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Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Fantastisch uitzicht over haven en natuurgebied, 
op levendige locatie gelegen karakteristieke 

dijkwoning met o.a. tuin, dakterras en schuur.
Vraagprijs € 138.000,- k.k.

Makkum, Workumerdijk 9

Sint weer in Makkum

Makkum – Het was weer ontzettend spannend. 
Zou Sint Makkum kunnen vinden. Er waren 
natuurlijk al twee Pieten in Makkum geweest, 
maar je weet het maat nooit. De spanning liep op 
toen twee Pieten met een rubberboot kwamen 
vertellen dat Sint er nog steeds niet was en zij 
het gezelschap niet konden vinden. Oh, Oh war 
was er nu weer aan de hand. Het lijkt erop dat 
het nooit helemaal goed kan gaan. Ook nu weer, 
nadat de kinderen samen met Hallelujah veel 
liedjes gezongen hadden, kwam na lang wachten 
de boot de haven in varen. Wat was er aan de 
hand. Allerlei boten rondom de boot van 
Sinterklaas. De boot werd geduwd en getrokken. 
De onderhoud Pieten hadden hun werk niet goed 
gedaan. Was de diesel olie op, of was er iets 
anders aan de hand. Dankzij de andere boten 

kwam het gezelschap toch aan wal. Jetze Genee 
en burgemeester Piersma konden Sint eindelijk 
de hand geven. Daarna ging iedereen lopend 
achter de muziek aan naar het MFC. Het was een 
geweldige optocht en gelukkig is het MFC groot, 
zodat iedereen compleet met kinderwagens in de 
hal kon. In de grote zaal, die prachtig versierd 
was konden de grotere kinderen hun talenten 
tonen. 18 acts waren er. De jury bestond uit 
Barry Stevens, een heel bekende man, en twee 
muzikale Pieten. Alle kinderen die hieraan mee-
delen werden beloond met een vetleren medaille. 
In de kleine zaal konden de kleinere kinderen 
van groep 1 en 2 terecht. Hier werden Sinterklaas 
liedjes gezongen en werd door de Pieten een 
toneelstukje opgevoerd. Een fijne middag in het 
feestelijk aangekleed MFC.

Makkum – Het was de laatste keer dat burge-
meester Piersma Sinterklaas kon ontvangen. Dit 
wist Sinterklaas natuurlijk en samen met zijn  
trouwe Pieten hadden ze besloten dat de burge-
meester maar eens onderscheiden moest worden. 
Besloten werd hem een hoge onderscheiding met 

oorkonde te geven. Het werd de gouden Peper-
noot en de burgemeester was hier bijzonder blij 
mee. Trots toonde hij de oorkonde en de onder-
scheiding aan de kinderen en de grote mensen 
die op het feest aanwezig waren. Een unieke 
onderscheiding die lang niet iedereen krijgt.

Burgemeester Piersma onderscheiden
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donderdag 25 november           
Makkum – K.C. “Het Anker” 19.30 uur
presentatie World Servants jongeren die afgelopen 
zomer afreisden naar Tanzania om daar huizen te 
bouwen

vrijdag 26 november
Makkum – Openbare Bibliotheek 10.00 uur
informatie ochtend van Seniorweb, voor belang-
stellende 50 plussers

Makkum – Café Restaurant De Prins 20.00 uur
Ledenvergadering IJsvereniging ‘Makkum’

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en don-
derdag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/
opgave via Stichting “it Preamke” tel. 0515-
232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de 
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in 
herfst/winterperiode gesloten vanaf 11 septem-
ber tot met 2011. Vanaf die datum kunt u een 
telefonische 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 openings-
tijden van het restaurant op za. en zo. vanaf 
11.00 uur. Toegang is gratis

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske. De workshop is voor iedereen die een dag 
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil 
maken. Info tel. 0517-579602 www.edelsmede-
rij-elske.nl

Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit 
Wijngaarden, landschappen en stillevens in olie-
verf, van Gerrit Wijngaarden, Waltaweg 25, tel.  
0515-579323 www.gerritwijngaarden.nl 

Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega 
en Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen 
13.00-15.00 uur, bij wind malend te zien

Met een 8,5 en een ‘eervolle vermelding’, aan de 
Faculteit Bouwkunde te Delft, afdeling Archi-
tectuur, richting Renovatie en Transformatie.   
Sytske Ypma (25 jaar) afkomstig uit Exmorra, 
MSc (Master of Science) voor de  masteropleiding 
Architecture, Urbanism and Building Sciences  
(afstudeerrichting ‘Transformation of the Built 
Environment’). 
Onderwerp: Transformatie van de Duin- en 
Bollenstreek, een strategie voor een veranderend 
landschap en een plan voor herbestemming van 
een voormalige bloembollenkwekerij.

Kerkdiensten   
zondag 28 november               
Van Doniakerk    
9.30 uur pastor G. Visser                         

R.K. kerk  
9.30 uur Parochievoorganger              

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum  
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep, dienst te Makkum

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 
De Witte Heren, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
- 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 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 tel. 0517-531654

Info Wist u dat... Agenda

Uit eigen regio

Geslaagd! Proficiat!

* u voor het huren van sint en pieten kleding en 
 schmink bij Hoeksema Kapper te Makkum 
 terecht kunt tel. 0515-231651 of 0515-233016

* u kunt reserveren voor een bezoekje van Sint 
 en Piet op zondag 5 december bij u thuis, bij 
 Hoeksema Kapper

* u bij Hoeksema Kapper ook het pak van de 
 Kerstman kunt huren

* 2011 SES het 25 jarig jubileum viert

* het SES weekend 2011 wordt gehouden op 3, 
 4 en 5 juni

* het voorlopig programma er als volgt uitziet:

* 3 juni De Suskes

* 4 juni ’s middags Blauwhuster Dakkapel, 
 ’s avonds Top 40 band Stream

* 5 juni Matinee met Butterfly

* u het programma kunt zien op: 
 www.ses-makkum.nl

(Rectificatie)

Vrijwilligers gevraagd 
Woonzorgcentrum Avondrust
Makkum – Ter ondersteuning van onze gast-
vrouwen in het restaurant, zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Voor onder andere de volgende  
werkzaamheden:
- Koffieronde door het huis: 09.00-11.30 uur
- Warme maaltijd in restaurant: 11.30-14.00 uur
- Theeronde door het huis: 14.00-16.00 uur
- Broodmaaltijd in restaurant: 16.00-19.30 uur
Heeft u interesse? Of wilt u eerst graag meer 
informatie? Dan kunt u contact opnemen met 
Mw. A. Hilhorst, op onderstaande contactgege-
vens: Woonzorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 
66, 8754 EB Makkum. Tel. 0515-231655 / fax: 
0515-231925 – email: abar@zorggroeptellens.nl

Nieuw bij SenoirWeb
Makkum – In januari start SenoirWeb in 
Makkum met een nieuwe cursus, n.l. Creatief met 
Word 2007. Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die de cursus Word al eens hebben gevolgd. Word 
is een programma voor tekstverwerking, maar 
dat u er ook leuke andere dingen mee kunt doen 
ontdekt u tijdens deze cursus. U moet dan denken 
aan wenskaarten maken, kaarten maken in tabellen, 
de uitgebreide mogelijkheden van WortArt, kalen-
ders maken, tekenen, spelen met letters en het 
maken van een collage. En dat alles doen we met 
het programma Word 2007 dat zit in het pakket 
van Microsoft Office 2007. Als u meer wilt weten 
kunt u met vragen terecht bij: Jant Postma, tel. 
0515-232205 en bij Ineke de Vries, tel. 0515-232650. 
Of kom op vrijdag 26 november om 10.00 uur 
naar de informatiemorgen in de bibliotheek.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Optimel Vla, literpak...........................................................1.39
Slagers Succes Salade's, o.a. vleessalade, 200 gram...69 cent
Goudband Koffiemelk, pak 500 ml...................................1.29
Everyday Roodmerk Koffie, 500 gram..............................2.99
Wasa Goudbruin Knäckebröd, 220 gram.....................99 cent
Honig Kippensoep.............................deze week 1.09 69 cent
Maggi Opkikker.....................................per pakje nu 79 cent
Vos Banket Oud Hollandse Speculaas, pak à 15 stuks......1.49
Gieser Wildeman Stoofperen, 1 kilo..........................99 cent

Aanbiedingen geldig van do. 25/11 t.e.m. wo. 1/12

Profiteer van 25 t/m 27 november
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Riblappen
500 gram 5,20
Varkensvleesvoordeel

Varkenskarbonades Hals
100 gram 1,05
Vleeswarenvoordeel
100 gram Varkensrollade +
100 gram Leverkaas                        samen    2,69
Maaltijd van de week

Hutspot + Rookworst
400 gram 2,98
Specialiteit van de week

Cordon Blue Vink
per stuk 1,45 / elke 4e gratis 1,45

Tekenen is meer...Tekenen 
voor kinderen van 4-13 jaar
Makkum – In januari starten er weer nieuwe 
tekengroepjes. Tekenen is verrassend en leuk om 
te doen. Tekenen geeft rust, bevordert het zelf-
vertrouwen, stimuleert de motoriek en ruimtelijk 
inzicht, waardoor je leven meer perspectief 
krijgt. De werkvormen zijn eenvoudig en teken-
ervaring is niet nodig. Het gaat om de beleving 
van het tekenen. De tekentaal helpt de kinderen 
inzicht te geven in zichzelf. En vooral met plezier 
samen bezig zijn en genieten van tekenen, schilderen, 
kleuren en elkaars werk bewonderen. 
Leeftijd 6-13 jaar, 8 lessen van 1,5 uur op maan-
dagmiddag of op donderdagmiddag.
Kleuters, 8 lessen van 1 uur op vrijdagmiddag.

Informatie: Froukje Dijkstra-Cnossen, tel. 0515-
232827, email: info@desinnestriel.nl, website 
www.desinnestriel.nl

Voorlichting computerlessen
voor ouderen
Makkum/Bolsward – De Stichting SenoirWeb 
Wûnseradiel/Bolsward begint in januari weer met 
computerlessen voor ouderen. De cursussen worden 
gegeven in Makkum en Bolsward. De cursussen 
worden in een ontspannen sfeer gegeven en het 
tempo ligt op een acceptabel niveau. Voorafgaande 
aan de cursussen vinden er twee voorlichtings-
bijeenkomsten plaats en wel op: donderdagmiddag 
25 november a.s. in de Openbare Bibliotheek te 
Bolsward, Marktplein 1, ’s middags om 14.00 uur 
en op vrijdagmorgen 26 november a.s. in de 
Openbare bibliotheek te Makkum, Kerkstraat 
14, om 10.00 uur.
Belangstellende 50-plussers worden van harte 
uitgenodigd om één van deze voorlichting bij te 
wonen. Hier wordt u uitgebreid geïnformeerd 
over de mogelijkheden van Windows 1, Word 1, 
Internet/email, Picasa, Ulead en over het nieuwe 
besturingsprogramma Windows 7.
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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

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2010
Hier volgt de uitslag van de Nationale 
Zonnebloemloterij 2010. Datum trekking: 15 
november 2010. De Nationale Zonnebloemloterij 
2010 is goedgekeurd door het Ministerie van 
Justitie (5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG
1e prijs 0357730  €  15.000,00
2e prijs  0128351  €  10.000,00
3e prijs 0081376  €  10.000,00
4e prijs 0757350  €  5.000,00
5e prijs  1156943  €  5.000,00

6e prijs  0029223  €  5.000,00
7e prijs  0858942  €  2.500,00
8e prijs  1197183  €  2.500,00
9e prijs  0462639  € 2.500,00
10e prijs  0824401  €  2.500,00

11e prijs  1151230  €  1.000,00
12e prijs  0415481  €  1.000,00
13e prijs  0015792  €  1.000,00
14e prijs  0601228  €  1.000,00
15e prijs  0630730  €  1.000,00

16e prijs  0063846  €  450,00
17e prijs  0610756  €  450,00
18e prijs  0358376  €  450,00
19e prijs  0661504  €  450,00
20e prijs  1196396  €  450,00
21e prijs  1262592  €  450,00
22e prijs  0031295  €  450,00
23e prijs  0576695  €  450,00
24e prijs  0049286  €  450,00
25e prijs  1092366  € 450,00

De volgende prijzen op loten met de volgende 
eindcijfers *
26e prijs  29893  € 100,00
27e prijs  56930 €  100,00
28e prijs  75314  €  100,00
29e prijs  1607 €  50,00
30e prijs  6611  €  50,00
31e prijs  9000  €  50,00
32e prijs  851  €  15,00
33e prijs  309  €  15,00
34e prijs  972  €  15,00

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn 
en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 
t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Kansspelbelasting is voor rekening van de 
Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar 
na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd 
indien u het winnende lot volledig invult en 
stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, 
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

(onder voorbehoud van typefouten).

24 november het einde van een tijdperk

Kerst en Nieuwjaarswensen in Makkumer Belboei

Makkum – Voor iedereen is er de mogelijkheid 
om vandaag 24 november een nieuwe gemeente-
raad te kiezen. Dit zal het eind vetekenen van 
vijf gemeenten. Er komt een nieuwe gemeente 
met een raad, waarin 37 raadsleden zitten met 
vijf fulltime wethouders. Veel mensen zijn van 
mening dat het platteland geen enkele inbreng 
meer heeft de nieuw te vormen gemeente. Dit is 
niet waar. Ten opzichte van de stad is het platte-
land vele malen groter, met het grootste aantal 
inwoners, ten opzichte van de stad. Als het plat-
teland massaal op mensen van het platteland gaat 
stemmen kunnen deze met voorkeurstemmen de 
stedelingen zomaar verdringen. Dus niet stemmen 
betekent ook geen commentaar achteraf.
Enkele partijen die mee doen aan de verkiezingen 
hebben dit uitstekend begrepen en hebben zich 
op allerlei manieren bekend gemaakt. Met het 

uitdelen van flyers, het bezorgen van folders en 
kranten bij de burgers. Van enkele partijen hebben 
de inwoners niets gezien, uitgezonderd de presen-
tatie in de fusie krant. Eén partij nam de moeite 
om in Het MFC te Makkum een presentatie van 
hun verkiezingsprogramma te geven. De mensen 
die zich inzetten voor een ander politiek klimaat 
en kritisch alles zullen volgen, wat er staat te ge-
beuren zijn de mensen van Totaal Lokaal. Op de 
lijst staan twee personen die ruime ervaring hebben 
in de gemeenteraad van Bolsward. Ze hebben be-
wezen dat ze erg kritisch kunnen zij. Totaal Lokaal 
is voor een wethouder van buiten de gevestigde 
politiek. Het programma heeft iedereen door de 
brievenbus gekregen en helaas is de interesse van 
de burgers zo gering dat er drie mensen aanwezig 
waren om met de mensen van Totaal Lokaal te 
discussiëren.

Makkum – Sinterklaas is nog maar net in 
Makkum of wij denken al weer vooruit en vragen 
u eens even na  te denken over een Kerst- nieuw-
jaarswens in de Makkumer belboei van 22 
december 2010. De krant heeft een oplage van 
4500 kranten en komt in Makkum en veel dorpen, 
in de gemeente Wûnseradiel. Voor particulieren, 

bedrijven, verenigingen etc. is het een gemakkelijke 
manier om u wensen aan iedereen kenbaar te 
maken. Het grote voordeel is dat u door middel 
van een wens in de krant niemand vergeet. In de 
krant van volgende week komen wij met een nadere 
toelichting hoe u een advertentie op kunt geven en 
wat de afmetingen van de advertenties kunnen zijn.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Ingezonden

Makkum - In deze week kunt u in de bieb media-
wijs worden. Op vrijdag 26 november van 14.00 
– 21.00 uur worden er demonstraties gegeven van 
de Sim Touch PC. De Sim Touch is een makke-
lijk te bedienen pc met een aanraakscherm, grote 
heldere knoppen en een zo eenvoudig mogelijke 
werking, zodat iedereen op een eenvoudige 
manier gebruik kan maken van internet, e-mail 
en andere computerprogramma’s. U kunt ook bij 
ons de hele week het programma Klik & Tik 
uitproberen en het internet ontdekken. Het is een 
oefenprogramma internetvaardigheden.  Daarnaast 

is de bibliotheek in het bezit van een E-reader en 
een iPad. Onze medewerkers leggen graag uit 
hoe dit werkt. Voor de liefhebbers hebben we 
een Wii spelcomputer neergezet. Ervaar hoe leuk 
de combinatie van gamen en bewegen is. Al enkele 
weken staat er in de bibliotheek een Touch Table. 
Hierop worden foto’s op een geheel nieuwe 
manier gepresenteerd. Deze week kunt u unieke 
foto’s zien van oud Makkum. 
Kunt u nog wat mediawijsheid gebruiken? Kom 
dan langs in de bibliotheek in de week van de 
mediawijsheid!

Week van de mediawijsheid in de Bibliotheek 
24 november  t/m 1 december  
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Bel voor condities of afspraak: tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

Voor woningen vanaf 2 jaar oud geldt de 6% BTW regeling!!!

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

Zangavond
Zondagavond is er weer een zangavond om 
19.30 uur in de Baptistenkerk. Spreker voor deze 
avond is br. J. v.d. Burgh uit Heerenveen. Br. v.d. 
Burgh koos als thema: “Vertouwen”, naar aan-
leiding van Jesaja 12 vers 2, waar staat: God is 
mijn redder, ik heb een vast vertrouwen, ik wankel 
niet. Muzikale medewerking is er van het dames 
duo, Jannie Brandsma en Marieke Ruardi, die 
hopen een aantal liederen voor ons te zingen. Zij 
treden geregeld op in de omgeving en verlenen 
hun medewerking bij verschillende diensten. 
Hun passie is, om al zingend het evangelie uit te 
dragen. De samenzang voor deze avond is onder 
leiding van br. A. Couperus en wij hopen dat het 
weer een fijne avond mag worden. ]

U bent hartelijk welkom in ons kerkgebouw, C. 
Lenigestraat 10 in Makkum.

Zangcommissie Workum/Makkum.

Neda Selak Makkumer 
voorleeskampioen 2010

Makkum - Neda Selak is de winnaar van het 
voorleeskampioenschap 2010 van Makkum 
geworden. Maar Marrit Nijboer deed het ook zo 
goed dat zij samen met Neda doormag naar de 
regionale voorleeswedstrijd. Na de voorrondes 
op de basisscholen mochten negen kinderen in 
de bibliotheek van Makkum laten horen hoe goed 
ze zijn in voorlezen. Op de voorleesstoel vertellen 
de deelnemers iets over de schrijver en de inhoud 
van het boek waaruit zij hun verhaal hebben 
gekozen. Het publiek, wat in grote getale aanwezig 
was, bestond uit ouders, broertjes en zussen, pakes 
en beppes, meesters en juffen, en natuurlijk veel 
klasgenoten. Zij luisterden gespannen naar de ver-
halen. De jury bestaande uit Sandra Visser, Ilona 
Oostenveld en Grytsje van der Woude beoordeelde 
onder andere op toon, tempo en het contact met 
het publiek. De jury was van mening dat het 
niveau op deze avond erg hoog lag. Alle negen 
kandidaten hebben heel goed voorgelezen, maar 
Neda kreeg de beste beoordeling. Neda en Marrit 
heel veel succes bij de volgende ronde! 

Eigen fotoEigen foto Adverteer in de Makkumer Belboei

Neem contact op met onze 
acquisiteur 06-53542243
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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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World Servants verbindt door liefde! 

Makkum  - Zoals jullie waarschijnlijk allemaal 
weten zijn er ook vanuit Makkum afgelopen zomer 
weer een aantal jonge mensen vertrokken naar 
andere delen van de wereld om te bouwen, over God 
te praten, lol te hebben met elkaar, en misschien 
wel het allerbelangrijkste: contact te maken met 
mensen aan de andere kant van de wereld. De 
organisatie World Servants bestaat al 22(!) jaar. 
Jaarlijks worden er ongeveer 700 jongeren uitge-
zonden om mensen over de hele wereld concreet 
te helpen met het bouwen van huizen, scholen, 
klinieken en watervoorzieningen. Afgelopen zomer 
zijn Femke Dijkstra en Henk Boonstra uit Makkum 
naar Tanzania geweest om daar huizen te bouwen.  
Annelieke van Olffen, Dieuwke Boonstra (beide 
uit Makkum), Eline Brombacher en Magriet de 

Vries (uit Workum) reisden af naar Jamaica om daar 
een ‘Basic school’ in Springfield af te bouwen. 
Onze avonturen willen we graag met jullie delen!
Daarom geven we donderdag 25 November in 
Makkum, in “Het Anker”, een presentatie over wat 
we gedaan hebben afgelopen zomer. De presentatie 
begint om 19.30 uur. Na de presentatie zal er 
gelegenheid zijn om eventuele vragen te stellen 
en foto’s te bekijken. Week 48/49, de beginnen 
we overigens de inmiddels al bekende Wilhelmina 
pepermuntactie in Makkum en omstreken. Één 
doosje voor 2 euro, drie doosjes voor 5 euro. Wij 
komen die weken weer bij u langs! 

World Servants team Workum-Makkum 
Contactpersoon: Femke Dijkstra, Tel. 0515-232365

Eigen fotoEigen foto

Sintwilledei zaterdag 27 november voor alle kinderen

Makkum - Vanaf 13.00u – 16.00u is er voor alle 
kinderen van alles te doen in het centrum van 
Makkum! Zoals het Pietenspel!! Een deelname 
formulier voor dit levend ganzenbord spel kan 
op gehaald worden bij Speelsgoed (Markt 12).  
Al dobbelend kom je dan langs verschillende 
winkels in het centrum van Makkum waar 
opdrachten gedaan moeten worden. De finish is 
in café restaurant De Zwaan. Maar kijk uit,…. 
voor je ’t weet beland je in de gevangenis! Heb 
je de finish bereikt, dan mag je je formulier inle-
veren bij de aanwezige Pieten  en…. Krijg je een 
verrassing! En natuurlijk kun je Sinterklaas en 
een paar Pieten  onderweg tegen komen…..
* Vanaf half 2 kun je geschminkt worden bij 
 kapper Hoeksema.

* Bij de bibliotheek  kun je een letterspel doen.
* Bij slager Brattinga is er warme chocolademelk 
* Het treintje van Jeroen Kelderhuis rijdt en bij 
 de haltes kun je in en uit stappen!
* Ook is er weer de jaarlijkse Meet en Greet met 
 Sinterklaas bij De Zwaan, van 14.30-15.00 uur.
* Voor de muzikale omlijsting wordt gezorgd 
 door een draaiorgel en de drumband!!! 
Dit wil je toch niet missen, jij komt toch ook 
zaterdag 27 november naar het centrum van 
Makkum?

* Tussen 15.30 en 16.00 uur wordt Sinterklaas 
 en zijn Pieten verwacht in Verzorgingstehuis 
 Avondrust, ook daar kunnen vast wat Sinter-
 klaasliedjes geoefend worden!!
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Sint & Kerst - November & December Actie 2010

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint 

en Kerst maanden November-December 2010, diverse acties op touw worden gezet. 

 

PuzzelActie

Van 17 november t/m 22 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei, 

doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie, aan-

dacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2010, worden besteed.

 

Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een 

weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen 

wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen 

t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.

De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In januari worden de 

prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 

Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. 

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de 

PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.

Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.

Prijsvraag van deze week:

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart 

blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 2 / Belboei no. 1365)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr.  4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.

On d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m e
kiez

ze ste

en bi

verh
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Opening- en sluitingstijden december

SintWilleDei  zaterdag  27-11-2010 13.00 - 16.00 uur

Sint vrijdag  03-12-2010 09.00 - 21.00 uur

 zaterdag  04-12-2010 09.00 - 16.00 uur

(voor de Kerst) vrijdag  24-12-2010 09.00 - 16.00 uur

Oudejaarsdag vrijdag  31-12-2010 09.00 - 16.00 uur

Nieuwjaarsdag zaterdag  01-01-2011 gesloten

m enr O.V.M.
effe

Wij

ork

n on

eu

j vo
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

info@autobedrijfkamstra.nl    www.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

4e Nijefurdse Moundersdei

Workum/Koudum - Nijefurdse Moundersdei 
(molenaarsdag) op zondag 28 november. Wilt u 
molens bezoeken, dan is dit vandaag de gelegen-
heid bij uitstek. Waar u op andere, doordeweekse 
dagen wel eens tegen een gesloten molen aan-
loopt (het blijft in de meeste gevallen immers 
vrijwilligerswerk!), zijn op de Nijefurdse Mounders-
dei voor de 4e maal alle molens in Workum en 
Koudum geopend voor het publiek en nog gratis 
ook! Veel molenaars hebben op deze dag naast de 
gebruikelijke rondleiding iets extra’s georgani-
seerd. Wat dat inhoudt zult u zelf moeten gaan 
ontdekken. Onderstaand vind u de adressen van 
de molens in de gemeente Nijefurd, de meeste 
zullen van 11.00 – 16.00 uur voor publiek open-
gesteld zijn, evenals de activiteiten die georgani-
seerd gaan worden bij de molen. 

Hoe de Moundersdei er volgend jaar uit zal zien 
i.v.m. de fusie die de gemeente aangaat met de 
buurgemeenten is nog niet bekend. We houden u 
op de hoogte. Raadpleeg ook eens de website 
www.workum.nl  

* It Heidenskip, aan Heidenskipsterdyk, 
 paaltjasker 
* Workum, aan Heidenskipsterdyk, 
 Molen De Snip 
* Workum, aan Brouwersdyk, 
 Ybema’s Molen 
 * Workum, aan Hylperdyk, 
 Nijlandermolen 
 * Koudum, aan Molenbuurt, 
 Korenmolen “de Vlijt” 
* It Heidenskip, aan Skar, 
 Amerikaanse Windmotor 
* Nijhuizum, nabij huisnummer 17. 
 Spinnekopmolen
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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.

K&M: Makke in Makkum

Motorjacht ‘Odyssey’ 
vertrekt bij De Vries Scheepsbouw Makkum B.V.

Makkum - Interesse in een aluminium zeiljacht op 
maat? Op zoek naar een stabiele werf, waar wat 
gebeurt? Dan raden wij u aan de ontwikkelingen 
bij K&M Yachtbuilders goed in de gaten te houden. 
Op dit moment zijn er in Makkum 12 zeiljachten 
in aanbouw; een Icon 48, een Frers 88, zes Beste-
vaers en vier Bestewinds. De Bestevaer met 
steilsteven (ST) voert de boventoon met vijf 
jachten van 45 tot 56 voet. De 22 meter lange 
Bestevaer 73S “Christopher” heeft als enige een 
sloepenboeg. K&M verwacht veel van de 
Bestevaer 45ST. De kleinste in de serie tot nu toe, 
wordt gebouwd voor een Amerikaanse klant. Hij 
lijkt trendsetter in downsizing, want hij ging van 
een Bestevaer 60C (clipperboeg) naar 53ST en 
nu naar 45ST.

Bij K&M klagen ze niet. Naast de Dijkstra ont-
werpen mogen ze ook nog werken aan een Icon 48 
“Leeloo” (Satelliet Yacht Design) en een Frers 
88 “Tulip” (German Frers Naval Architecture). 
Beide unieke projecten voor K&M. De romp van 

“Leeloo” is naar wens van de eigenaar slechts 4 
mm dik. Een uitdaging voor de cascobouwers 
om net als altijd een strak schip af te leveren. De 
Frers 88 is het grootste project voor K&M tot nu 
toe. Eeuwe Kooi, werfeigenaar: “Ik houd erg van 
techniek en ontwikkelen, dus een nieuw schip als 
de ‘Tulip’ is me op het lijf geschreven.”

Jildou Huisman, Sales, Communicatie en PR: 
”Het is voor ons een enorme opsteker, dat de 
verkoop in een tijd van recessie zo goed door-
loopt.” Eind januari 2011 gaat de Friese werf 
haar werk weer promoten in Duitsland tijdens 
Boot Düsseldorf. Echt verkopen doen ze niet op 
beurzen, vooral contact leggen en contact onder-
houden is belangrijk op een beurs. Uit ervaring 
weten ze dat klanten er ruim de tijd voor nemen 
om een geschikte werf te vinden voor het bouwen 
van hun droomschip. Meer informatie over jachten 
in aanbouw kunt u vinden op www.kmy.nl en 
volgen via Twitter www.twitter.com/kmyacht-
builders.

Makkum – Vorige week woensdag, aan het einde 
van de dag, heeft het 41 meter lange motorjacht 
Odyssey de Makkumer haven definitief verlaten 
na een zeer uitgebreide refit van tien maanden bij 
De Vries Scheepsbouw Makkum. In de afgelopen 
maanden is de romp en opbouw van het jacht met 
drie meter verlengd waarbij tevens een uitklap-
baar zwemplatform werd geïnstalleerd. Daar-
naast is er een uitgebreide schilderklus buitenom 
gerealiseerd en is het hele jacht voorzien van 
nieuwe teakdekken. Qua interieur is de salon van 
het brugdek in zijn totaliteit vergroot en ver-
nieuwd. Ook de keuken is vernieuwd alsmede de 

bemanningsverblijven. Het overige interieur in 
de eigenaarsverblijven is naar de wens en smaak 
van de eigenaar verregaand gemoderniseerd en 
vernieuwd en voldoet weer aan de laatste eisen. 
Hierbij heeft De Vries nauw samengewerkt met 
een aantal vaste leveranciers uit de regio die aan 
de hoge eisen kunnen voldoen waaraan het pro-
duct wordt gesteld. Motorjacht ‘Odyssey’ werd 
in 1989 gebouwd bij het moederbedrijf van De 
Vries in Aalsmeer en werd onlangs verkocht aan 
een nieuwe eigenaar. Deze nam contact op met 
De Vries Scheepsbouw in Makkum voor de door 
hem gewenste aanpassingen van het jacht. Tijdens 
het verrichten van de refitwerkzaamheden werd 
de opdracht flink uitgebreid. 
Naast dit jacht liggen er nog twee projecten in de 
grote hal. Eén betreft een nieuwbouwproject van 
88 meter. Het andere jacht betreft een refit van een 
echte klassieker genaamd Caravelle, gebouwd in 
1964. Dit betreft een leerlingenproject dat tot 
stand komt in nauwe samenwerking met diverse 
onderwijsinstellingen in Friesland. 

Eigen fotoEigen foto

Cornwerd - Zaterdag 20 november werd er in 
Koudum een dressuurwedstrijd voor pony's 
gehouden, hierbij kwam Eline de Boer met Dion 
aan de start in de klasse B dressuur voor D/E-
pony's, zij behaalden een winstpunt met een 
score van 182 punten. 
Zondag 21 november werd er in Cornwerd, manege 
Boeyenkamp, een dressuurwedstrijd voor paarden 
gehouden. Hierbij kwamen veel Waardruiters aan 
de start.

Klasse B:
Hier startte Karolien Nefkens voor het eerst haar 
Tetske fan Houw, de eerste winstpunt binnen met 
een score van 187 punten en een 2e prijs. Ook 
startte Nico Galema met Morwen, een mooie 

proef, goed voor 188 punten en een 1e prijs.

Klasse L1:
Voor het eerst in deze klasse startte Marjan Bouma 
met Leo, 180 punten.

Klasse L2:
Lotte Nefkens reed met Rika van Ameland 189 
punten bijelkaar.

M1:
Hier startte Karolien Nefkens met Melle fan Makkum, 
een nette proef, 184 punten en een 2e prijs. 
Maaike Tolsma reed met Toscar ook een wins-
punt wat hun totaal op 10 bracht en deze combi-
natie naar de klasse M2 promoveert.

De Waardruiters
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Grillplaat Princess – met temp. regeling i.pr.st. 
met rec. boekje € 5.-, tel. 06-27591324

1 Stepapparaat weinig gebruikt met digitale teller 
€ 10.-, tel. 06-11402208

Kettingzaag merk “Sthil” € 150.-; Mountine 
bike € 45.-, tel. 06-18035366

Mini werkbankje Wolfcraft handig klein werk-
bankje i. g.st. € 7.50, tel. 06-27591324

Maxicosi + verkleiner € 15.-, tel. 06-51465712

Sierlijke smeedijzeren tuintafel (rond) € 20.-, tel. 
06-27591324

Babygarnituur + standaard € 15.-; Meisjesrolschaatsen 
maat 27-31 € 10.-, tel. 06-51465712

Openhaardhout "Essen" gekloofd, lengte +/- 30cm 
€ 45,- per M3, bij u thuis afgeleverd (frl) tel. 
06-22271358

Damesfiets Junker in redelijke staat 3 versn. 
goede banden € 20.-, tel. 06-27591324

Babyfoon € 15.-; Easyswim meisjeszwempakje 
maat M (tot 22 kg) voor zwemles in Workum
€ 17.50, tel. 06-51465712

Grenen kinderbedje 1.50x0.70 cm in prima en 
nette staat, met lattenbodem € 20.-, tel. 06-27591324

TV toestel, nog in goede staat, tel. 0515-231823
 

Voor mijn opleiding gewichtsconsulente zoek ik 
proefpersonen. Ik kan u gratis helpen met afvallen 
en u kunt mij helpen om ervaring op te doen en 
het te leren. Lijkt u dit wat of wilt u meer info: 
tel. 06-20689742

Hoewel Pluk al maanden zoek is, hoop ik hem 
nog steeds te vinden. Pluk is een rode kater met 
witte sokjes en bef. Zijn snoet is rood en wit. Op 
zijn linkerachterpoot heeft hij op het wit een rood 
stipje. Er is bij Kornwerderzand een rode kat 
gesignaleerd. Als dat Pluk is, kan hij dus in dat 
gebied rondzwerven. Jacobien tel. 0515-231160 
of 06-81512971

Roze kindertasje met enkele kleine auto’s er in, 
op de weg tussen Bolsward en Schettens, tel. 
0517-532699

Bos sleutels omgeving Parrega Trekweg sinds 
10-11-2010, tel. 06-40145777

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

TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

GEVONDEN

VERLOREN

TE HUUR

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje
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PSV de Halsbânruters Pingjum

Sneek 6 en 7 november
Wiënna van Slageren met Tootsie kwamen uit in 
de klasse L cat.B. Zij gingen foutloos rond en 
deden dat ook in de barrage wat hun 2 winstpunten 
opleverde. In het 2e parcours won zij de 3e prijs 
door ook hier foutloos rond te gaan.

Oudega (Sm) 13 november
Sierella van Slageren met Goldfire kwam hier in 
de klasse M1 cat.D aan de start de 1e proef en in 
de 2e proef won zij de 1e prijs met 1185 en 181 
punten goed voor 2 winstpunten.

Ch Luttenberg 14 november
Hier won Tonny Leeuwen met Dante de 1e prijs 
in het ZZ springen cat.D

Cornwerd 21 november
Sanna v/d Heide kwam uit met Teade van Tritsum 
in de klasse L1.Zij reed een prima proef met de 
mooie score van 200 punten,goed voor 2 winst-
punten.

St.Johannesga 20 november
Louise Nieuwenhuis kwam uit met Sieuwke fan 
Lutke Peinjum in de klasse M1. Zij reed een 
winstpunt met 181 punten

Anna Palowna 21 november
Ook hier kwam Louise aan de start met Sieuwke 
fan Lutke Peinjum in de klasse M1 en reed weer 
een winstpunt met 180 punten.

* Martine Koordes, De Jister 7 de nieuwe 
 secretaris is van de Koninginnevereninging

* Boudina de Hoop als nieuw bestuurslid is 
 toegetreden

* Het bestuur van de Koninginneverening weer 
 voltallig is

Wist u dat...
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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

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Makkum en Nijland in evenwicht

Makkum - In een zeer matig duel hebben de 
eerste elftallen van Makkum en Nijland afgelopen 
zaterdag de punten gedeeld. Na een 0-0 rust-
stand scoorden beide ploegen na rust één maal. 
Aanvoerder Piter Genee geblesseerd. Midden-
velder Niels de Boer geblesseerd. Spits Jesse 
Adema geblesseerd. De beide andere spitsen, 
Daniël Kleiterp en Feike Melchers licht gebles-
seerd en slechts een helft inzetbaar. Het viel voor 
de technische leiding van Makkum zaterdag niet 
mee om een representatief elftal op de been te 
brengen. Omdat ook Nijland te kampen had met 
personele problemen was er in de eerste helft 
voor de toeschouwers niet of nauwelijks iets te 
genieten. Nijland kreeg een aardige kans via 
Erwin Hoogenkamp terwijl Makkum aan de 
andere kant gevaarlijk was via een vrije trap van 
Lennart Adema. Het absolute hoogtepunt kwam 
echter op naam van scheidsrechter Sinnema die 
na exact 45 minuten een einde maakte aan een 
treurniswekkende eerste helft. 

In de tweede helft kwamen de toeschouwers 
meer aan hun trekken. Dat was geheel te danken 
aan alle invallers, zowel aan de kant van 
Makkum als, later in de tweede helft, Nijland. 
Bij Makkum kwamen Kleiterp en Melchers in 
het veld en plots was er sprake van een andere 
wedstrijd. Makkum had weer dreiging en kwam 
na een kwartier spelen, nadat Kleiterp al een 
goede kans had gemist, op voorsprong. Een vrije 
trap, net buiten het strafschopgebied werd door 
Jan Hiemstra, scherp ingedraaid waarna Bouke 
de Vries alleen maar tegen de bal aan hoefde te 
lopen: 1-0. In het volgende kwartier had Makkum 
het duel ‘op slot’ kunnen en misschien wel moeten 
gooien. Dat dat niet lukte was deels te wijten aan 
het missen van enkele aardige kansen, deels aan 
dé arbitrale dwaling van de middag. Die dwaling 
was niet eens zozeer te wijten aan scheidsrechter 
Sinnema. Na een snelle omschakeling van 
Makkum was het Feike Melchers die alleen op 
keeper Dalfsen van Nijland kon afgaan. Net als 
in de uitwedstrijd tegen Wolvega werd Makkum 
echter wederom enorm benadeeld toen scheids-
rechter Sinnema het vlagsignaal van de grens-
rechter van Nijland overnam en Melchers, die 
meters achter de verdediging van de bezoekers 
vandaan kwam, terugfloot voor buitenspel. 

Spelers, supporters en de complete bank van 
Makkum reageerden furieus en ook scheidsrechter 
Sinnema leek wel door te hebben dat van buiten-
spel geen sprake was geweest. Dat had als curieuze 
consequentie dat hij in het laatste deel van de 
wedstrijd, overigens terecht, enkele malen liet 
doorspelen toen ook de grensrechter van Makkum 
in het kader ‘wat jij kan kan ik ook’ in identieke 
situaties een eigen interpretatie aan de buiten-
spelregel gaf. In dubbel opzicht ondervond 
Makkum op die manier derhalve nadeel van het 
onterechte vlagsignaal van de grensrechter van 
de bezoekers. 

Los van de zo langzamerhand wekelijkse erger-
nissen over vlagsignalen van clubgrensrechters 
bracht een wissel bij Nijland de ommekeer in het 
laatste kwartier van de wedstrijd. Toen kwam 
namelijk spits Wieger Boonstra in het veld, de 
man die met ruim 160 doelpunten in het laatste 
decennium medeverantwoordelijk is geweest voor 
de opmars die de vereniging Nijland (van 6e naar 
2e klasse) heeft doorgemaakt en ook dit seizoen 
weer clubtopscorer is van de blauwhemden. Ook 
tegen Makkum was Boonstra, ondanks de 
beperkte speeltijd die hij kreeg, weer succesvol 
voor zijn ploeg door 10 minuten voor tijd bij de 
tweede paal de gelijkmaker binnen te koppen. 
Zeker toen breker op het middenveld Jan Hiemstra 
zich even hierna met krampverschijnselen moest 
laten vervangen was het Nijland dat in de slot-
fase van de wedstrijd de meest dreigende ploeg 
was. Gescoord werd er echter niet meer waardoor 
beide middenmoters genoegen moesten nemen 
met een schamel puntje. 

Volgende week speelt Makkum wederom een 
thuiswedstrijd. In de strijd om de KNVB-beker 
komt de ploeg van trainer Hylke Schrale, die 
zaterdag zijn contract met 1 seizoen verlengde, uit 
tegen Arum dat de laatste 2 seizoenen verrassend 
goed presteert en op dit moment als tweede is 
geklasseerd in de vierde klasse A. In de voor-
wedstrijd komen, eveneens in bekerverband, de 
aartsrivalen Makkum 1A en Oeverzwaluwen 1A 
tegen elkaar uit. Vorig seizoen won de ploeg uit 
Koudum na strafschoppen en dus is Makkum 
gebrand op revanche. Aanvang van deze wedstrijd 
op sportpark De Braak: 12.30 uur.
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TE KOOP

Botterstraat 11
MAKKUM

Goed verzorgde 
hoekwoning met 

garage, berging en 
zonnige tuin.

Vraagprijs:
€ 179.000,00 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

Colofon

V.V. Makkum
zaterdag 27 november
Leeuwarder Zw. 7 - Makkum 3 14.30 uur
Makkum 4 - Waterpoort B. 3 14.30 uur
JV Bolsward DA2 - Makkum DA1 12.15 uur
Oeverzw. D2 - Makkum D2 09.00 uur

Beker
Makkum 1  - Arum 1  15.00 uur
Makkum A1 - Oeverzw. A1 12.30 uur
JV Bolsward B1 - Makkum B1 10.30 uur
AVC E1  - Makkum E1  9.00 uur 

NeVeBo
vrijdag 26 november
20.15 uur Makkum DS 4 - O.T.I.B. DS 3
20.15 uur Makkum MA 1 - S.V. De Walde MA 1
20.30 uur Makkum DS 1 - Leevoc DS 1
21.30 uur SVW 1 HS 1 - CoVos HS 3
21.30 uur Makkum 1 HS 1 - Votes 1 HS 1

Voetbalprogramma

MFC Maggenheim

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

bel 0515 - 23 16 48
of 0515 - 23 16 87
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VERLOREN

Zoekertje

GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering
met een scherpe premie en een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf € 98,05 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf € 7,51 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 6,06 per maand

PLUSPUNTEN:

 10% korting op alle aanvullende verzekeringen   Vergoeding bril/montuur tot 100%
 Ruime keuze uit negen aanvullende verzekeringen   Wachtlijstbemiddeling
 Zeer ruime vergoedingen fysiotherapie,    Reguliere tandartskosten tot 100%
 alternatieve geneeswijzen, etc.  vergoeding

VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE STUDENTENVERZEKERING!
EEN COMPLETE VERZEKERING INCLUSIEF TANDARTSDEKKING

VOOR € 102,48 PER MAAND!

ZORGVERZEKERING 2011: VANAF € 98,05 PER MAAND

Twaalfde Krystwilledei 
gaat niet door!
Makkum - De Krystwilledei-commisje heeft de 
afgelopen weken diverse oproepen geplaatst voor 
het organiseren van de 12e Krystwilledei in Makkum 
11 december a.s. Echter i.v.m. te weinig animo 
(er kwamen te weinig aanmeldingen binnen), gaat 
de Krystwilledei dit jaar, helaas, niet door! De 
commisje heeft deze Krystwilledei (alleen bij vol-
doende deelname) doorgeschoven naar volgend jaar.

Als iemand een bos sleutels heeft gevonden met ± 
4 sleutels (2 x asa, 1 x lange K, 1 x voordeur lips) 
met riem klikken en een munt van de Jumbowagentje 
eraan. Wilt u zo vriendelijk zijn dit tel. nr. te bellen 
06-53371017. Waarschijnlijk verloren in het 
Boshuispad bij de garage’s of Kromme Sloot

Dames van Makkum winnen 2 keer in 1 week

Makkum - Dames Makkum 1 had deze week een 
zware week. Eerst was er woensdag de beker-
wedstrijd tegen de koploper van de regiodivisie 
(een klasse hoger dan Makkum) en daarna op 
vrijdagavond een topper in de competitie.

Makkum - OPM
Woensdag speelden de dames thuis een beker-
wedstrijd tegen OPM uit Heerenveen. Dit team 
staat aan kop in de regiodivisie. Het team van 
Makkum wil graag de ongeslagen status hand-
haven, maar dat dit pittig zou worden wisten de 
dames dus bij voorbaat. Makkum wist in de 
wedstrijd echter de tegenstander goed onder 
druk te houden wat uiteindelijk resulteerde in 
een 3-1 winst voor Makkum. De eerste set werd 
door Makkum nog verloren met 20-25, maar de 
andere sets trok Makkum naar zich toe, met de 
standen 25-23, 25-14 en 25-21. Makkum bekert 
dus nog even verder.

Reflex Kampen - Makkum
Vrijdagavond was er de wedstrijd uit tegen 
Reflex Kampen. Dit team doet ook goed mee in 

de promotieklasse, net als Makkum. Het beloofde 
dus een spannende strijd te worden. Makkum 
wilde het goede gevoel van de bekerwedstrijd 
tegen OPM graag meenemen in de strijd tegen 
Kampen. Maar dat de wedstrijd van woensdag 
nog in de benen zat was op sommige momenten 
goed te merken. Het werd een zeer wisselde 
wedstrijd met bij vlagen goed, maar soms ook 
zeer matig spel. Makkum had de eerste set de 
tegenstander goed onder druk en kon deze set 
dan ook redelijk makkelijk winnen met 16-25, 
maar de tweede set werd het beeld totaal anders 
en werd de set verloren met 25-17. De derde en 
vierde set waren bijna een kopie van de eerste en 
de tweede. De derde werd gewonnen met 14-25, 
de vierde weer  verloren met 25-13. Het kwam 
dus aan op de beslissende vijfde set. Het werd 
een felle strijd die uiteindelijk in het voordeel 
van Makkum werd beslist, 14-16. Wederom 
winst voor Makkum. 

Makkum moet de volgende wedstrijd thuis spelen 
op vrijdagavond 26 november om 20.30 uur 
tegen Leevoc uit Leeuwarden. 
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