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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1363 - 10 november 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum � tel. 0515 - 233 664

Mooi gelegen aan rand dorp met uitzicht op doorgaand 
vaarwater, zeer grote vrijstaande woning (± 500 m³) 

met dubbele garage, 517 m² eigen grond.
Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Makkum, Turfmarkt 91

Jeugdkorps de Notenkrakers behaalt twee eerste 
prijzen op federatiefestival

Parrega/Makkum - Voor jeugdkorps de Noten-
krakers was het afgelopen zaterdag 30 oktober 
een bijzondere dag. Samen met nog 12 andere 
korpsen uit de gemeente Wûnseradiel, waaronder 
nog één ander jeugdkorps namen we deel aan het 
federatiefestival in Parrega. ‘s Middags om 3 uur 
verzorgden we een optreden in piratenstijl. Iedereen 
was als piraat uitgedost en er waren zelfs een 
loopplank, boei en schatkist meegenomen om de 
stukken in de juiste sfeer te kunnen spelen. We 
speelden behalve voor ons trouw meegereisde 
publiek voor een vakjury en een publieksjury. Na 
ons moesten er nog 10 korpsen optreden. Het was 
dan ook al behoorlijk laat toen de prijsuitreiking 
plaatsvond. De vakjury besprak kort de prestaties 
van alle 13 deelnemers, waarna hij het korps met 
de hoogste score bekendmaakte: Jeugdkorps de 
Notenkrakers uit Makkum! De Notenkrakers die 
nog aanwezig waren namen de prijs een beetje 
beduusd, maar ook heel blij in ontvangst. Hierna 
was de publieksjury aan de beurt en het feest was 
helemaal compleet toen wij ook van de publieks-
jury de eerste prijs kregen.

Afgelopen donderdag hebben de Notenkrakers 
hun prijzen met een feestelijke ceremonie in de 
prijzen kast van CMV Hallelujah geplaatst, in 
aanwezigheid van vele aanhangers. Nadat de 
“wonderbaarlijke geschiedenis van de Makkumer 
Muiter” nog eens uitgebreid bejubeld was, 
mochten dirigente Nynke Jaarsma en het laatst 
aangetreden lid van de Notenkrakers Jasper 
Droog de prijzen uit de schatkist halen en in de 
prijzenkast plaatsen. Natuurlijk onder luid 
gejuich en applaus. Men nam ook nog  even de 
tijd om met de prijzen te poseren voor de 
Belboei De Notenkrakers boden Nynke Jaarsma 
als herinnering aan deze heugelijke dag boven-
dien nog een kistje aan met een fraaie noten-
kraker aan. Na nog wat (vrolijke) noten gespeeld 
te hebben, lieten ze zich de aangerukte piraten-
taart goed smaken en genoten nog even flink na. 
Op het nieuwjaarsconcert van Hallelujah op 2 
januari 2011 zijn de Notenkrakers weer te beluis-
teren. Komt allen om dit bijzondere jeugdkorps 
te beluisteren. U kunt dan bovendien nog genieten 
van drumband en Hallelujah.

Bij de administratie van de Makkumer Belboei 
kwam van de ING bank een zogenaamd “uit-
valbericht” binnen. Dit betekent dat het bedrag 
van een bepaald rekeningnummer niet over-
gemaakt kan worden omdat de acceptgiro 
niet volledig is ingevuld. De gegevens van de 

betaler zijn niet vermeld. Het betreft het mooie 
bedrag van € 25,-- en het bankrekening-
nummer is: 2904688

Is dit uw nummer, wilt u dan nogmaals het 
bedrag overmaken?  Hartelijk dank!

Nogmaals uw aandacht voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage
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Familieberichten

blaas voor mij
de wolken open
leg voor mij
een zandstrand neer
wieg mij op de golven
zachtjes heen en weer

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend, geven wij 
kennis van het toch nog onverwachte 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame mem en trotse beppe

Klaasje de Witte-Amels
* Makkum � Makkum
   30 april 1942    5 november 2010

     45 jaar

 Makkum: Sijbren de Witte

 Sneek: Gonda en André
    Vera en Fien

 Makkum: Mark
     Lena en Syb

Weersterweg 4A, 8754 JD Makkum

De begrafenis heeft vandaag te Makkum 
plaatsgevonden.

Getroffen en verdrietig zij we door het overlijden 
van onze schoonzuster en tante

Klaasje de Witte- Amels
We wensen Siepie, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte voor de komende tijd.

Namens familie de Witte
Sjoerdtje Siets en Joop
Neeltje en Henk Gerie
Maggy en Toon Gerrie en Yde
René en Tineke

In herinnering
Jetze Rein
Marten Sjouke
Simon Tjitske
Léni

Makkum, 5 November 2010

Woorden schieten te kort…

Na een oneerlijke strijd is te vroeg overleden

Klaasje de Witte
moeder van onze vriend Mark, beppe van Lena 
en Syb. Wij wensen Mark en de familie heel veel 
sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Roy, Trui en Rosa
Jan, Syl, Sem en Esmee
Romano, Diane en Fernando
Sipke, Esther en Tieme

Voorbij, Voorbij O Voorgoed Voorbij
                                                        J.C.Bloem

Veel te vroeg moesten we afscheid nemen van 
onze tennisvriendin

Klaasje de Witte
Deze strijd was niet te winnen.
We zullen je inzet en gezelligheid heel erg missen.

Jikkie, Marjanne, Arna, Martje

Makkum, 5 november 2010

Je had de touwtjes graag in handen
Maar nu moest je ze los laten

Lieve Klaasje 
bedankt voor je vriendschap

Gerard en Arna
Johan en Siweng
  Max – Bo
Ruby en Marc 

Een vriendin is een zus
Die je zelf uitkiest
Wat zal ik je gaan missen

Arna

Met droefheid namen we kennis van het overlijden 
van onze lieve vriendin

Klaasje de Witte-Amels
Wij wensen Siepy, de kinderen en kleinkinderen 
veel kracht en sterkte toe.
Wij zullen haar missen.

De COM-ploeg;
Jaap en Tineke Rommert en Marijke
Anke en Pietsje Wim en Janny
Jan en Janny Pier en Jetty

Wij zij diep getroffen door het overlijden van
 

Klaasje de Witte
 
Wij wensen Siepie en de kinderen veel kracht en 
sterkte toe.
 

Haye � en Annelies
Hieltsje en Pietsje
Bonne    en Janny
Paulus en Sjoerdje 
Nico en Nynke
Andries en Ylva
Bouke en Tryntsje
Sjoerd en Piety

Verdrietig zijn we door het overlijden van 
          

Klaasje de Witte
 

We wensen de familie veel sterkte toe
 

Vereniging Us Leane

“Er is een land van louter licht”

Klaasje de Witte - Amels
Saakje en Jan �
Foekje
Willy en Yeb
Kees en Janny
Grietje en Gerhard
Joke � en Yke �
Liesbet en Dino

Makkum, 5 november 2010

Verdrietig namen wij kennis van het overlijden 
van een zeer gewaardeerde gast,

Klaasje de Witte
Ons medeleven gaat uit naar haar man Siepie de 
Witte, kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen ze veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Romano en Diane
Carl en Yvonne

Altijd zorgen voor een ander
Altijd denken aan een ander
Altijd vragen naar een ander
Altijd belangstelling voor een ander
Voor altijd voorbij

Klaasje de Witte
Wij wensen Siepie, Gonda, André, Mark en de 
kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies

Andries en Lenie
  Liane en Enne 
  Karin en Carl
  Denise en Boudewijn
  en kleinkinederen

Makkum, 5 november 2010

De wil was er nog, de kracht niet meer.
Positief tot het laatst.
Vertrokken met de vogels, wolken en wind.

Verdrietig zijn we door het overlijden van

Klaasje de Witte
Rietje en Hans Yntema

Makkum, 5 november 2010
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, 1 liter.........................................1.39
Versunie Goudse Jong Belegen, 500 gram........................3.99
Berliner Leverworst................per pakje 25 cent korting
Honig Macaroni of Spaghetti + Mix....samen voor sechts 1.49
Bildstar Aardappels, 3 kilo................................................1.99
Kansi Appels........................................................per kilo 1.99
Grolsch, krat 24x33 cl................................................nu 11.50

Bij elke e 10,- aan boodschappen een BREEK-OPEN kaart 
met kans op een gratis artikel

Aanbiedingen geldig van do. 11/11 t.e.m. wo. 17/11

Profiteer van 11 t/m 13 november
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Pepersteak
100 gram 1,80
Varkensvleesvoordeel

Makkumer Steak
100 gram 1,29
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Fricandeau + 

100 gram Schouderham                  samen    2,69
Maaltijd van de week

Boerenkool
400 gram 2,98
Specialiteit van de week

Appelvink
100 gram 1,45

Wij zijn even stil,
maar de vogels in de tuin blijven fluiten.
Buurvrouw genoot van haar tuin 
en van de dieren om haar heen.

Makkum, 1 november 2010.

Geschrokken zijn wij van het bericht van het 
overlijden van  

buurvrouw Den Os
Wij wensen buurman veel sterkte toe.

Robbie en Grietje  Familie van der Logt
Familie Postma

Geschrokken ontvingen wij het droevige bericht dat 
plotseling onze buurman, dorpsgenoot en ‘kapitein’

Adrie van Schijndel
is overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit 
verlies.

Fam. S. Eringa
Fam. H. Salverda
Fam. I. Salverda

Exmorra

Rustig en vredig is van mij heengegaan 
mijn lieve vrouw

Willemke den Os-Amels
Wil

9 juni 1923                 1 november 2010

Joop den Os

De crematie heeft vrijdag 5 november 2010 
plaatsgevonden in crematorium 'Goutum'.

De Jister 13, 8754 GM Makkum
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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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        � 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

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

A F H A A L M E N U
voor  NOVEMBER

� 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

Hennepkwekerijen opgerold

Laatste aanschaf nieuwe vrachtauto in de gemeente Wûnseradiel

Makkum - De politie heeft de afgelopen dagen 
op diverse locaties hennepkwekerijen opgerold. 
Door nader onderzoek en naar aanleiding van 
anonieme tips stelde de politie op de onderstaande 
locaties een onderzoek in; Vrijdagmiddag trof de 

politie in Makkum een volledig in werkingzijnde 
hennepkwekerij aan in een pand aan de Markt. 
Daarbij werden ruim 500 planten in beslag genomen 
en vernietigd. Een 42-jarige man uit Hidaard werd 
als verdachte aangehouden

Makkum – Deze maandagmorgen was heel 
bijzonder voor Durk de Vries uit Makkum. Al 
jaren komt men hem overal tegen in een auto 
van de gemeente Wûnseradiel. Hij zal wel één 
van de laatsten zijn die als werknemer van deze 
gemeente een nieuwe vrachtauto krijgt. Het is 
een DAF, die geleverd is door Cosmo Trucks 

Friesland. In tegenstelling tot de vorige auto is 
dit een tandemasser. Ook de afstandsbesturing 
van de kraan is veel moderner en sneller dan bij 
de oude auto. De sleutel van de nieuwe auto 
werd op het reinigingscomplex te Makkum over-
handigd door Heine de Vries van Cosmo trucks 
aan Durk de Vries.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Baggeren Makkumerdiep kost 2 miljoen euro

Makkum – Het Makkumerdiep vormt de vaar-
verbinding tussen het IJsselmeer en Makkum en is 
tevens de toegang voor een aantal scheepswerven 
tot het IJsselmeer. Om de bereikbaarheid van de 
scheepswerven en de haven van Makkum op peil 
te houden wordt het Makkumerdiep gebaggerd. 
Met het op diepte houden van de vaarweg zijn 
grote economische belangen gemoeid, die ook 
van invloed zijn op de Westergozone. Hierbij 
wordt vooral gedacht aan de samenwerking en uit-
wisseling tussen de werven en havens van Makkum, 
Harlingen en Franeker. Deze samenwerking betreft 

zowel de omvangrijke bruine vloot in het gebied, 
als ook de bouw van grote zeegaande jachten. 

De kosten voor het baggeren van het Makkumer-
diep bedragen € 2.000.000 euro. Om bovenstaande 
redenen stelt de provincie een bedrag van € 250.000 
euro beschikbaar. De gemeente draagt een bedrag 
van € 750.000 euro bij. Het andere deel wordt 
door het Rijk gefinancierd. Inmiddels is de aan-
nemer, Van Oord Nederland bv. gestart met het 
baggerwerk. Eind dit jaar worden de bagger-
werkzaamheden afgerond.

Bijeenkomst jongerenwerk “Keten en Sozen”
Arum - Op woensdag 17 november is er om 
20.00 uur een ‘Keten en Sozen’ bijeenkomst in 
de Raat te Arum. Wethouder Wigle Sinnema en het 
jongerenwerk is hier bij aanwezig om in gesprek 
te gaan met de mensen van het bestuur van de 
sozen en keten uit de gemeente Wûnseradiel. Er 
kunnen die avond vragen gesteld worden aan de 
wethouder over bijvoorbeeld de herindeling van 
de gemeente en wat dit betekend voor de sozen 
en keten. Maar er kunnen ook ideeën worden 

uitgewisseld over activiteiten en andere onder-
werpen. Het is de kans voor de jeugd en de 
bestuursleden om aan de wethouder alle vragen 
te stellen die zij hebben. Ook een oproep voor 
nieuwe bestuursleden voor de jeugdsoos in Makkum. 
De locatie is er, nu nog betrokken ouders en 
dorpsgenoten die hier wat in kunnen betekenen. 
Mensen die hier belangstelling voor hebben
kunnen contact opnemen met Jildou Prins tel. 06 
15963064 of via j.prins@timpaanwelzijn.nl
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Voor iedereen die dagelijks op zijn auto moet kunnen vertrouwen en die met de auto op 
wintersport gaat zijn winterbanden een must. Daarnaast kennen steeds meer landen een 
algehele verplichting voor het gebruik van winterbanden of een verplichting bij winterse 
omstandigheden. Winterbanden kunnen het beste worden gebruikt vanaf november tot april. 
U kunt bij  ons  terecht voor de aanschaf van winterbanden en de halfjaarlijkse wisseling. 
Bel nu of kom langs voor een mooie aanbieding voor Uw auto.

Vw Golf V  Fsi
Groenmettallic, Airco,
cruisecontr., El.ramen, trekhaak, 
Cpv+afst.bediening
116 dkm  bj 2004

� 8950,-
uniGar Horjus

Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754GK Makkum

Tel 0515-231318, info@garagehorjus.nl

Het is weer tijd voor het wisselen 
van de zomer naar winterbanden!!

Kerkdiensten   
zondag 14 november   
            
Van Doniakerk    
9.30 uur ds. J. van Olffen   

R.K. kerk zaterdag 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal              

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. A.v.d.Haagen, Den Helder

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum  
10.00 uur zr. G. Meijer

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 dokters-
assistente 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 Dentwork, Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 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 tijdelijk meldingsnummer tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
Tijdelijk meldingsnummer: 0517-531654

Info
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Makkum goes Back to THE EIGHTIES

Makkum - Herinnert u zich deze nog nog nog... 
Toto, Bryan Adams, Eurytmics, Level 42, Duran 
Duran. Dit jaar al weer voor de 4e keer de Eighties 
Disco!!! We hebben DJ Hendrik wederom 
gecontracteerd voor deze avond op zaterdag 13 
november. Hendrik bekend van discotheek ‘The 
Sound”, zoekt al zijn platen uit de jaren 80 weer 
bij elkaar en zal de bovenzaal van Hotel de Prins 
op zijn grondvesten doen laten trillen. Dit optreden 
van DJ Hendrik moet je meemaken! Heb jij een 
favoriet uit die “gouwe ouwe tijd” en wil je die 
graag horen, mail dit dan door naar: eightees@live.nl.

Kom in stijl van de jaren 80, misschien heb je 
nog een te gekke outfit vanuit die tijd in je kle-
dingkast hangen schroom niet om deze aan te 
doen, wederom zal de meest origineelste gekle-
de 80 er met een fantastische schoonheidsprijs 
naar huis toe gaan. Vanaf 21.00 kan de jeugd van 
toen de Discovloer betreden. 

Dit jaar is er geen voorverkoop, de entree is slechts 
vijf euro. Dus wil je de sfeer van die tijd weer 
beleven kom dan niet te laat want vol = vol!....

Verloskundigen verzorgen informatiebijeenkomsten 
voor zwangeren
Bolsward - Sinds enige tijd werkt Thuishotel 
intensief samen met de verloskundigen in 
Zuidwest Friesland. Dit heeft geleid tot een 
gezamenlijke organisatie van informatiebijeen-
komsten voor zwangeren. De avonden kosten € 
5,- per persoon. Op 7 december as. organiseert 
Thuishotel in Bolsward de informatiebijeenkomst 
Voorbereiding op de bevalling. Deze bijeenkomst 
is bedoeld voor vrouwen en hun partners die 
tussen de 30 en 36 weken zwanger zijn. Onder-
werpen die hierin in aan bod komen zijn o.a. 
voorbereiding op de bevalling, betekenis van pijn 

en mogelijkheden van pijnbestrijding. De infor-
matieavond vormt een goede aanvulling op de 
reguliere zwangerschapscursus, die Thuishotel al 
jaren verzorgt. Thuishotel en de verloskundigen 
hebben als gezamenlijk doel de zwangeren en 
hun partners zo goed mogelijk te informeren, dat 
bevordert een gezonde zwangerschap en bevalling.

Opgave voor de informatieavond en/of de zwanger-
schapscursus kan via de website: www.thuishotel.nl/
voordeel&korting Voor vragen, mail naar: info@
thuishotel.nl. Bellen kan ook: 0515-461234.

Gedenkdag overledenen in Antonius Ziekenhuis Sneek
Sneek - Op vrijdag 19 november is er in alle vijf 
Friese Ziekenhuizen gelegenheid patiënten die 
in het afgelopen jaar tijdens hun verblijf in het 
ziekenhuis zijn overleden te gedenken. Deze 
gedenkdag vindt ook plaats in het Antonius 
Ziekenhuis in Sneek en wordt gehouden in het 
Stiltecentrum van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is 
gelegenheid om persoonlijk te gedenken, bij-
voorbeeld door een kaarsje te ontsteken of een 
bloem of een steentje met opschrift op een 
gedenktafel te leggen. Om 11.00 uur en 14.00 

uur zijn er korte, gemeenschappelijke bijeen-
komsten om stil te staan bij het overlijden van 
geliefden. Bloemen, kaarsjes, steentjes en gedenk-
kaartjes zijn aanwezig. De beide geestelijk ver-
zorgers geven leiding aan het gemeenschappelijke 
herdenken en zijn verder gedurende de dag 
beschikbaar voor gesprek en contact. 

Informatie kan worden verkregen via de afdeling 
Geestelijk verzorging. Telefoonnummers: 0515-
488282 en/of 0515-488283.
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Bel voor condities of afspraak: tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

Voor woningen vanaf 3 jaar oud geldt de 6% BTW regeling!!!

Extra winterkorting van 10%!!!
Op behang en binnen schilderwerk

Agenda
woensdag 10 november           
Makkum – De ANBO, KBO en PCOB organiseert 
voorlichting over de OV Chipkaart in “Het Anker”,  
aanvang 14.00 uur

Exmorra – Restaurant ‘de Nynke Pleats’ 10.00-
22.00 uur grote verkoop 2e hands/vintage merkkleding

Exmorra – Café-Dorpshuis “It Honk” 19.30 uur 
Proeverij van herfstwijnen

vrijdag 12 november
Makkum – Café “Romano” 22.00 uur 
een avond vol genot met ‘Ricky’

Witmarsum – Kantine zwembad Mounewetter 
14.00 uur de heer Wil Grond komt vertellen over 
het “Waddengebied van Texel tot Esbjerg” met 
vertoning van een prachtige diaserie

zaterdag 13 november
Makkum – HCR De Prins 21.00 uur 
Back To The Eighties DJ Hendrik. 
Voor de jeugd van Toen

Makkum – Sporthal MFC 19.00 uur 
Gymnastiek uitvoering DES met als thema “Musicals”

Gaast – Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur 
Competitie klaverjassen

zondag 14 november
Makkum – Doopsgezinde kerk 16.00 uur 
Het Nut nodigt u uit voor het Frysktalige cabaret 
“De Fiskersboat” met Anna Bootsma en Sandra Visser

Exmorra – Klankconcert van 15.00 tot 17.00 uur
in Centrum Wilgenhoeve

Bolsward – Martinikerk 15.00 uur 
Najaarsconcert Oratoriumvereniging Bolsward

maandag 15 november
Makkum – Suikerbroden verkoop vanaf 18.30 uur 
door de ouders van de peuters van ‘It Krobbeguod’

dinsdag 16 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

Witmarsum – Gekroonde Roskam 19.45 uur 
Vrouwen van Nu, afd. Wûnseradiel de heer Jan 
Odolphi Power Point presentatie over autisme

woensdag 17 november
Makkum – HRC De Prins 20.00 uur
NUT organiseert ‘Opfrisavond theorie voor auto-
rijden’ door Rijschoolhouder Arend Poog
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Bij het rijden van meerdere korte ritten per dag 
binnen Makkum komt het wel eens voor dat ik geen 
veiligheidsriem draag. Meestal als ik dit opmerk 
doe ik dat dan alsnog terwijl ik al rijdende ben. 
Deze keer was de afstand vanaf mijn laatste stop 
nog maar zo kort dat ik er nog niet aan had 
gedacht om dat te doen en op het moment dat ik de 
rotonde opdraai zie ik ze staan. Met de bumper 
aan de rand van de rotonde hebben ze een perfect 
zicht in mijn cabine en kunnen zo goed constateren 
dat ik geen riem draag. De politieauto rijdt dan 
ook prompt achter mij aan en laten wel heel weinig 
ruimte zodat de term bumperkleven hier prima 
van toepassing is. We rijden gezamenlijk de Botter-
straat in en om andere verkeersdeelnemers niet 
te hinderen, het is spitstijd, lijkt het me beter om 
even een stuk door te rijden en een geschikte 
plaats te zoeken om te stoppen en mijn straf te 
ondergaan. Er wordt nog een poging gedaan om 
me in te halen maar dat lukt niet door de drukte. 
Ik doe geen moeite meer om de riem alsnog om 
te doen want die bekeuring heb ik toch wel te 
pakken dus ik geniet nog even van het riemloos 
deelnemen aan het verkeer. Net voorbij de Melk-
vaart is het wat breder en dit lijkt het me een 
goede plek om te stoppen. 

Het duurt even maar dan toch komen er eerst aan 
beide kanten de twee inzittenden van het politie-
voertuig aan mijn raam staan. Waarschijnlijk zie 
ik er betrouwbaar genoeg uit want de mannelijke 
agent, die aan de straatkant op mij af kwam, gaat 
weer terug en aan de trottoirkant wordt de deur 
geopend door een meisje in uniform met de 
mededeling: “Goedemorgen, de reden dat wij u 
aanhouden is dat u geen riem draagt”. Ik kan 
daar alleen maar bevestigend op antwoorden en 
op de vraag of ik daar een verklaring voor heb, 
waarop ik overigens niet hoef te antwoorden, 
zeg ik dat ik dat domweg vergeten ben zoals dat 
wel vaker voorkomt bij die korte ritjes. Ik merk 
meteen dat ik hier niet onderuit zal komen er is 
dan wel geen camera in de buurt en geen spoor 
van Leo de Haas maar het is de kleine dame 
menens zodat ze me kort en bondig meedeelt dat 
ik daarvoor een bekeuring zal krijgen. Toevallig 
heb ik wel het rij- en kentekenbewijs bij me 
zodat het bij die ene overtreding blijft. 

Als de administratie in het voertuig achter me 
wordt afgehandeld denk ik terug aan vroeger 
tijden en die avond dat ik werd aangehouden door 
de wel zeer strenge diender die onder de naam 
Eisema jarenlang een soort bewind in Makkum 
voerde wat door menigeen werd ervaren als zeer 

te respecteren. Je haalde het echt niet in je hoofd 
om tegen die man te zeggen dat hij boeven 
moest gaan vangen. Hij was altijd zeer duidelijk 
aanwezig in het straatbeeld en deed ’s avonds 
zijn rondes op de fiets of was overduidelijk aan-
wezig op het toenmalige politiebureau aan de 
haven, nu beter bekend als de Baaies. De reden 
dat ik toen werd aangehouden was het niet func-
tioneren van het achterlicht van mijn fiets. Dat 
was namelijk zo: ik was eigenlijk technisch genoeg 
om dat zelf te repareren maar had dat tot dan toe 
nog niet gedaan en het was werkelijk een kleinig-
heidje maar ja ik moest me daar maar even uit 
zien te praten en met de meest zielige blik die ik 
kon opzetten vertelde ik dat mijn vader dat nog 
had zullen doen maar ja die was varende en voor-
lopig niet thuis dus en ik kon dat onmogelijk zelf 
doen want daar had ik geen verstand van. Wat 
schetst mijn verbazing de heer Eisema haalt de 
herder uit zijn pofbroek en zegt: “Ja jongen ik 
zie het probleem al, het draadje is afgebroken” 
en snijdt de isolatie van het draadeinde af en 
bevestigt het draadje weer aan het achterlicht en 
zegt: “draai maar eens even aan het voorwiel” ik 
geef een zwieper aan het wiel de dynamo begint 
te zingen en mijn achterlicht brandt weer. Nou 
bedankt hoor zeg ik nog en ik maak dat ik weg-
kom terwijl hij me naroept: “En zorg dat je dat 
de volgende keer in orde hebt!” 

Ja die tijd is voorgoed voorbij zo gaat het nu 
beslist niet maar ook het beeld van de huidige 
gemiddelde politie functionaris draagt niet bij tot 
een zekere mate van respect en lijkt voornamelijk 
te bestaan uit een administratieve medewerker 
met een rijdend bureau die beter om kan gaan 
met de foutmeldingen van Windows en computer-
netwerken dan dat er nog enig corrigerende 
werking vanuit gaat en uiteindelijk het enige 
doel blijkt je in contact te brengen met het CJIB, 
maar het leeftijdsverschil zal ongetwijfeld ook 
meespelen. Nu heb ik nog steeds mijn riem niet 
omgedaan en terwijl ze weer terug is met het 
gele briefje zegt ze nog dat ik bezwaar kan 
maken waarbij ik opmerk dat ik niet zou weten 
waartegen. Ondanks alles wordt me nog een 
prettige dag toegewenst en hiermee concludeer 
ik dus dat de staande houding en het gesprek wat 
daar bij hoort afgelopen is en inderdaad ze zal de 
deur dichtdoen en weglopen waarbij ik nog net 
kan zeggen dat ik de riem nu maar even om zal 
doen waarop ze lachend wegloopt. Kennelijk 
was de bon hoofdzaak.

K. Elzinga

Ingezonden
Politiebon hoofdzaak!!
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

info@autobedrijfkamstra.nl

Ga veilig de winter in met gratis wintercheck van autobedrijf kamstra

Nieuwe accu's
vanaf € 43,- incl BTW

Nieuwe winterbanden
Met oplopende korting van 20% tot 50%

actie

Familieberichten

De leafste heit wurd hjoed  

40 jier 
Gefeliciteerd!

Thomas, José en  Anja

De Vrouwen van Nu,
afd. Wûnseradiel
Witmarsum - De Vrouwen van Nu van de afdeling 
Wûnseradiel houden hun volgende bijeenkomst 
op dinsdagavond 16 november a.s. om 19.45 uur 
in de Gekroonde Roskam. Tijdens deze avond zal 
aandacht worden besteedt aan autisme. Hiervoor 
komt de heer Jan Odolphi om middels een Power 
Point presentatie en dvd beelden alles over 
autisme te vertellen. Nieuwe leden en gasten zijn 
van harte welkom.

Waddengebied van Texel 
tot Esbjerg
Witmarsum – In de kantine van het zwembad 
organiseert de afdeling ANBO vrijdag 12 november 
a.s. om 14.00 uur een gezellige middag. De heer 
Wil Grond komt vertellen over het ‘Waddengebied 
van Texel tot Esbjerg’. Dit alles met de vertoning 
van dia beelden.

Zing mee avond
Makkum - Op zondagavond 14 november is er 
weer een "Zing-mee-avond" in de grote zaal van 
"Avondrust". Er worden bekende geestelijke 
liederen gezongen o.a. uit Joh. de Heer. De orgel-
begeleiding wordt verzorgd door de heer A. Couperus. 
De toegang is vrij, de aanvang om 19.30 uur. 
Een ieder is van harte welkom.

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 of 
D. Tamminga, tel. 0515-231618
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Acht kinderen winnen Toys2play prijs kleur en knutselwedstrijd

Makkum - De acht kinderen op de foto hebben de 
kleur en knutselwedstrijd gewonnen bij Toys2play 
bij Els van Zeumeren. Nienke, Anna, Owen, Tijs, 
Luke, Ravi, Jelle en Ferry hebben de Banbao 

poppetjes het mooiste gekleurd en beplakt, zij 
wonnen super toffe Banbao dozen. Banbao zijn 
bouwblokjes waar je geweldige creaties mee kunt 
maken. Banbao is vanaf nu te koop bij Toys2play.

Makkum – De damvereniging is al weer 
enkele weken in Hotel De Prins enthousiast 
bezig met het nieuwe damseizoen. Hier zijn de 
uitslagen van de laatste drie weken. Hierbij valt 
op dat er enkele verrassende uitslagen bij zijn.
Uitslagen:
B. Tilstra      - A.J. van Schaick   2-0
C.E. Kooistra     - G. Zijlstra        0-2
A. Wiersma     - G. Mensonides      2-0
S. Tilstra      - I. Werkhoven       2-0
A.J. van Schaick  - I. Werkhoven       1-1
B. Tilstra    - G. Mensonides      1-1

C.E. Kooistra  - Joh. Rinia         2-0
S. Tilstra       - G. Zijlstra        1-1
A. Wiersma    - Sj. Mensonides     2-0
H. van As      - S. Tilstra         1-1
C.E. Kooistra  - Sj. Mensonides    1-1   
I. Werkhoven     - G. Zijlstra        0-2
B. Tilstra        - Joh. Rinia         0-2
A. Wiersma       - A.J. van Schaick  2-0

Ook hebben we een wedstrijd gespeeld in de bond. 
Deze is met overtuigende cijfers gewonnen, het 
werd 14-2 voor de spelers van OKK.

Damnieuws OKK

Al jaren zijn de opkomstpercentages bij verkie-
zingen (te) laag. Na elke verkiezing wordt er 
overal gesproken over hoe de afstand tussen 
politiek en kiezer kan worden verkleind. 
Opvallend is daarbij dat dit onderwerp meteen 
van alle agenda’s verdwijnt als de nieuw gekozen 
kamerleden, statenleden of raadsleden eenmaal 
officieel op hun stoel zitten. Er kan dan weer 
bijna 4 jaren worden beslist zonder rekening met 
het volk te houden. De kiezer wordt door de 
oude politiek als stemvee gezien. De gevestigde 
politieke orde houdt zich slechts een paar weken 
per vierjaarlijkse periode bezig met de kiezer. 
Tijdens de verkiezingscampagne is het tijd voor 
schone beloften, en bij het bespreken van de 
verkiezingsresultaten is het tijd om de zorgelijke 
ontwikkeling van de lage opkomsten te bespreken.

De komende weken staan, omdat er verkiezingen 
aankomen in onze gemeente, in het teken van de 

schone beloften. De createurs van de nieuwe 
gigantisch grote gemeente roepen allemaal, (al 
of niet gesouffleerd door landelijke partijdirec-
tieven) in de meest algemene termen, de mooiste 
frasen van de kansel.

Geachte politici, denk nu alstublieft vóór de 
verkiezingen eens na over de lage opkomst- 
percentages. Neem de kiezer serieus. Leg uit hoe 
het kan dat tijdens inspraakavonden ondubbel-
zinnig bleek dat de bevolking een supergemeente 
ongewenst vond, maar dat die er toch is gekomen! 
Geachte kiezer, als de oude politiek u kennelijk 
niet wil horen nadat de verkiezingsuitslag een-
maal bekend is, is het misschien verstandig om 
de oude regenteske politiek aan de kant te zetten. 
Niet door dan maar niet te stemmen, maar door 
op een andere partij te stemmen.

Bolsward,  Jan Rijpma

Oude politiek
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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 donder-
dag 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

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

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

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

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

37e Visserijdagen Workum, de vis wordt duur betaalt!

* Gezellige drukte op de afslag met visverkoper 
Doede Bleeker, die weet er altijd een groot feest 
van te maken!

Workum - Harde wind, weinig zon en hoge 
golven daar hadden de vissers de afgelopen week 
mee te maken. Het zetten van de netten gaat 
meestal wel maar tijdens het halen van de netten 
werd er veel van de schippers en hun bemanning 
gevraagd. De stevige wind zorgde er ook voor 
dat de vissers geen grote partijen vis konden aan-
brengen. Immers, ze zochten de kust op om enige 
luwte te vinden. Echter de winnaar van de Breilepel, 
Aalt van den Hul uit Kampen met de botter KP 
41 haalde veel vis en veel krabben uit zee. Hij 
viste in het gebied rond Stavoren. Aalt kreeg de 
prijs uitgereikt van locoburgemeester Sjors Eiling, 
die namens de gemeente Nijefurd voor de laatste 
keer de prijs uitreikte en de borrel voor zijn reke-
ning nam. Hij sprak daarbij de wens uit dat dit 
prachtige gebeuren onder de vlag van de nieuwe 
gemeente nog vele jaren vanuit Workum georga-
niseerd wordt.

Dat er geen averij is geweest heeft mede te maken 
met de goed uitgeruste vissersschepen. Dat was 

ook de boodschap van de Commissie die de 
keuring voor het best verzorgde visserschip 
voor haar rekening had genomen.Volgens deze 
Commissie hadden alle 29 deelnemende schepen 
wel een prijs verdiend. De uiteindelijke winnaar 
van het best verzorgde visserschip werd Jelle 
Kapteijn uit Urk met zijn schouw UK 118. 
Onder de vissers wordt ook de kanjerprijs uitge-
reikt, dit jaar ging deze naar de bemanning van 
de LE 50 die een prachtige karper had gevangen 
van 13 pond. Deze leefde nog en na het wegen is 
de karper weer netjes in het IJsselmeer terug 
gezet. Een goede tweede werd de KP 41 met een 
snoekbaars van 10 pond. Minder vis dan in 2009 
maar wel goede prijzen op de afslag van woens-
dag en zaterdag. Dit lukt natuurlijk alleen maar 
door de grote inzet van de aanprijzer/vis verkoper 
Doede Bleeker, die er altijd een groot feest van 
maakt.

Breilepelklassement
1. Aalt van den Hul
 botter KP 41 359 punten
2.  Jan W. Stofberg
 Lemmeraak EH 17 171 punten
3.  Ben Loohuis
 Lemmeraak LE 50 160 punten

Meest gevangen vis
1.  Aal van den Hul 
 KP 41 326 pond
2.  Jan W. Stofberg 
 EH 17 144 pond
3.  Bennie Postma 
 LE 8 135 pond
3.  Martin Tanis 
 WON 119 135 pond

eigen fotoeigen foto
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Wist u dat...
* Hallo kinderen kinderen van Makkum e.o. 
 morgen 11 december is de dag dat je lichtje 
 branden mag!

* waarvoor vieren we Sint Maarten.... Waarom 
 krijgen we snoep, fruit enz. Waarom lopen we 
 met een lampion....

* om hier achter te komen zijn jullie van harte 
 welkom om net als vorig jaar samen te komen 
 in de Rooms-katholieke kerk te Makkum

* de avond begint om 17.30 uur. Na een verhaal 
 krijgen jullie wat lekkers en kunnen jullie 
 verder gaan om je tas te vullen. Tot de 11e

* de Peuterspeelzaal “It Krobbeguod” maandag 
 15 november vanaf 18.30 uur bij u zal aanbellen 
 voor de jaarlijkse november actie, evenals vorig 
 jaar verkopen zij suikerbroden

* de Peuterspeelzaal heeft de opbrengst van deze 
 actie en andere acties nodig om alle peuters 
 van Makkum e.o. in de gelegenheid te stellen 
 om voor een redelijke prijs de peuterspeelzaal 
 te bezoeken

* u kunt voor het huren van Sint en Pieten kleding 
 en schmink bij Hoeksema kapper te Makkum 
 terecht kunt, tel. 0515-231651 of 0515-233016

* Op zaterdag 13 november Gymnastiek-
 vereniging DES een uitvoering geeft het 
 thema  “Musicals” is, deze gehouden wordt in 
 het MFC om 19.00 uur.

* Sinterklaas en zijn Pieten zaterdag 13 november 
 aan komen in Nederland?

* Sinterklaas  het die dag zo druk heeft, dat hij 
 pas een week later tijd heeft om naar Makkum 
 te gaan, op 20 november dus.

* Maar is de sluisbrug wel sterk genoeg om al die
 Pieten en Sinterklaas over heen te laten lopen?

* Zijn de straten in Makkum wel breed genoeg 
 voor al die kinderen en hun familie die met 
 Sinterklaas en zijn Pieten meelopen?

* Past Sinterklaas z’n mijter overal wel onderdoor, 
 als hij door Makkum loopt?

* En staan er geen spullen in de weg richting 
 Het multicultureel Centrum Nieuw Maggenheim, 
 waar Makkum gots talent (voor groep 3 t/m 8)  
 en de supercoole zwarte Pietenshow (voor 
 kinderen t/m groep 2) wordt gehouden?

* Gelukkig heeft Sinterklaas heel veel Pieten en 
 daarom stuurt hij die vast het land in om 
 inspectie te houden voor zijn komst op 20 
 november! Dus wie weet kom je op 13 november  
 een paar Pieten tegen!!!!

* Er vrijdagavond er een videoclip zal worden 
 opgenomen in Danscafé Skippers, van country 
 Wytske. Dit mag je natuurlijk niet missen, d´r 
 hinne! 

Makkumer Roeisloep Twirre 3e van Nederland

Dames Makkum goed op dreef in Steggerda

Muiden - Afgelopen zaterdag stond er in Muiden 
een belangrijke race op het programma voor de 
roeiers uit Makkum. De derde plaats in het 
Nederlands Kampioen kon worden behaald en daar 
was de laatste weken enorm hard voor gewerkt. 
Drie maal per week was, er op een veelal onstuimig 
IJsselmeer, voor de slotwedstrijd getraind en nu 
moest in twee races worden bewezen waar het 
team stond. In totaal namen 140 boten deel aan 
deze klassieker voor de sloeproeiers en dat 
beloofde veel strijd. De wedstrijd start en finisht 
bij de Koninklijke in Muiden en voert de roeiers 
over precies 4 zeemijl rond het forteiland Pampus. 

De Twirre had tezamen met twee snelle sloepen de 
laatste start en zette in de eeraste race een gewel-
dige tijd neer. In 41’23 werd de 7.4 km afgelegd, 
slechts 15 seconden boven haar record uit 2006. 
Deze prestatie was goed voor maar liefst 127 
watt en daarmee tevens het seizoensrecord van 
alle 20 wedstrijden in 2010. In de tweede race 
haalde de wind na een bui aan waardoor er hogere 

golven op het parkoers stonden. Het team had nu 
28 seconden meer nodig, maar de 41’51 was nog 
steeds goed voor 122 watt en ook nu weer een 
eerste plaats. De dagwinst ging overtuigend naar 
de Twirre en het team legde daarmee beslag op 
de derde plaats in het algemeen klassement van 
het NK. De Nederlands Kampioen Arad roeide 
117 resp. 107 watt, goed voor de tweede plaats. 

Op zondag volgde een derde race die niet meer 
meetelt voor het NK, maar nog wel bepalend is 
voor de eindoverwinning van MPM. Op een 
behoorlijk knobbelig IJsselmeer had de Twirre 
nu dik 47 minuten nodig en dat leidde tot een 
derde plaats. Tezamen met de resultaten van de 
zaterdag was het nog steeds goed voor de overall 
eerste plaats en zo keerde het team zondag huis-
waarts met maar liefst 4 bekers. Met tweemaal 
een derde plaats in verschillende klassen van het 
Nederlands kampioenschap en twee maal een 
eerste plaats in Muiden werd een geweldig sei-
zoen afgesloten.

Noordwolde - Afgelopen vrijdag mochten de 
dames van Makkum 1 zich klaar maken voor de 
reis naar Noordwolde. Hier stond om 20.15 uur de 
wedstrijd tegen Steggerda D1 op het programma. 
Het is natuurlijk zo dat elke tegenstander punten 
wil pakken tegen de koploper. Zo ook de dames 
van Steggerda, alleen hadden de dames van 
Makkum het niet zo bedacht.

In de eerste set werd gestart met Els, Martine, Ylja, 
Susan, Eva en Francis. Het spel van Makkum 
was in het eerste gedeelte van de set een beetje 
druk, rommelig en chaotisch. Echter deden de 
dames van Steggerda hier eigenlijk helemaal niks 
mee waardoor Makkum toch hun eigen spelletje 
op kon pakken. Met een goede service, goede 
passes en met in het tweede gedeelte het snelle 
spel van Makkum werd deze met een stand van 
12 - 25 gewonnen door Makkum.

De opstelling bleef in de tweede set idem met de 
afspraak, dat als het goed liep we hier en daar 
een wissel toe zouden passen. Echter liep het toch 
iets anders dan verwacht en stonden de dames 
van Makkum zomaar 6-1 achter. Dat was toch 
helemaal niet de bedoeling. Gelukkig lieten de 
dames het er niet bij zitten en kwamen ze punt 
voor punt terug met het gevolg dat de dames het 
snelle spel van de 1e set weer op kon pakken. 
Ook deze set werd met dezelfde stand gewonnen 
12 - 25.

In de 3e set kwam Andrea voor Martine erin en 
werd Ylja gewisseld voor onze “overal inzetbare” 
Vollie. Niet omdat hun spel niet goed was, maar 
puur om iedereen deze wedstrijd te laten spelen. 
Ja ja we zijn goed bezig!! Ook in deze set werd 
er in het begin minder gepassed, meer opslag 
fouten gemaakt en helemaal niet het eigen spel-

letje gespeeld. Met als gevolg dat de dames van 
Steggerda weer voor kwamen te staan. Makkum 
raakte gelukkig niet in paniek, ook omdat dit in 
de 2e set weer helemaal recht was gebreid en we 
altijd nog uitgaan van ons eigen kunnen. Hup 
hup, eigen spel, goede opslag en vooral niet gaan 
“pjukken” bij dat net. Blijf aanvallen. Al met al 
werd dit toch nog een aardig spannende set. Niet 
omdat Steggerda nu in een keer zo goed was gaan 
spelen, maar meer door concentratie verlies van de 
dames van Makkum. Gelukkig werd deze set ook 
gewonnen, maar wel met een stand van 21 - 25. 

Tussen de 3e en 4e set zeiden de dames wel dat 
we hier natuurlijk geen punten willen laten liggen. 
Zo werd er ook gestart door de dames. Ook deze 
4e en laatste set moest gewonnen worden. Martine 
kwam er deze keer in voor Eva en Els werd ver-
vangen door Marrit. Marrit mocht beginnen met 
de opslag en de druk gelijk opvoeren. Dit ging 
goed en Makkum stond dan ook voor. Toch door 
het concentratie verlies, wat vaker voorkomt!! 
(valt hier op te trainen?!) werden er veel onnodige 
fouten gemaakt. Er werd te lang over één punt 
gespeeld. Om toch nog te proberen het spel op te 
pakken werd Vollie gewisseld voor Ylja en Eva 
kwam er in voor Andrea. Af en toe kwam het 
spel toch wel weer naar boven, maar Steggerda 
maakte op dit punt meer punten. Marrit gaf aan 
gewisseld te willen worden en zo stond ook Els 
weer in het veld. Al met al mocht niet baten en 
is de laatste set met 26-24 naar Steggerda gegaan. 

Gelukkig weten we zelf waar het aan heeft gelegen 
en hebben we het over de hele wedstrijd toch 
nog prima gedaan....en de kop positie is gehand-
haafd!! Onze eerst volgende thuiswedstrijd is 
opvrijdag 26 november om 20.30 uur tegen 
Leevoc.

Warga 6 november: Emmy Kroeger deed hier 
mee aan de dressuur klasse L1 cat.D met haar 
pony Michael. Zij ging met een wiunstpunt naar 
huis met 180 punten.

Koudum 7 november: Sanna v/d Heide ging met 
Teade van Tritsum naar Koudum en kwam hier 
uit in de klasse L1. Zij ging met de 1e prijs naar 
huis met de mega-score met 21 punten.

PSV de Halsbânruters Pingjum
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Maak nu
je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke

www.1kapper.nl

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3        8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Makkum - De KrystwilledeiCommisje heeft besloten 
de Krystwilledei dit jaar anders te organiseren. 
Zaterdag 11 december a.s. van 14.00 – 20.00 uur op 
het Plein – Markt  zal de twaalfde editie niet alleen 
buiten, maar ook binnen plaatsvinden. 
Om deze 12e Krystwilledei door te laten gaan hebben 
wij uw steun – meedoen hard nodig daarom nu 
nog 1x deze laatste oproep, bij te weinig deelname 
kunnen wij dit jaar geen Krystwilledei houden! 
Geef u op voor zaterdag 13 november zodat deze 
Krystwilledei kan doorgaan. (vul onderstaande 
antwoordbon in).

Toen de bloemen nog in de knop stonden is er tijdens 
de voorjaarsvergadering van de OVM (Ondernemers-
vereniging Makkum) door de KrystwilledeiCommisje 
al het voorstel gedaan om dit jaar de Krystwilledei 
anders uit te voeren. Grootste verandering is dat een 
gedeelte van de festiviteiten in een tent zal plaats-
vinden. Daarnaast is er het idee om een modeshow 
of een klein theater te organiseren. De Krystwilledei, 
zoals die voorheen was, blijft echter bestaan met 
o.a. optredens van diverse koren en groepen. Met 
ongeveer 35 kramen waaronder een Doe-een-Wens 
kraam en kramen met daarin verschillende hapjes, 
drankjes, kerstkleding en nog veel meer wat met 
Kerst te maken heeft. Uiteraard zal de Glühwein 
hierbij niet ontbreken. Ook zal de Kerstman met 
zijn arrenslee en de levende Kerststal aanwezig zijn. 
Stichting Ald Makkum verzorgt voor de ouderen 
onder ons een diavoorstelling. Eventueel zijn er 
activiteiten van 16.00 – 20.00 uur in de RK kerk. 
Voor de jonge (en oude) smulpapen worden er door 
Scouting Burdine pannenkoeken gebakken. Daar-
naast is er voor de kinderen een draaimolen en een 
kleurplaatwedstrijd met puzzel-logo-spel. De Kryst-
willedeï zal, zoals voorgaande jaren, worden afgesloten 
met een schitterend vuurwerk op het Achterdijkje.

Om de Krystwilledei mogelijk te maken zal de kleur-
plaat zijn voorzien van advertentieruimte d.m.v. uw 
logo. We doen daarom een beroep op alle leden van 
de OVM en ook niet leden in- en rondom Makkum  
om hier aan mee te werken. Bij voldoende interesse 
zal de Makkumer Belboei op woensdag 8 december 
een speciale Krystwilledei -editie uitbrengen. Naast 
Wûnseradiel zal deze krant dan ook worden verspreid 
in de gemeente Bolsward en Nijefurd. Hiermee zal 
deze uitgave een oplage tussen de 10.000 en 15.000 
bereiken. De advertenties zullen over twee kolommen 

geplaatst worden, waardoor een aantrekkelijk geheel 
ontstaat. Dit geldt uiteraard ook voor contract-
adverteerders. De kosten zullen in verhouding met 
de grootte van de advertentie worden berekend, 
conform het contract. Een advertentie met het for-
maat 94x65 mm zal p.m. 90.00 euro gaan kosten.
Bent u geïnteresseerd, heeft u suggesties of wenst u 
meer informatie te ontvangen over deze dag of het 
adverteren in de Krystwilledei -editie, neem dan 
contact op met één van de commissieleden of stuur 
onderstaande antwoordstrook op.

Voor de Krystwilledeï:
Theo Adema
De Voorn 16 - 8754 BB Makkum. 
Tel. 0515 231401  06 53542243 
Email: adema.horeca@worldonline.nl 

Marlies Koornstra
Markt 16 - 8754 ES Makkum  
Tel. 06 55570456 Email: koornstra@kpnmail.nl

Els Lowe
Achterstraat 3 - 8754 ES Makkum  
Tel. 06  21293662 Email: lowe0022@gmail.com

Greetje Twijnstra
Slotmakersstraat 5 -  8754 EL Makkum  
Tel. 0515 - 231243 Email: greetjetwijnstra@live.nl

Hennie de Vries
Plein 10 - 8754 ER Makkum 
Tel. 06 51507937 Email: henniefanricht@makkum.nl

Mike Ros
Markt 17 - 8754 CM  Makkum  
Tel . 06 43752222 Email: mike1968mike@hotmail.com

Voor de Makkumer Belboei – Krystwilledeï editie:
Theo Adema
tel. 0515 231401, 06 53542243, 
email: adema.horeca@worldonline.nl  of 

Andries Quarré 
tel. 0515 231687, email: a.quarre.001@hetnet.nl 

Alvast hartelijk dank,  

KrystwilledeiCommisje:
Marlies, Greetje, Hennie, Els, Mike en Theo

Laatste oproep voor deelnemers 12e krystwilledei

� Ik doe mee met de puzzel logo wedstrijd                                          (Aankruisen wat u wilt)
 kosten v.a. 80,00 euro (indien men lid is van de O.V.M is er een korting van pm. 50%.)
� Ik doe mee met de (Belboei) Krystwilledeï editie.
 kosten v.a. 90,00 euro (indien men lid is van de O.V.M is er een korting, conform staffel-contract afspraak etc. van af 15%.)
� Ik doe mee met Krystwilledeï Braderie - markt.
� wel overdekt of � niet overdekt.
 kosten overdekt v.a. 60,00 euro, kosten niet overdekt v.a. 30,00 euro 
� Hierbij mijn ideeën en of suggesties.

Graag hier uw tekst: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
(Bedrijfs-) Naam: _________________________________________________________________
Adres: ________________________________    Postcode/Plaats: _________________________
Telefoon: ______________________________  E-mailadres: ____________________________

Handtekening: __________________________    Datum: ________________________________
  
Opsturen naar; O.V.M. - Krystwilledeï Commissie 
Antwoordnr. 4700, 8754 ZX MAKKUM (een postzegel is niet nodig)
EEN VRIENDELIJK VERZOEK OM UW GEGEVENS ZO DUIDELIJK MOGELIJK TE VERMELDEN.

 

Inleveren vóór 
4 november a.s.
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V.V. Makkum
zaterdag 13 november
DWP 1   - Makkum 1 14.30 uur
Oranje Nassau 5  - Makkum 2  14.30 uur
Makkum 3   - Leeuwarden 2 12.45 uur
Makkum 4   - VVI 4  14.30 uur
Heeg/IJVC DA1  - Makkum DA1  14.30 uur
Makkum A1   - Workum A2   15.00 uur
Makkum B1   - NOK B1    12.45 uur
Heerenveen C3  - Makkum C1  9.00 uur
Makkum D1  - Workum D1  10.45 uur
IJVC F1    - Makkum F1  9.00 uur
IJVC F3     - Makkum F3 9.00 uur 

NeVoBo
vrijdag 12 november
20.15 uur 
Makkum DS 4 - BEO Ds 3 

20.15 uur 
Makkum MB 1 MB 1 - S.V.W. MB 1 MB

20.15 uur
Makkum Mix MC 1 - S.V.W. MC 1

21.30 uur 
Makkum DS 3 - Stânfries (IJ) DS 4

21.30 uur 
Makkum 1 HS 1 - S.V.W. 1 HS 1

TE KOOP

De Polle 23
MAKKUM

Keurige, royale 
twee-onder-één-kap 

woning met garage en 
tuin aan water.

Vraagprijs:
€ 259.000,00 k.k.

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 ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
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

Voetbalprogramma

MFC Maggenheim

Colofon



pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 10 november 2010

Trouwjurk mt. 38/40 niet in Makkum gedragen, tel. 
0562-453151 (afhaaladres in Makkum)

Haardhout Essen gekloofd € 45.- m3 l. ± 30 cm, 
thuis afgeleverd, tel. 06-22271358

2 pers. eiken ledikant + 2 nachtkastjes, 2 matrassen 
+ verstelbare lattenbodem, 2 bij 2 m. € 150.-, tel. 
06-29383609

Mooie stevige TV tafel, zilverkleur metaal poten, 
zwart blad en 2 glazen plaatjes eronder. Kan ook in 
een hoek staan € 20.-, tel. 0515-231495

Babybadje (lime kleur) en bijbehorende badstandaard 
(wit) z.g.a.n. € 20,-, tel. 0517-531021

Mooie houten babyfym € 50.-; Speelkleed met boog 
€ 5.-; Box z.g.a.n. € 40.-, incl. boxkleed, spiraal, 
activitycentre , tel. 0562-453151 (afhaaladres in 
Makkum)
 
 
Huishoudelijke hulp voor 3 uur per week, voorkeur 
elke vrijdagochtend, tel. 06-53702880

Dame voor het schoonmaken van uw huis, boot, 
bedrijf enz., tel.06-19197041

Op korte termijn opslagruimte voor de duur van 3 
maanden voor huisraad e.d., tel. 06-41401933

Aankomen lopen grijs cyperse ex-kater, tel. 
06-46035939

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

TE KOOP

gratis geplaatst tot � 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

AANGEBODEN

GEZOCHT

GEVONDEN

TE HUUR

Zoekertje
Makkum in slotfase langs Joure
Makkum - Soms zit het tegen, soms zit het mee. 
Na een enerverend laatste kwartier won Makkum 
afgelopen zaterdag op sportpark De Braak met 2-1 
van SC Joure. Daarmee werd de thuisclub, die niet 
kon beschikken over Niels de Boer en Jesse Adema, 
rijkelijk beloond. Zeer rijkelijk. Gedurende een groot 
deel van de wedstrijd was het bezoekende Joure de 
beter voetballende ploeg. Met name in het eerste 
halfuur van de wedstrijd werd Makkum met de rug 
tegen de muur gezet. De ploeg van trainer Jan Slump 
deed zichzelf echter tekort door de vele kansen die 
het kreeg niet te benutten. Dat was enerzijds te 
danken aan eigen onkunde en anderzijds het prima 
keeperswerk van doelman Theo Nota die zich 
zowel in de eerste als tweede helft onderscheidde 
met een aantal prima reddingen en zich zonder 
concurrentie mocht kronen tot ‘man of the match’. 

Onder leiding van scheidsrechter Adema, die in het 
verloop van de wedstrijd menig vlagsignaal van beide 
grensrechters terecht negeerde, kwam Joure furieus 
uit de startblokken. Al in de eerste drie minuten kwam 
de ploeg tweemaal zeer gevaarlijk door. Na 10 
minuten leek Joure, dat inmiddels vier prima moge-
lijkheden had gehad, op een, gezien het spelbeeld 
logische voorsprong te komen toen een corner bij 
de tweede paal werd binnengekopt. Makkum mocht 
niet klagen dat het doelpunt door scheidsrechter 
Adema wegens duwen werd afgekeurd. Waar de 
thuisploeg gedurende het eerste halfuur niet of 
nauwelijks vat op de Jousters kon krijgen kwam het 
aan het eind van de eerste helft langzaam maar 
zeker iets beter in de wedstrijd. Bijna kwam 
Makkum vlak voor rust zelfs nog op voorsprong 
toen Menno Bijlsma van dichtbij keeper Regts van 
Joure bijna wist te verschalken. Met de brilstand bij 
rust mocht Makkum echter de handen dicht knijpen. 

In de tweede helft waren beide ploegen meer aan 
elkaar gewaagd. Zonder goed te spelen begon Makkum 
wat meer te voetballen waarbij het met name via de 
linkervleugel voor dreiging zorgde. Op die positie 
stond ook zaterdag weer Feike Melchers, met 
afstand de gevaarlijkste aanvaller van Makkum. De 
andere spitsen kwamen niet of nauwelijks in het 
stuk voor. Daniel Kleiterp lijkt zich, zeker als rech-
terspits, niet goed thuis te voelen in een drie spit-
sensysteem terwijl Stefan Kooistra andermaal aan-

toonde geen centrumspits te zijn. Desondanks was 
er na de thee, veel meer dan voor rust, sprake van 
een open wedstrijd waarbij het wederom de gasten 
waren die in eerste instantie voor de meeste dreiging 
zorgden. De grootste kans kregen de Jousters na 
zo’n twintig minuten spelen toen spits Erik Mulder 
na slecht wegwerken door de Makkumer defensie 
de verdiende 0-1 op het scorebord leek te zetten. 
Met een katachtige reflex hield doelman Nota zijn 
team echter wederom op de been. Aan de andere 
kant begon Makkum het Jouster doel wat meer te 
bestoken waarbij de grootste kans voor Melchers 
was die echter doelman Regts op zijn pad vond. 
Het bleek de opmaat tot een spectaculaire laatste 10 
minuten waarin alles zat wat voetbal zo leuk maakt. 
Veel strijd, kansen voor beide ploegen, missers, 
doelpunten en met name spanning tot de aller-
laatste seconde. Dat Makkum uiteindelijk aan het 
langste eind trok mocht gezien het verloop van de 
wedstrijd als een klein mirakel worden beschouwd. 
Waar er ondanks alle kansen 80 minuten lang niet 
werd gescoord was het uiteindelijk de thuisploeg 
die de score opende. Na een scrimmage voor het 
doel van Joure was het Menno Bijlsma die 
Makkum, net als een week eerder, op voorsprong 
schoot. Hét sein voor Joure om over te gaan op een 
alles of niets spelletje. Waar Makkum via Melchers 
in de 86e minuut nog een opgelegde kans kreeg op 
2-0 te komen kwam Joure 2 minuten voor tijd ver-
diend op 1-1 toen doelman Nota kansloos was op 
een van richting veranderd schot van Peter IJdel dat 
precies in de kruising van het doel verdween. Joure 
rook bloed en gooide nu alles op de aanval in een 
poging de volle drie punten mee naar huis te nemen. 
Daarbij veronachtzaamde het de verdediging, en 
dat kwam de ploeg uiteindelijk duur te staan. Eerst 
punterde Melchers in de 90e minuut, tot ontzetting 
van alles wat Makkum was, vrij voor doelman Regts 
nog naast het doel, in de ‘dying seconds’ was het 
diezelfde Melchers, die na uitstekend voorbereidend 
werk van Kleiterp Makkum uiteindelijk alsnog naar 
de winst schoot. 

Ontlading bij Makkum en zijn supporters, diepe 
droefenis bij Joure dat op basis van het spelbeeld en 
de kansenverhouding te weinig had gekregen. Aan-
staande zaterdag speelt Makkum in Sintjohannesga 
tegen een oude bekende: DWP.

Hallo oppas nodig?
Makkum - Heeft u een oppas nodig, maar kunt u 
nooit iemand vinden? Hang dit berichtje dan aan 
uw prikbord! Wij zijn Marte, Rixt, Ydwer en Froukje, 
en wij willen graag op uw kinderen passen. We zijn 
12 en 13 jaar en hebben al ervaring. Dus: Oppas nodig 
of meer weten? Mail dan naar babysitters@live.nl. 
Groetjes Marte, Rixt, Ydwer en Froukje
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