieuwke

Susanna en René
Elisa en Ilse

Jan en Francisca

Arjen en Anique

Anna en Richard
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Roomyoghurt, 150 gram.......................................0.65

Ja het is echt waar
dit meisje word 9 November

50 jaar!

Riper Krite Kaas, (knoflook, bieslook, selderij) 500 gram...5.25
Gekookte Gelderse Worst........per pakje 25

cent korting

Yogho-Yogho Drinkyoghurt Aardbei.........................89

cent

Hak Bruine Bonen, pot 720 ml.............................nu 99

cent

Blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

Hak Appelmoes, pot 720 ml..................................nu 99

cent

Ottje

Muskaat Druiven, 500 gram.......................................99

cent

28-10-10
Heino, Trijntje, Theun Hoekstra

Witlof, 500 gram.........................................................79

cent

Alde Syl 3, 8754 GX Makkum

Aanbiedingen geldig van do. 4/11 t.e.m. wo. 10/11

Warme ovenweken, U bent de specialist!
Profiteer van 4 t/m 6 november
van dit smakelijke voordeel

Ovenproducten zijn een nog steeds toenemende trend. Daarnaast zijn
ovenproducten gemakkelijk te bereiden en dus ook geschikt voor mensen
die niet altijd even goed kunnen koken. Alleen de oven moet op de juiste
temperatuur en tijd ingesteld worden, makkelijker kan het niet!
Reuze handig en erg lekker! Keuze uit diverse soorten.

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 3 november 2010

Een feestelijk project en zeer geslaagde tour

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
Wûnseradiel - Op 9 oktober heeft Stichting Artum
met het project Far wol freon Wûnseradiel muzikaal
afscheid genomen van de gemeente Wûnseradiel.
Met een ééndaagse tour langs 23 van de 27 dorpen
hebben alle huishoudens van de gemeente een
exemplaar van de dubbel-cd met een boekwerk
gekregen. In elk bezocht dorp werd het lied van
dat dorp live ten gehore gebracht. Op het mobiele
podium speelde de cd-band en in elk dorp voegde
zich daar een andere zanger, zangeres, koor of
korps bij. Het strakke tourschema bleek in de
praktijk goed uitvoerbaar. Om 7.00 uur ’s ochtends
startte de karavaan in Witmarsum. Ondanks het
vroege tijdstip was er behoorlijk wat publiek aanwezig. Bijna 12 uren later eindigde het festijn in
Kimswerd, waar ’s avonds ook nog een mooi
slotfeest is gehouden. In de dorpen waren de
reacties erg positief, helemaal toen iedereen hoorde
dat alle huishoudens gratis de dubbel-cd met een
boek kregen. Ook het feit dat het een particulier
initiatief was van Stichting Artum, is zeer gewaardeerd. Met verbazing hoorde het publiek dat
er ruim 700 vrijwilligers uit de gemeente heeft
meegewerkt aan Far wol freon Wûnseradiel. Wûnseradiel zit blijkbaar vol met muzikaal toptalent.
Een aantal dorpen had iets extra’s georganiseerd
om de tour tot een succes te maken: huis-aan-huis
rondbrengen van een flyer om zoveel mogelijk
publiek op de been te krijgen, de klokken van de
kerktoren luiden bij aankomst van de tourkara-

vaan, en zelfs in één dorp deed de jeugd mee met
de uitvoering van het lied. Op het slotfeest in het
MFC in Kimswerd was er live muziek van de
top-40 band Wymaroo uit Makkum. De avond
werd om precies middernacht op ludieke wijze
afgesloten door wethouder Rein Boersma. Op
www.artum.info vindt u nog meer informatie
over het ontstaan van het project, foto’s van de
repetities en over de tour zelf.

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Zeer veel dank
Het mooie boek, de 27 prachtige liedjes en de
bijzondere eendaagse tour heeft stichting Artum
alleen kunnen uitvoeren dankzij uw hulp. Het is
fantastisch dat ruim 700 inwoners van Wûnseradiel,
en een aantal van net buiten de gemeente, zich
vrijwillig hebben ingezet om Far wol freon Wûnseradiel tot een succes te maken. Maar niet alleen zijn
we al deze muzikale talenten dank verschuldigd,
minstens zo belangrijk is de ondersteuning geweest
van overheden, stichtingen, dorpsbelangen, instellingen en bedrijven. Zij hebben financieel of in
natura zo veel bijgedragen dat stichting Artum
het project ook echt in de praktijk kon brengen.
Wij willen iedereen die op welke manier dan ook
heeft bijgedragen aan Far wol freon Wûnseradiel
van harte bedanken!!

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Met vriendelijke groet, Namens stichting Artum;
Wim Beckers, Guus de Groot, Pieter van der Zee,
Gerke Boersma en Klaas Smit.

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
Makkum - Eén op de duizend mensen in Nederland
krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te
genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De
diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen
de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt een
studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.
Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun
je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand
weet hoe MS zich ontwikkelt. Het Nationaal MS
Fonds zet zich in voor mensen met MS. Naast
voorlichting en coaching verricht zij onderzoek
naar de ziekte en de problemen die mensen met
MS ervaren. Het Fonds kan haar werk alleen doen
dankzij giften. De huis aan huis collecte in november

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00

is de belangrijkste inkomstenbron. Het Nationaal
MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren
van een collecteweek. Er zijn nu ca. 8.000 collectanten in Nederland. Het streven is om voor elke
MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens
de collecteweek. 16.000 mensen met Multiple
Sclerose verdienen net zoveel collectanten. De
zoektocht naar 8.0000 extra collectanten start nu!
Doe mee! De collecteweek is van 22 t/m 27
november. Meld je aan bij het Nationaal MS
Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591
98 39. Donaties klein of groot zijn welkom op
giro 5057 in Maassluis. Namens alle mensen met
Multiple Sclerose, hartelijk dank!

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

AFHAALMENU
vo o r N OV E M B E R
 Kip Hoi Sien
 Babi Pangang
 Mini Loempia's
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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Bezoekerscentrum Kazematten wordt uitgebreid

Kornwerderzand - Als burgemeester heeft|
Drs. Theinis Piersma waarschijnlijk zijn laatste
handeling voor het Kazematten museum uitgevoerd. In een kraan van het bedrijf van Klaas
Haitsma Witmarsum, verplaatste hij de grond.
Hiermee is het begin van de werkzaamheden van
start gegaan. Sinds 1985 heeft het museum een
belangrijke plaats op de Afsluitdijk. Het is dan ook
een officieel museum. Toch wordt dit helemaal
door vrijwilligers in stand gehouden. In 2007
werd het 75 jarige bestaan van de Afsluitdijk
gevierd en toen kwamen er ruim 14000 bezoekers.
Dit jaar is dit aantal bijna gehaald en dit geeft
wel aan dat er grote belangstelling uit binnen- en
buitenland voor de Kazematten is. Dankzij dit
aantal, is het centrum, waarin de gasten ontvangen
worden te klein en is uitbreiding noodzakelijk.
De bouw van het centrum kost € 135.000,- en
dan komen er nog allerlei kosten bij, zoals voor
o.a. de filmzaal. Het totale bedrag wat uitgegeven

wordt komt hiermee op € 226.000,- Het bestuur van
het museum draagt zelf 25% van de kosten bij en
verder zijn ruim 30 instanties aangeschreven om een
financiële bijdrage te leveren. Dit is aardig gelukt.
De bouw is al begonnen en wordt uitgevoerd
door Aannemingsbedrijf Nieuwenhuis en Bouma
uit Pingjum. Samen met installatiebedrijf Lukkes
uit Arum. Het ontwerp is van Wietse Ligthart uit
Wommels. Het wordt een fraai houten gebouw,
wat weer het donkere uiterlijk krijgt, zoals het
bezoekerscentrum nu ook heeft. De uitstraling
zal echter heel anders zijn. Bij aanvang van het
seizoen 2011 zullen bezoekers in een nette
accommodatie ontvangen worden, die aan alle
huidige eisen voldoet. De medewerkers, die allen
als vrijwilligers veel vrije tijd in Kornwerderzand
door brengen, zullen de bezoekers graag weer
rondleiden en voorzien van een drankje. Ook kan
de bezoeker in dit nieuwe onderkomen rustig
met een aantal mensen een film kijken.

Nieuwe raadzaal Sùdwest Fryslân

Adverteer in de
Makkumer Belboei

IJlst – Vorige week woensdagmorgen 8.30 uur
is een officieel begin gemaakt met de verbouw
van de bestaande raadzaal van Wymbritseradiel
in IJlst tot de nieuwe raadzaal van de aanstaande
gemeente Sùdwest Fryslân. De symbolische ‘eerste
steen’ zal vallen door toedoen van de beoogd

gemeentesecretaris Johan Krul en beoogd griffier Kuneke Schraagen. De nieuwe raadzaal zal
plaats bieden aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders en aan 37 raadsleden. De
werkzaamheden zullen tot uiterlijk 1 december
in beslag nemen.

Makkum got’s talent 20 november 2010!
Makkum - Mis het niet!!! Maar geef je nog op
bij Speelsgoed, Markt 12 …dit kan nog t/m
woensdag 10 november!!! Dus kun je een leuk
lied zingen, optreden met je huisdier,heb je een
turnact/acrobatenact, weet je een leuk dansje of
kan je een instrument bespelen…..ga dan nog
even oefenen en geef je snel op!!! Als je in
groep 3 t/m 8 zit. Natuurlijk is er voor de jongste
kinderen die dag weer een super leuke Sinterklaasshow!! Het volledige programma van de
intocht van Sinterklaas volgt een paar weekjes
later…. dus hou de Belboei in de gaten. Wilt u nog
een bijdrage storten voor de intocht van Sinter-

klaas (20 november), dan is het rekeningnummer
308794087 t.n.v. Sinterklaasintocht Makkum.
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Het NUT Makkum stelt aan u voor
Anna Bootsma en Sandra Visser met ‘De fiskerboat!’

Tegen inlevering van deze bon

4 haringen voor € 5,geldig t/m 31 dec. 2010

Tijdens de wintermaanden zijn wij
vrijdag t/m zondag geopend
van 11:00 tot 19:00 uur.
ma. t/m do. gesloten

Hoek‛s vis en snacks Makkum
Boulevard Holle Poarte
Telefoon: (0515) 233037

eigen foto

Makkum - Ooit zijn zij begonnen bij het cabaretgezelschap KrektWatOars. Nu vormen zij samen
de Frysktalige cabaretgroep “FISKERSBOAT”
uit Makkum. Sinds mei 2010 staan ze met veel
plezier op de planken met het eigen gemaakte
cabaretprogramma: ‘De Fiskersboat’. De dames
hebben een dure cruise-vakantie geboekt op een
love-boot en dan is het eindelijk zover: ze gaan
twee weken op vakantie. De cruise verloopt een
beetje anders dan ze hadden verwacht...De heel
herkenbare dagelijkse gebeurtenissen worden van
alle kanten bekeken door de dames. Zouden ze

achter het net vissen? Nemen ze mosselen noch
vis? Of zouden ze uiteindelijk toch nog een visje
uitgooien?
Het NUT Makkum nodigt u van harte uit om op
zondagmiddag 14 november aan boord te stappen
om deze voorstelling te bekijken! Shantykoor de
Skumkoppen zal de voorstelling muzikaal omlijsten.
De afvaart is om 16.00 uur, in de Doopsgezinde
kerk, te Makkum. Entree € 5,00 NUT-leden, € 6,50
niet-leden Voorverkoop vanaf heden bij boekhandel Coufreur of te bestellen via de website
www.nutmakkum.nl

NUT Makkum organiseert
Opfrisavond theorie voor het autorijden
Makkum - Rijschoolhouder Arend Poog uit
Makkum verzorgt voor het NUT een opfrisavond van de theorie voor het autorijden. Hij
geeft een presentatie van de theorie en gezamenlijk wordt bekeken wat het juiste antwoord is.

Bent u ook benieuwd en geïnteresseerd hoe het
met uw/jullie kennis is, dan bent u/jullie van
harte welkom. Opgave is niet nodig. Waar: Hotel
de Prins (bovenzaal) Wanneer: Woensdag 17
november Tijd: 20.00-21.30 uur Kosten: Gratis

op dinsdag 9 november

Alwer de regisseur.....

in 'Het Anker'
Alwer hast een jier fjierder, foar myn gefoel is it
nog mar krekt lyn dat we yn de gekte fan “Wat
een Theater” sieten..... Alwer foar de twadde
keer regissearje yn it prachtige Makkum.....
Alwer drok bezig mei repetearjen, klean, decor,
techniek..... Alwer een mooi stik op de planken...
“Chez Dolly”. Alwer tige nei de sin mei myn
ploeg spilers, wat een stel noflike en geselliche
minsken! Soad wille, nooit gjin gepruttel, elkenien hat oandacht foar elkoar.. Wer een prachtploeg!

Soest efkes een lytse presentaasje oer dysels skriuwe
wolle freeget Durkje... no alwer freegje ik!? We
bin nog mar krekt oan de gong....! dan betink ik
my.....

Bazar van de Vrouwen Ver.

.....en Wer hoopje we jimme op 14, 15 of 16
januari te begroetsjen by “Chez Dolly”
Rieneke de Haan

Vanaf 3 uur:
verkoop, raden enz.
Pauze van 6 - 7 uur
Daarna het
Rad van avontuur
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Opening kinderdagverblijf de Vlindertuin

Agenda
woensdag 3 november
Makkum – Baptistenkerk 19.30 uur
“Israël...wat zegt de Bijbel er over?”
Lezing door de heer A. v.d. Haagen

donderdag 4 november
Makkum – Café-Rest. ‘De Zwaan” 20.00 uur
jaarvergadering Volleybalvereniging Makkum

vrijdag 5 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant
Cornwerd – Dorpshuis “de Bining” 20.00 uur
Ver. Dorpsbelang organiseert een gezellige
avond met cabaret “Fiskersboat” door Sandra
Visser en Anna Bootsma

zaterdag 6 november
eigen foto

* Samen gezellig met de juf op de speelplaats van de Vlindertuin
Makkum - Vrijdag 22 oktober was het eindelijk
zo ver. Bij een heerlijk herfstzonnetje werd het
eerste kinderdagverblijf in Makkum officieel
geopend. Het kinderdagverblijf is de derde locatie
van de Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland
in Makkum. Het kinderdagverblijf, dat gevestigd
is in het Multi Functionele Centrum Maggenheim,
is open sinds maart 2010. De groep kinderen
die gebruik maakt van de opvang is inmiddels
behoorlijk gegroeid en dus was het tijd voor een
feestje en een officiële naam voor het kinderdagverblijf. Onder de ouders die momenteel gebruik
maken van de opvang was een prijsvraag uitgeschreven en daar hebben de pedagogisch
medewerkers een naam uitgekozen. Diverse
belangstellenden zagen de naam onthuld worden:
kinderdagverblijf de Vlindertuin.
Na het officiële gedeelte kon iedereen onder het
genot van een hapje en drankje de locatie bekijken
en vragen stellen aan de medewerkers van de locatie.
Voor de kinderen waren er diverse activiteiten te
doen, zoals sminken, vlindergooien en dans- en

zangspelletjes. Mede dankzij het prachtige weer
was het een zeer geslaagde middag. Mocht u dit
feestje gemist hebben en toch graag eens op kinderdagverblijf de Vlindertuin willen kijken, dan
bent u natuurlijk van harte welkom. Momenteel
is er nog ruimte voor nieuwe kinderen. Loop
gerust eens binnen: het kinderdagverblijf is open
van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot
18.30 uur.
In hetzelfde pand als het kinderdagverblijf is ook
de buitenschoolse opvang gevestigd. BSO de
Vrijbuiters is ook een onderdeel van de Stichting
Kinderopvang Zuidwest Friesland. Op beide locaties, in MFC Maggenheim en in het woonhuis
aan de Voorn 30 is nog beperkt ruimte voor
nieuwe kinderen. Ook hier kunt u gerust binnen
lopen om eens rond te kijken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het centraal
bureau van de Stichting Kinderopvang Zuidwest
Friesland, Spinnekop 8 in Witmarsum. Tel. 0517533100 of kijk op www.kinderopvangzwfrl.nl

Novemberactie Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”
Makkum – Op maandag 15 november vanaf
18.30 uur zullen de ouders van onze peuters weer
bij u langskomen voor de jaarlijkse novemberactie.
Wij verkopen net als vorig jaar suikerbroden, de
prijs van een suikerbrood bedraagt € 3,- per stuk,
graag gepast betalen. De peuterspeelzaal heeft
de opbrengst van deze en andere acties nodig om
alle peuters van Makkum e.o in de gelegenheid
te stellen om voor een redelijke prijs de peuter-

speelzaal te bezoeken. Het is immers voor ieder
kind belangrijk om te spelen met en zich te ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes. Wij komen
volgende week maandag graag bij u aan de deur
en hopen dat u het peuterspeelwerk een warm
hart toedraagt!
Bestuur en leidsters
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

Hoe makkelijk kan het zijn om te helpen!!
Makkum - Tijdens de aardbeving in Italië vorig
jaar, zijn niet alleen de mensen getroffen maar
ook de honden en katten, Vaak zijn ze zonder
baas en worden opgevangen in een asiel. Daarom
hebben wij hulp nodig. Veel instanties hebben reeds
geholpen, maar we hebben nog zeker op lange
termijn hulp nodig. De winter komt eraan. In

L’Aquila sneeuwt het veel gedurende de winter
en is het er vreselijk koud. Wat voor hulp? Voedsel,
zowel droog voer als blikvoer, en veel warme dekens.
Het transport zal 23 november naar Italie afreizen.
Dus bel nu voor het aflever adres in Makkum of
indien nodig halen we het bij u op, Tel: 06-20175758
www.dierenhulpzondergrenzen.com

Makkum – K.C. “Het Anker” 19.45 uur
Buurtver. Terra Nova, Gezinsbingo
Arum – Van Camminghaweg 15, Muziekver.
Wubbens Jacobs organiseert Rommelmarkt
9.00-13.00 uur

dinsdag 9 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
Makkum – K.C. “Het Anker” v.a. 15.00 uur
Bazar Vrouwen Vereniging
’s avonds v.a. 19.00 uur Rad van Avontuur

donderdag 11 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
in het restaurant optreden van het Woldinghe koor
uit Wons

woensdag 10 november
Piaam – Grote verkoop 2e hands/vintage merkkleding van 10.00 tot 22.00 uur in de Nynke Pleats

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 6 november wordt weer
het oud papier opgehaald door de leden van
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met onze
acquisiteur: 06-53542243
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Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route
exposities. Er is een geheel nieuwe collectie
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien
van Harmen Timmer en is de collectie van Ykje
de Jong te bezichtigen.
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Uitbreiding en vernieuwing van het
assortiment hebben onlangs plaats
gevonden in de Boekhandel.
Naast het u bekende en uitgebreide
assortiment inktcartridges, printerpapier en fotopapier voor uw printer
is er nu ook een breed assortiment
accessoires voor uw computer.
Toetsenborden, computermuizen,
internetrouters, webcams, headphones,

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in herfst/
winterperiode gesloten vanaf 11 september tot
met 2011. Vanaf die datum kunt u een telefonische
afspraak maken op tel. 06-49678777 om De Cirkel
te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl

usb sticks, sd kaarten enz.

Piaam – Nynke Pleats expositie van Auke
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en
schilderijen. Te bezichtigen tijdens de openingstijden van het restaurant op za. en zo. vanaf
11.00 uur. Toegang is gratis

Nieuw is dat wij verkooppunt zijn voor

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met
zilver te werken. De workshop is voor iedereen
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 www.
edelsmederij-elske.nl

€ 100.000,- netto kunt winnen zijn in het

Ook geluidsinstallaties voor u computer
zijn aanwezig.

de Lotto/ Toto loterijen. Lotto, Toto,
Lucky Day, Krasloten en de bekende
december kalender waarmee u
assortiment. Tevens kunt u bij ons
altijd uw loten na laten kijken
of er prijs op is gevallen.

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden,
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl
Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega
en Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen
13.00-15.00 uur, bij wind malend te zien

Kantoorboekhandel T. Coufreur
Kerkstraat 17 | 8754 CP Makkum | 0515-231492

Jaarlijkse Bazar Vrouwen
Vereniging
Makkum – De Vrouwen Vereniging organiseert
op dinsdag 9 november haar jaarlijkse bazar.
Vanaf 15.00 uur staan de deuren open van K.C.
“Het Anker”, Buren 15 en begint de verkoping
o.a. van zelfgemaakte goederen en ingebrachte
spullen. Tevens zijn er diverse spelen waarop het
publiek kan raden en voor de jeugd is er de grabbelton! Er is een pauze van 18.00 tot 19.00 uur,
vervolgens begint het avondprogramma met het
bekende Rad van Avontuur enz. Na afloop is er
de uitslag van de verlotingen. Komt u ook even
kijken, wellicht is er iets leuks voor u bij!
Namens het bestuur bent u van harte welkom.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Cd Presentatie Jannie Brandsma “Leafdesnacht“

eigen foto

* Staatssecretaris Joop Atsma overhandigd het eerste exemplaar aan Jannie Brandsma

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-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Workum - Afgelopen zondagmiddag was de
Klameare bom vol; iedereen was gekomen om te
genieten van een middag met mooie Fries talige
muziek. Voor de pauze speelden Gurbe Douwstra,
Gerbrich van Dekken, Anneke Douma en Rolling
Home elk 4 nummers, en het publiek genoot er
zichtbaar van. Na de pauze presenteerde Jannie
Brandsma uit Parrega haar nieuwe Friese cd
“Leafdesnacht”, een cd met de prachtige en nog
steeds alom bekende en geliefde songs van Vicky
Brown. Jannie staat in deze omgeving bekend als
zangdocente, maar is de laatste tijd aktief bezig
om wat meer op te treden.

de manier waarop zij deze songs vertolkt. Na 6
songs werd het eerste exempaar aan Jannie overhandigd door staatssecretaris Joop Atsma, die ook
nog eens benadrukte hoe belangrijk het is voor
de Friese taal en cultuur, dat er mensen zijn zoals
Jannie en de heer Veld die hun nek uitsteken om
zoiets mogelijk te maken. De liedjes die op te cd
staan zijn vakkundig vertaald en herschreven
door Joghum Dijkstra en Atze Bos en de muziek
is opnieuw gearrangeerd door Albert Veld en
Klaas Knol. Het hele projekt is bedacht en gefinancierd door Veldamusic, die ook de laatste 2
cd’s van Anneke Douma geproduceerd heeft.

Nadat zij zeer succesvol haar studie aan het conservatorium in Zwolle heeft afgrond en niet alleen
haar Bachelor haalde, maar zich tevens Master
in the Arts mag noemen, heeft ze veel energie en
tijd gestoken in het geven van zanglessen. Toch is
en blijft optreden voor publiek wat zij eigenlijk
het allerliefst doet; Jannie houdt van muziek met
mooie melodien en teksten die het hart beroeren.
Dat was ook duidelijk te merken aan de reakties
uit de zaal, er werd hier en daar een traantje weggepinkt en je kon een speld horen vallen. Heel
wat mensen in het publiek waren ontroerd door

Jannie stond er niet alleen, zij werd bij drie songs
vergezeld door haar buurman Jouke Bouma, die
op deze avond zeer succesvol zijn debuut als tenor
maakte. Ook Jouke is een bekende persoonlijkheid in deze omgeving, hij heeft meerdere keren
meegedaan aan Rock En Lol en zingt ook in het
koor in Workum. Het is een bijzondere en prachtige cd geworden met mooie gevoelige muziek,
waar de aanwezigen van zondagmiddag en de
mensen die de cd gekocht hebben, nog lang van
zullen nagenieten. Het was een onvergetelijke
middag met een gouden randje!

Najaarsconcert Oratoriumvereniging Bolsward
Bolsward - Op zondagmiddag 14 november a.s.
geeft de Oratoriumvereniging Bolsward (OVB)
met koor, groot orkest en solisten haar najaarsconcert in de eeuwenoude Martinikerk te Bolsward.
Het concert begint om 15.00 uur. Op het programma staan drie werken van Johannes Brahms;
behalve het monumentale ‘Ein Deutsches Requiem’
staan ook het prachtige ‘Schicksahlslied’ en het
wonderschone ‘Nänie’ op het programma. Bovendien is als instrumentaal intermezzo de Pavane
van Fauré nog te beluisteren. Naast de Oratoriumvereniging Bolsward werken als vocale solisten

mee: de sopraan Heleen Koele en de bas Pierre Mak.
De instrumentale begeleiding wordt verzorgd
door het beroepsorkest ‘Ensemble Conservatoire’
onder leiding van Rob Engels. De algehele
muzikale leiding van het concert is in handen
van Pauli Yap. Voorafgaand aan het concert is er
(vanaf 12.00 uur) een bijzonder interessante
lezing over het leven en het werk van Johannes
Brahms. Deze lezing zal verzorgd worden door
klassieke-muziek-kenner dhr. Ebo Reitsma.
Meer informatie op www.ovb-bolsward.nl of via
telefoonnummer 0515-541967 of 0515-576178.
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Wist u dat...
* Krite Makkum drok oan it repetearjen is,
se sille it stik “Chez Dolly” spylje
* Krite Makkum alweer druk aan het repeteren is,
met het stuk “Chez Dolly”
* Rieneke de Haan dit jier ek wer de ploech
regissearret
* Rieneke de Haan ook dit jaar weer de regisseur
van de Krite is
* de uitvoeringsdata binne/zijn:
vrijdag 14 januari 2011 om 20.00 uur
zaterdag 15 januari 2011 om 20.00 uur
zondag 16 januari 2011 om 15.00 uur
* it stik dizze kear wer yn it “MFC” spille wurdt
* het stuk deze keer weer in het “MFC” wordt
gespeeld
* de Krite jo op’e hichte hâlde sil
* de Krite u op de hoogte zal houden
* sinterklaas bijna weer in het land is.....
* u voor het huren van sint en pieten kleding bij
Hoeksema kapper te Makkum terecht kunt
* u vanaf nu kunt reserveren voor een bezoekje
van Sint en Piet bij u thuis, bij Hoeksema Kapper
* de contributie van de IJsvereniging voor het
seizoen 2010-2011 € 7.50 is en dit alleen voor
de mensen is die met telebankieren betalen
* de mensen met een acceptgiro hier nog bericht
van krijgen
* de IJsvereniging de leden/aspirant leden weer
een mooie schaatswinter toewensen

Behoort u tot onze achterban?
Makkum – Als Oudercommissie (OC) van de
BSO te Makkum zijn wij continu in gesprek met
de Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland
om de belangen van de kinderen te vertegenwoordigen. De OC neemt een kritische houding
aan om het wel en wee van de kinderen te verbeteren. Over sommige zaken, bijvoorbeeld de
tarifering, wordt de OC om een advies gevraagd.
Dit advies moet vooraf besproken worden met
de achterban. In het kader van de Privacywetgeving mag de Stichting Kinderopvang Zuidwest
Friesland de OC geen adresgegevens geven van
de ouders, wiens kinderen gebruik maken van de
BSO (achterban). Met andere woorden: de OC heeft
moeite om in contact de treden met de achterban.
Daarom roept de OC van de BSO te Makkum
alle ouders op, wiens kinderen gebruik maken van
de BSO, zijn/haar e-mailadres en overige adresgegevens door te geven aan de OC: ocbsomakkum@
gmail.com. Alleen op die manier is de OC in
staat u te bereiken!
Namens de OC van de BSO te Makkum (Christel
Bastiaenssens, Richard Dol en Claudia van de
Kooij) alvast hartelijk bedankt!

Ga veilig de winter in met gratis wintercheck van autobedrijf kamstra

actie
Nieuwe accu's

Nieuwe winterbanden

vanaf € 43,- incl BTW

Met oplopende korting van 20% tot 50%

info@autobedrijfkamstra.nl
Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Dagje Trollen omgeving Makkum geslaagd
door vrijwilligers. Er waren 11 kinderen aanwezig
en er werd gevist van 10 uur tot 14:30 uur in
Makkum en omstreken. De weersvoorspellingen
waren niet al te best, maar gelukkig hadden de
weergoden het goed met ons voor en bleef het
droog. Tijdens deze dag werd de kinderen geleerd
hoe ze het best kunnen vissen en hoe ze om moeten
gaan met de gevangen vis. Sommige vissertjes
kunnen al erg goed vissen, maar er valt altijd wat
te leren. De vangsten waren redelijk. In totaal
werden er 11 snoeken gevangen en 2 snoekbaarzen.
De grootste snoek was maar liefst 116cm lang.
Na afloop werd er in de winkel van Idzenga
Makkum een korte toespraak gehouden door de
voorzitter en kregen alle deelnemers een tas met
inhoud, waaronder een doos met kunstazen. De
vrijwilligers kregen als dank allemaal een mooie
gamakatsu muts! Tot slot werd er een groepsfoto
gemaakt ter herinnering van deze geslaagde dag.
eigen foto

Makkum - Zaterdag 30 oktober werd het dagje
trollen (slepen met de boot op roofvis) georganiseerd door Idzenga Makkum samen met HSV
‘Ons Genoegen’ Makkum e.o. Er werden 2 boten
gesponsord door Zuidwaard Makkum en de rest

Wij willen graag iedereen bedanken die deze dag
mogelijk hebben gemaakt en graag tot volgend
jaar! Foto’s van deze dag kunnen opgestuurd
worden naar: webmaster@hsv-makkum.nl.
Het bestuur HSV ‘Ons Genoegen’ Makkum e.o.

Dierenmishandeling
Makkum - 500 mensen worden er opgeleid tot
dierenpolitie om de vaak schrikbarende misstanden
van sommige “dierenvrienden” aan de kaak te
stellen. Ik heb hier een prachtig voorbeeld, waarom ik vreselijk blij zijn met deze toezegging van
het nieuwe kabinet en hopen dat de straffen niet
mals zullen zijn.Vorige week bij thuiskomst uit
het werk bleek dat een grote dierenvriend hier twee
hele jonge katjes had gedumpt (kleur: zwart/wit).
Wat een lef he. Als het er nu eentje was geweest
en ouder denk je nog die is komen aanlopen,
maar in dit geval is dat onmogelijk. Helemaal
omdat we midden op de ruimte wonen en de
enkele buren ook van niks weten. Ze moeten hier
overdag zijn gebracht. Vreselijk bang, gestresst
en hulpeloos zitten ze onbenaderbaar in een hoekje
gigantisch zielig te zijn. Echt tranentrekkend.

Als je zo met dieren omgaat, hoe gedraag je je
dan met mensen vraag ik mij af. Dump je dan
ook je ongewenste baby in de weilanden? Om zo
een ander op te zadelen met je eigen verantwoordelijkheid en op kosten te jagen vind ik flink
asociaal. Tegen beter weten in hoop ik toch dat
deze zielige egoist de twee katjes weer ophaalt
en ze diervriendelijk gaat behandelen. Misschien
zelfs zijn kat laat steriliseren… Een beetje dromen
voor een betere (dieren)maatschappij… Ze liggen
ergens in weer en wind in een open trekkerhok
in een hoekje… Er is aangifte gedaan van dierenmishandeling.
Hidde
lemminghl@planet.nl

Muziekfestival Gemeente
Wûnseradiel “Nieuwe Stijl”
Parrega - Op zaterdag 30 november a.s. organiseert de Federatie van Muziek en Zangverenigingen Wûnseradiel het jaarlijkse muziekfestival voor Fanfare en Harmonie orkesten.Het
muziekfestival wordt gehouden in de prachtige
accommodatie hiervoor, “De Gearhing” te Parrega.
Het festival begint om 14.30 uur. 13 orkesten, waaronder 2 jeugdorkest uit de gemeente Wûnseradiel
nemen deel aan dit festival. De vakinhoudelijke
muzikale prestaties worden beoordeeld door de
heer Marten Miedema uit Workum.
Ook is er dit jaar een publieksjury samengesteld.
Deze gaat beoordelen hoe de verenigingen zich
aan het publiek voorstellen en presenteren. Voor
de verenigingen die zich het beste aan het publiek
presenteren zijn een drietal prijzen beschikbaar.
Ook gaat dhr. Miedema de aanmoedigingsprijs
uitreiken aan het orkest met de beste muzikale
prestatie van de dag. Voor de deelnemende orkesten
de uitdaging om er weer een mooie, spetterende
en muzikale dag van te maken. Voor de liefhebbers
en belangstellenden is het dus zeer interessant
om de verrichtingen van de orkesten te zien en te
beluisteren. Een ieder is van harte welkom en de
toegang is gratis. In “De Gearhing” te Parrega,
Aanvang 14.30 uur.

11e maïsdoolhof Witmarsum
geoogst en brengt € 2350- op
Witmarsum - Afgelopen maandagavond hebben
loonbedrijf Westra uit Arum en fouragekoopman
S. de Vries uit Witmarsum het maïsdoolhof
geoogst. Net als andere jaren gaat de opbrengst
van het doolhof naar een stichting in Nederland
die zich inzet voor kinderen. Dit jaar is er gekozen
voor het Ronald McDonald kinderhoeve te
Beetsterzswaag. In deze hoeve kunnen kinderen
met een beperking onbezorgd met hun ouders op
vakantie. Daarnaast kunnen hier ouders overnachten
wanneer hun zoon of dochter aan het revalideren
is in het revalidatiecentrum Friesland welke zich
naast de hoeve bevindt.
Ondanks dat het doolhof dit jaar wat langer stond
dan andere jaren is het record bedrag van vorig
jaar niet verbroken. Vorig jaar werd er immers
een bedrag ter hoogte van € 2650 opgehaald. De
opbrengst van dit jaar bedraagt € 2350. Volgens
vrijwilligster Nellie Brouwer van de Hoeve zal
dit mooie bedrag gebruikt worden om een aangepaste fiets aan te schaffen. De lagere opbrengst
is met name te wijten aan het lagere aantal
bezoekers als gevolg van het slechte weer van
aflopen zomer.
Zonder een aantal sponsoren is het echter niet
mogelijk om een mooie cheque te kunnen overhandigen aan deze stichtingen. Zo zorgt loonbedrijf Westra uit Arum en Franeker ervoor dat
het maïs wordt gezaaid en Fouragehandel Siebren
de Vries (uit Witmarsum) maakt het mogelijk dat
het maïs wordt geoogst. Daarnaast stelt aardappelhandel S. Tolsma het stukje land beschikbaar.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
donderdag 4 november
Friesland C1

- Makkum C1

19.00 uur

zaterdag 6 november
Makkum 1
Makkum 2
Flamingo SC 2
Zeerobben 4
Makkum DA1
Arum A1
Makkum C1
Sleat MC1
RES D1
Makkum F3

- Joure SC 1
- Flevo Boys 4
- Makkum 3
- Makkum 4
- Harlingen DA2
- Makkum A1
- JV Bolsward C1
- Makkum MC1
- Makkum D1
- Balk F5

15.00 uur
12.30 uur
11.30 uur
14.30 uur
12.30 uur
10.15 uur
10.45 uur
9.30 uur
10.45 uur
9.00 uur

MFC Maggenheim
NeVoBo
vrijdag 5 november
20.15 uur JGMA EK Makkum MA 1-SWW MA 1
21.30 uur D2P EC Makkum DS 2-NOK 1 DS 1

Spannend
regiotoernooi BVM
Makkum - Afgelopen zaterdag organiseerde de
badmintonvereniging Makkum haar jaarlijkse
regiotoernooi in het MFC Nieuw Maggenheim.
Met spelers uit IJlst, Bolsward, Franeker en
Makkum werd prima invulling gegeven aan het
regionale karakter van het toernooi. Maar liefst
32 spelers namen deel en die kwamen uit in een
A en B poule.
In de B poule was het spannend want maar liefst
3 spelers eindigden met 8 punten. Het aantal
wedstrijdpunten zorgde voor onderscheid waarbij Frans Schotanus 4e werd met 222 punten.
Hinke Wijbenga pakte de 3e plaats met 230 punten. Jelle Smit wist overall het hoogste aantal
wedstrijdpunten te pakken, maar liefst 251
brachten hem op een 2e plaats. De winst ging
naar Ytsen de Jong uit IJlst, met 10 punten en
231 wedstrijdpunten regeerde hij in de B-poule.
In de A poule was het niet minder spannend.
Harde smashes, dropshots en lange rally’s wisselden elkaar af en zorgden voor het nodige
spektakel. Aaltje Hoekstra uit Bolsward en Menno
de Vries wonnen elk drie partijen en speelden 1
gelijk. Met 7 punten en 220 wedstrijdpunten legde
Menno beslag op een 3e plaats. Harmen Haarsma
viel op door oogverblindend spel in een dito shirt
en won net als Bauke Risselada al zijn partijen.
Ook hier bleek het aantal wedstrijdpunten bepalend:
Bauke wist er 248 te scoren en werd daarmee
winnaar van het toernooi.
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Verlies Makkum in Wolvega
Wolvega - Na een tumultueuze tweede helft
verloor Makkum 1 afgelopen zaterdag met 2-1
van promovendus Wolvega. De in topvorm verkerende paarshemden wonnen voor de zesde
keer op rij en zijn tot nu toe de verrassing in de
derde klasse A. De overwinning voor de thuisclub was verdiend maar niet terecht. Voor de
tweede keer dit seizoen voelde Makkum zich na
afloop van de wedstrijd tekort gedaan door de
arbitrage en dat gevoel was begrijpelijk. Na een
gelijkopgaande en redelijk aantrekkelijke eerste
helft waarin beide ploegen zoveel mogelijk de
aanval zochten ging Makkum met een 0-1 voorsprong rusten. Doelpuntenmaker, al vroeg in de
wedstrijd, was Menno Bijlsma die beheerst
afrondde na een prachtige dieptepass van Feike
Melchers. Ondanks diverse kansen voor beide
ploegen werd er voor de thee niet meer gescoord.

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

De ‘ellende’ voor Makkum begon zo’n 10 minuten
na rust. Na wederom een lange pass van achteruit had de weer in genade aangenomen Daniël
Kleiterp vrije doorgang op keeper Van Nieuwkoop van de thuisploeg. Zoals algemeen bekend
wordt de buitenspelregel in het amateurvoetbal
in de praktijk anders toegepast dan de officiële
richtlijn aangeeft. Te pas en te onpas wordt door
assistent scheidsrechters van willekeurig welke
club de grens gezocht waarbij het meer regel dan
uitzondering is dat bij de minste twijfel of dreiging gevlagd wordt voor buitenspel. Er zijn echter
grenzen. Althans, tot zaterdagmiddag leek dat het
geval. Toevalligerwijs stond uw verslaggever net
als de grensrechter van de thuisclub ‘op één lijn’
en beiden zagen dat van buitenspel geen sprake
was. Sterker, het had niet eens de schijn van buitenspel. Het verschil tussen Kleiterp en de laatste
verdediger van de thuisclub bedroeg minimaal 5
meter en op het fluitsignaal van scheidsrechter

Wagenaar werd door alles wat Makkum was dan
ook furieus gereageerd. In plaats van 0-2 was het
enkele minuten later gelijk. En weer voelde Makkum
zich benadeeld. Laatste man Jelle van der Velde,
terug van een blessure en prima spelend, tackelde
nabij de zijlijn keurig op de bal en een inworp
voor de thuisploeg leek het gevolg. Scheidsrechter
Wagenaar besloot echter een vrije trap toe te
kennen aan de thuisclub die hard werd binnengekopt door Mark Mulder. 1-1 in plaats van 0-2,
een gefrustreerd en geïrriteerd Makkum dat ging
reageren op menig beslissing van de scheidsrechter die vervolgens een halfuur lang elke
arbitrale beslissing in het voordeel van de thuisclub liet uitvallen. Gevolg: nog meer frustraties
en een groot aantal gele kaarten voor de bezoekers. Wolvega vond het intussen allemaal best,
nam het initiatief en gaf dat ook niet meer uit
handen. Nu had de 2-1 voorsprong van de thuisclub niet zoveel met dat initiatief te maken. Een
kwartier voor tijd nam Sander Stroop de bal net
over de middellijn vol op de slof en vanaf 40
meter zeilde de bal over doelman Nota in de
goal. In het restant van de wedstrijd hield de
keihard werkende thuisclub het beste van het
spel op basis waarvan de overwinning verdiend
was. Makkum kreeg vlak voor tijd nog één
goede kans toen Feike Melchers alleen kon
doorgaan op keeper Van Nieuwkoop. Melchers
werd afgefloten. U raadt waarschijnlijk wel
waarom. Het verschil bedroeg ditmaal slechts 2
meter.
Door de nederlaag is Makkum gezakt naar de
zevende plaats op de ranglijst. Aanstaande zaterdag speelt de ploeg van trainer Hylke Schrale
een thuiswedstrijd tegen het twee plaatsen lager
geklasseerde Joure. Op sportpark ‘De Braak’
wordt afgetrapt om 15.00 uur.

PSV de Halsbânruters

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Pingjum – Onderlinge wedstrijd gehouden op
31 oktober. Deze werd gehouden in de manege van
Juliën Beersma. Er hadden zich 15 combinaties
aangemeld. De prijzen gingen naar:
Klasse B
1e prijs Martina Bos met Ilona 190 punten en de
2e prijs ging ook naar Martina maar dan met
Xenia met 182 punten.
Klasse L1/L2
1e prijs Jannie Kooistra-Strikwerda met UniekDine 181 punten.Klasse M1/M2 1e prijs Bobbie
Ydema met Artist 199 punten.

iedereen voldaan naar huis.

Yvonne Philipse met Just do it reed voor de laatste
keer een ZZ zwaar proef en kreeg een herrineringsrozet! Na de prijsuitreiking kon iedereen aanschuiven voor een heerlijke barbecue en keerde

Heerhugowaard 25 oktober
Krista Koomen met Nuzelma kwam uit in de
klasse Z2 en ging met een winstpunt naar huis
met 205 punten.

Sonnega 30 oktober
sanna v/d heide ging met Teade van Tritsum
hierheen oom uit te komen in de klasse L1 en
ging met de 3e prijs naar huis met 190 punten.
Internationaal concours
Jumping indoor Moorsele.
Tonny Leeuwen deed het hier erg goed met Pony
Dante. Zij werd 10e in deze grote prijs 135 van
Moorsel (België).

Adverteer in de Makkumer Belboei
Neem contact op met onze acquisiteur 06-53542243
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Zaalkaatskampioenschap Basisscholen Wûnseradiel
de eerste omloop tegen CBS De Ark III op de
stand 5-3 6-6. Daarna werd er gewonnen van
CBS De Gielguorde II (5-2 6-6) en CBS De
Reinbôge II (5-0 6-2). Na een staand nummer in
de halve finale werd in de finale het partuur van
CBS De Oerdracht II moeizaam verslagen op de
stand 5-4 6-2. CBS De Oerdracht II won in de
halve finale probleemloos van CBS JCP
Salverdaskoalle II (5-1 6-6).
Uitslag jongens:
1. OBS De Opslach Arum
Patrick Kramer en Fedde Okkinga
2. OBS It Iepen Stee Makkum
Lars Onrust, Rik van der Gaast
en Ingmar Wijma
3. CBS De Oerdracht Exmorra
Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra
en Gerrit Terluin
eigen foto

* v.l.n.r. Anneke Smid en Sjoukje Stuiver, gehurkt
daarvoor Patrick Kramer en Fedde Okkinga.
Makkum - Dinsdag 26 oktober j.l. vond in de
sporthal Maggenheim te Makkum het jaarlijkse
kaatskampioenschap voor basisscholen uit de
gemeente Wûnseradiel plaats. De organiserende
federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum startte
om 10.00 uur met bij de jongens 20 parturen en
bij de meisjes 8 parturen op de lijst. OBS De
Opslach uit Arum prolongeerde bij de jongens
de titel zaalkaatskampioen en bij de meisjes
deed OBS De Utskoat uit Witmarsum hetzelfde.
Door de geweldige deelname waren alle door
gemeente Wûnseradiel beschikbaar gestelde
prijzen pas om ca. 18.00 uur uitgereikt.
OBS De Opslach I liep vlot naar de finale na
overwinningen op OBS De Opslach II (5-1 6-0),
OBS De Marnewier Kimswerd I (5-0 6-2), CBS
De Reinbôge Tjerkwerd I (5-2 6-6) en in de
halve finale CBS De Oerdracht I op de stand 5-2
6-0. In de finale gaf OBS It Iepen Stee II goed
tegenstand maar was OBS De Opslach I toch een
maatje te groot (5-3 6-2). OBS It Iepen Stee II
bereikte de finale na zeges op CBS De Gielguorde
Lollum II (5-2 6-6), CBS De Ark Makkum III
(5-3 6-4), CBS De Ark II (5-1 6-6) en een staand
nummer in de halve finale. CBS De Oerdracht I
moest genoegen nemen met de 3e prijs na CBS
JCP Salverdaskoalle II (5-1 6-0) en CBS De
Trijetine Schettens I na een spannende strijd op
5-4 6-2 te hebben geklopt. In de derde omloop
was er een staand nummer.
In de verliezersronde kwam verrassend het partuur van OBS It Iepen Stee I na een nederlaag in

Verliezersronde:
1. OBS It Iepen Stee Makkum
Jurre Rinia, Lars Wijma en Xander Nauta
2. CBS De Oerdracht Exmorra
Dennis Strikwerda, Jelmer Dijkstra
en Jesse Steigenga
3. CBS JCP Salverdaskoalle Wons
Abe-Jan de Jong, Sjouke Elgersma
en Tjalling Douwe Reitsma
Bij de meisjes was OBS De Utskoat Witmarsum
heer en meester. In de eerste omloop werd CBS
De Trijetine Schettens II verslagen op de stand
5-0 6-4 en in de halve finale was OBS De
Opslach Arum ook kansloos (5-1 6-4). OBS It
Iepen Stee kwam eveneens moeiteloos in de
finale na zeges op OBS De Marnewier Kimswerd
(5-1 6-6) en CBS De Ark Makkum (5-2 6-2). De
finale werd vlot beslist door OBS De Utskoat op
de stand 5-1 6-0.

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

In de verliezersronde zegevierde CBS De Trijetine
Schettens I in de finale op de stand 5-2 6-4 over
CBS De Finne Ferwoude.
Uitslag meisjes:
1. OBS De Utskoat Witmarsum
Sjoukje Stuiver en Anneke Smid
2. OBS It Iepen Stee Makkum
Jelien de Jong, Baukje Bosma
en Anna Bosma
Verliezersronde:
1. CBS De Trijetine Schettens
Pieteke van Goslinga, Geertje Veldhuis
en Gerbrich van der Woude
2. CBS De Finne Ferwoude
Heline Koning, Ruth Stellingwerf
en Anske Oosterhuis
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP
Hometrainer € 12.50, tel. 06-11402208
Mini-werkbankje 50x40cmx25cm hoog, goede
kwal.(Wolfcraft) € 10.-, tel. 06-27591324
1 Ovalen Grenen eettafel 180c90 met vier bijbehorende
stoelen alles in een koop € 70.-, tel. 0515-231423
Net en goed baby-ledikantje. verstelbare bodem mintgroen en beuken 1.20x0.60cm. € 20,-, tel. 06-27591324
Grenen ledikantje met matras en een hemeltje, bijpassende kledingkast en commode vraagprijs € 250.-!
Voor inlichtingen of nadere informatie fam. Smink
tel. 0515-233276
Damesfiets Juncker nog in redelijke staat en goede
banden 3 versn. € 20,-, tel. 06-27591324
Box met verstelbare bodem blank € 30.-; Een tafelstoel inklapbaar € 25.-; Een campingbedje € 15.-,
tel. 0515-232818
Verzameling eierdopjes 50 st. mag weg voor € 5.-,
tel. 06-27591324
Lage noren m 42 merk Viking € 25.=, tel. 0515-231208
Voor een fles lekkere wijn: z.g.a.n. een stuk vloerbedekking 3.00x5.00 meter aan een stuk, kleur zacht
groen/turquoise, helemaal gaaf, tel. 0515-859055

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Fiat Stilo 1.6-16V
Active uitv,zwart,Airco,cruisecontr.
Cpv+afst bediening,El.ramen,lm
velgen,Origineel radio-cd
113dkm bj 2003

uniGar Horjus

 4995,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 12950,-

Citroen C3 1.4i,airco,cruise,63dkm

11-2007

€ 9945,-

Opel Meriva 1.8-16v,airco,cruise,77dkm

2007

€ 11850,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9450,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 11445,-

Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm

2007

€ 8445,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 11450,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm

2008

€ 6945,-

Ford Focus 1.6TDCi,zilver,a/c,92dkm

2007

€ 11350,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 4850,-

Peugeot 207 1.4i,zwart,5drs,a/c, 23dkm

2007

€ 10895,-

Citroen Xsara Break 2.0Hdi,zilver,airco

2003

€ 4450,-

Mits.Colt 1.3 Invite+,5drs,airco,52dkm

2008

€ 10445,-

Renault Espace 2.2 Diesel,airco,apk

1997

€ 1650,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm

2004

€ 9950,-

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden

Heeft U nog geen winterbanden?? Bel of kom langs voor een passende aanbieding voor uw auto.
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318

Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
TE KOOP
Verzameling CD’s sixties en div. eigentijds modern. plm.
50 totaal mag weg voor € 10.-, tel. 06-27591324
Diepvrieskist i.z.g.st., wegens verhuizing overbodig
geworden, voorzien van binnenverlichting, 3 draagmanden
en invriesschakelaar, energiezuinig d.m.v. 7 cm isolatie,
Deksel sluit nog goed en rubbers in goede staat. Afm. h.
95, br. 200, d. 100 cm € 130.-. Interesse? Bel gerust, tel.
0515-232805 (na 18.00 uur) of 06-29530749

WIE MIST ER EEN KAT
In Piaam loopt al een tijdje een donkergrijze cyperse kat
rond. Hij is erg aanhankelijk. Wie mist deze lieve kat?
Graag bellen naar tel. 0515-232251

GEVONDEN
Sleutelhanger met 2 sleutels met een Panda beertje.
Enkele weken geleden gevonden bij de bushalte in Bolsward,
tel. 06-53702880

TE HUUR
Op 5 december Sint met z’n vrolijke Pieten, info Hoeksema
Kapper, tel. 0515-231651 of 0515-233016

