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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. 1366 - 1 december 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

In het centrum gelegen, voormalig verenigings-
gebouw voor div. doeleinden geschikt,
ruimten o.a. 91 m², 30 m² en 34,5 m².

Huurprijs € 1.250,- per maand

Makkum, Markt 17
Kerst-Nieuwjaarswensen 2010
Makkum - Woensdag 22 december verschijnt 
de Makkumer Belboei met uw Kerst en Nieuw-
jaarswensen. Een gemakkelijke en veilige manier 
om zakenrelaties, familie, vrienden en leden 
van de verenigingen etc. de goede wensen voor 
2011 aan te bieden. De afgelopen jaren is ruim 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aan 
het eind van het jaar een advertentie te plaatsen. 
Ook dit jaar bieden wij deze mogelijkheid 
weer. Door middel van een wens in de krant 
bent u er zeker van dat u niemand vergeet.
Er zijn verschillende afmetingen mogelijk.
Formaat A; breed 135 mm / hoog 65 mm
kosten € 51,00
Formaat B; breed 65 mm / hoog 65 mm
kosten € 25,00
Formaat C; breed 135 mm / hoog 40 mm
kosten € 31,00
Formaat D; breed 65 mm / hoog 40 mm
kosten € 15,00
Een ander formaat is altijd mogelijk. 

De Makkumer Belboei wordt bezorgd in de 
dorpen Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, 
Exmorra, Ferwoude, Gaast, Idsegahuizum, 
Kornwerderzand, Makkum, Parrega, Piaam, 
Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons, en Zurich.

In tegenstelling tot voorgaande jaren kunt u 
de wensen alleen door geven aan: Alie Klein.
Dit geldt ook voor de Kerst-Nieuwjaarswens 
van de zakelijke adverteerders. 

De advertenties kunnen aangeleverd worden per 
e-mail: h.klein31@kpnplanet.nl 
telefonische info:  06 5374 0318. 
Ook kunt u de kerst/nieuwjaarswens bezorgen 
op De Voorn 23, 8754 BA Makkum. 

Advertenties kunnen opgeven worden tot 
en met 15 december 2010.

Sintwilledei was voor de kinderen weer een ‘boppeslach’

Makkum - De Sintwilledei was een groot succes. 
Heel veel kinderen in het dorp en veel leuke 
spelletjes. Bij de deelnemers aan de Sintwilledei 
hingen nummers voor het raam en veel kinderen 
gingen samen met hun ouders een rondje door 
het centrum. Ballonnen, slingers alles moest de 
feestvreugde verhogen. Bij alle deelnemers moest 
ook het één en ander gedaan worden. De kinderen 
gingen zaklopen, koekhappen, hengelen, choco-
lade melk drinken en zo nog veel meer. Zelfs de 

bibliotheek was open. Sint en zijn hoofdpiet liepen 
door het dorp en keken of alles wel op de juiste 
manier uitgevoerd werd. Natuurlijk maakten ze 
ook een gezellig praatje met de kinderen. Om 
even bij te komen en misschien ook wel om 
weer warm te worden ging Sinterklaas met zijn 
zwarte Piet naar de Zwaan. Hier mochten ook 
alle kinderen even bij de Sint op bezoek. Een 
fijne middag voor de kinderen van Makkum en 
omgeving. 
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donderdag  2 december            
Exmorra – Centrum Wilgenhoeve op trancereis 
met de sjamanentrommel van 19.30 tot 22.00 uur

zaterdag  4 december
Makkum – “Het Anker” 10.00 uur
Sinterklaasfeest Buurtver. Terra Nova

dinsdag 7 december
Makkum – Woonzorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

donderdag 9 december
Exmorra – Centrum Wilgenhoeve lezing over 
Permacultuur van 19.30 tot 21.30 uur

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. 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. 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 – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden, 
landschappen en stillevens in olieverf, 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

Kerkdiensten   
zondag  5 december    
           
K.C. “Het Anker” 
9.30 uur dhr. H. Gileam, Pingjum ‘Fryske Tsjinst’ 

R.K. kerk  
9.30 uur pastor G. Kamsma                               

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
9.30 uur br. D. Tamminga H.A. 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Bolsward 
10.30 uur zr. T. Tholen-Haagsma, Bloemkamp
           

                 

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  geen opgave
- 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 Familieberichten Agenda

Uit eigen regio

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 4 december wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor 
De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld of in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Deze stoot met microfoon, 
wordt  7 december 
alweer 40 jaar 

en woont op de Poon
      

Van harte Cerry, Ype en Yldau.

Bericht voor de bewoners 
van de Oude Nieuwbuurt 
over de verkeersveiligheid

Makkum – Met zeven bewoners van de buurt 
werd samen met Wilgle Sinnema (wethouder) en 
de heer Bram de Vries (beleidsmedewerker afd. 
Openbare Werken) op 19 oktober jl. een rond-
gang door de wijk gemaakt. De aandachtspunten, 
zoals die verzameld werden bij de enquête in de 
wijk, werden besproken. Deze punten werden 
eerder al genoemd in de Belboei.

Van de gemeente werd bericht ontvangen over de 
volgende afspraken:
- Er worden op de Leerlooierstraat en begin 
 Doniastraat borden “woonerf” geplaatst.
- Aan het begin van de Doniastraat (achter de 
 boerderij van Oostenveld) wordt een oprit 
 voor voetgangers gerealiseerd.
- De gele strepen in het stukje Slotmakersstraat 
 (aansluitend aan de Doniastraat) worden opge-
 frist.
- De parkeerwacht wordt gevraagd regelmatig 
 in de woonwijk te controleren.
- In de Leerlooierstraat wordt tijdelijk het 
 matrixbord geplaatst.

De gemeente gaat ervan uit dat het uitvoeren van 
bovengenoemde maatregelen de verkeersveilig-
heid in de wijk gewaarborgd blijft. Wij zullen 
Veilig Verkeer Nederland bericht sturen over deze 
maatregelen, daar er al eerder contact was over 
deze actie vanuit de Oude Nieuwbuurt en het 
gesprek met de gemeente. Verder is er gesproken 
over het aanleggen van een speeltuintje op het 
grasveld in de Doniastraat. Enkele bewoners in 
onze buurt hebben een start gemaakt met het maken 
van een plan hiervoor. Mocht u/jij opmerkingen, 
ideeën of vragen hebben dan horen wij dat graag.

Wijkraad Oude Nieuwbuurt:
Corrie Kampen,  tel. 0515-232327
Klaas-Jan Veslinga, tel. 0515-233359
Hillie Jongman, tel. 0515-232027
Berna van Croonebburg, tel. 0515-231881
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Borenland Yoghurt kers of abrikoos, 750ml.......1.59

Palingworst........................nu per pakje 25 cent korting

Geraspte Kaas Jong Belegen, 100 gram............................0.79

D.E. Roodmerk Koffie, 500 gram.....................................4.29

Hero Cassis, 1.25 liter..................................................nu 1.29

Bastogne Koeken, pak 250 gram.......................................1.19

Elstar Appels, kilo.............................................................1.29

Aanbiedingen geldig van do. 2/12 t.e.m. wo. 8/12

Profiteer van 2 t/m 4 december
van dit smakelijke voordeel

Vertrouwd u het weer niet?
Even bellen en wij bezorgen!*

               * Buiten Makkum rekenen wij bezorgkosten

Dit gedurende de gehele winterperiode.
Telefoon: 0515-231578

Voor aanbiedingen: kom naar de winkel of bel.

Gourmet, Fondue, Steengrill of Rollade's
Het heerlijk avondje komt eraan!

Bestel tijdig om teleurstelling te voorkomen.

Zaterdag 4 december zijn wij tot 15.00 uur geopend.

Een eilandbezoek 
vol met verrassingen

Makkum - Het is een prachtig eiland: de Makkumer 
Noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. 
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraal-
grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op 
zaterdag 18 december houdt It Fryske Gea een 
wandelexcursie door dit normaal niet vrij toe-
gankelijke gebied. De wandeling begint om 9.30 
uur en duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een 
verrekijker worden aangeraden. 

Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 17 
december 12.30 uur via het kantoor van It Fryske 
Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de 
ledenpas, niet-leden betalen € 3,- en kinderen tot 
en met 12 jaar € 2,- per persoon. 

Vogelrijkdom 
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde 
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water 
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de water-
stand werd verlaagd, waardoor voor de kust 
zandbanken permanent droog kwamen te liggen. 
Geleidelijk kon de vegetatie op de Noardwaard 
zich ontwikkelen. Tegenwoordig zijn hier zeldzame 
plantensoorten te vinden. Ook vogels hebben deze 
prachtige broed- en rustgelegenheid ontdekt. De 
laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende 
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moeras-
vogels als roerdomp, snor, baardmannetje en 
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als 
grote bonte specht en havik. Een wandeling op 
dit unieke eiland is zeker de moeite waard!
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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  DECEMBER
 Droog gebakken 
 Kip Kerrie
 Foe Yong Hai
 Saté Ajam
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Ingezonden
Onderduikers in de omgeving van Bolsward
Wij zijn leerlingen van het Marne College te 
Bolsward en zitten in 6 atheneum, en maken een 
profielwerkstuk. Dit is een afsluitend werkstuk 
voordat we examen doen. Ons onderzoek gaat 
over onderduikers in de omgeving van Bolsward. 
Wij hebben via onze opdrachtgever Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork een aantal te onder-
zoeken namen gekregen. Wij roepen hierbij uw 
hulp in. Heeft u informatie over de volgende namen 
of kent u iemand die ons verder kan helpen, 
neem dan alstublieft contact met ons op. U zou 
ons hier heel erg mee kunnen helpen.

Dit zijn de namen die wij hebben gekregen:
- Leonora Boomstra
 was tijdens de oorlog ondergebracht bij Sietze 
 Gorter op het adres D.72 te Workum.

- Eva Brigitte Wolff
 was tijdens de oorlog ondergebracht bij 
 S. Weerstra op het adres G.95 in Workum.

- Ella Pauline Cohen-Polak
 geboren in Groningen was met Johan Cohen 
 ondergebracht in Gaast op het adres Gaast 45.

- Samuel Heymans en Bloema Heymans-Polak 
 waren ondergedoken bij S. Attema in Gaast op 
 het adres Gaast 21.

- Isaac Marchand 
 was ondergedoken bij P. Wiersma in Abbega 
 (ketting).

- Barbara Tischler 
 was ondergedoken bij P. Vellinga in Abbega.

- Max Salomon Vet en Jacoba Vet-Pinto 

 waren ondergebracht bij M. Bergstra in Abbega 
 op het adres Abbega 7.

- Josef Aron Zendijkk 
 Regina Elisabeth Zendijk-Frank 
 waren ondergebracht bij mejuffrouw Wiersma 
 in Abbega op het adres Abbega 5a.

- Frits Monnikendam 
 zat ondergedoken in Cornwerd op het adres 
 Cornwerd 27 (Weduwe Dijkstra).

- Arthur Oppenheimer 
 was ondergebracht bij Oeds van Dijk in Makkum.

- Robert Frits Emmanuel Schweizer 
 was ondergedoken in Makkum op het adres 
 Krommesloot 9.

Dit is informatie rechtstreeks afkomstig uit een 
cartotheek die in bezit is van het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork. Uit de gevonden 
cartotheek blijkt dat er bij verschillende families 
in de omgeving van Bolsward onderduikers 
waren ondergebracht. Aan ons de taak om hun 
leven te schetsen en daarmee een beeld te geven 
van de situatie in Zuidwest Friesland in de 
Tweede Wereldoorlog. 

Heeft u informatie voor ons onderzoek of kent u 
iemand die ons verder kan helpen neemt u dan 
contact met ons op Froukje Zijlstra. E-mail: 
froukje82@hotmail.com. Tel: 0515-231119

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Mark Vallinga, Dennis van Velzen 
en Froukje Zijlstra.

Exmorra - Zaterdagmiddag 18 december vindt er 
in Centrum Wilgenhoeve te Exmorra een infor-
matiemiddag plaats over Werelddorpen (= Eco-
dorpen). Jan Schuiling van Stichting PRO geeft 
een interactieve lezing en er is een kennismaking 
met het Vredegesprek.

Stichting PRO is sinds 2006 actief en staat voor 
een nieuwe visie op leven en overleven. Het gaat 
bij PRO over duurzaamheid, vrije zones, organi-
sche architectuur, nieuwe gemeenschappen, 
nieuwe vrede, nieuwe spiritualiteit en een nieuwe 
bestuurs- en gespreksvorm. De plannen zijn door 
heel Nederland werelddorpen te stichten waar deze 
nieuw visie geleefd kan worden. In Noord-
Nederland zijn 8 ecodorpen gepland. In Friesland 
één in de buurt van Drachten (Azevendorp) en 
één aan de kop van de Afsluitdijk (Dijkdorp). 
Hunzedorp in de gemeente Borger-Odoorn, in de 
Hunzevallei (Drenthe), is al in de ontwerpfase.

Ecodorpen hebben antwoorden op de crises 
waarin we ons nu bevinden. Centraal hierin is, 
naast de bouw van ecodorpen, een nieuwe toe-

komst van de drie maatschappelijke domeinen: 
publiek, politiek en privaat. Of anders gezegd 
een nieuwe bestuursvorm (triocratie) en een  
nieuwe gespreksvorm (het vredegesprek). Of: 
een nieuwe inhoud geven aan de begrippen vrij-
heid, gelijkheid en broederschap. Ecodorpen zijn 
proef- en voorbeeldprojecten voor de nieuwe 
samenleving na de crises.

Hoofdthema’s van ecodorpen zijn gemeenschap, 
spiritualiteit en duurzaamheid. De minimale 
omvang van een ecodorp is plm. 10 ha. waar 
ongeveer 150 volwassenen en kinderen wonen 
in plm. 100 huizen met kleine bedrijven en een 
tuinderij. Voor de dorpen is een driejarig traject 
van gemeenschapsvorming voorzien. Na de 
Informatiemiddagen kan men zich hiervoor 
opgeven. 

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve
telefoon 0515 575169
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.centrumwilgenhoeve.nl

Informatiemiddag Werelddorpen
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

De inwoners van vijf gemeenten hebben gekozen

Sneek - Het opkomstpercentage voor de nieuwe 
raad van de vijf samen te voegen gemeenten was 
bedroevend. Slechts 48,7% van de inwoners nam 
de moeite de gang naar de stembureaus te maken. 
Het hoogste aantal was in Nijefurd. 70,3%. Bij 
de verkiezingen werd het CDA de grootste partij. 
Zij krijgen 10 van de 37 zetels. De PvdA wordt 
de tweede partij met 7 zetels komen zij in de 
raad en de grote winnaar is de FNP in deze ver-
kiezingsstrijd geworden. Zij komen met 6 zetels 
in de raad en omgerekend naar de oude gemeenten 
is dit een geweldige overwinning. De VVD heeft 
5 plaatsen bemachtigd en Groen Links en 
Gemeente Belangen en de Christen Unie ieder 2. 
Verder zijn de nieuwe partijen toch niet met de 
winst uit de strijd gekomen die ze dachten. De 
inwoners die gestemd hebben lijken meer ver-
trouwen te hebben in de gevestigde partijen. 

In Wûnseradiel is er een stevige verschuiving 
geweest. De PvdA heeft de meeste stemmen 
gekregen 1351. De FNP is met 819 stemmen de 
tweede partij en het CDA tot nu de grootste 
kreeg 682 stemmen en de VVD 569. Groen Links 
224, D66 216 en de Christen Unie 143. De nieuwe 
partij Fer.Lofts 139. Voor Wûnseradiel zou deze 
partij, evenals de Christen Unie niet in de raad 
komen. De uitslagen in andere gemeenten waren 
duidelijk anders. Het CDA komt met twee mensen 
uit Wûnseradiel in de nieuwe raad. De VVD één 
en het de PvdA levert het jongste raadslid Thomas 
Groenveld uit Makkum. Voor de FNP komt Lucy 
Postmus uit Wons weer in de nieuwe raad. De 
oude gemeenteraad van onze gemeente levert 
nieuwe raadsleden, zodat de burgers niet bang 
hoeven te zijn dat de oude gemeente niet meer 
vertegenwoordig is.

Meerderheid kiest voor Súdwest Fryslân
Sneek - Bij de verkiezingen voor een nieuwe 
gemeenteraad in de nieuwe gemeente kregen de 
stemmers ook een formulier waarin ze aan konden 
geven, wat hun voorkeur voor een nieuwe naam 
voor deze gemeente zou moeten worden. 57,3% 
koos voor de naam Súdwest Fryslân. 23,8% wilde 
de naam Sneek-Súdwest Fryslân en 18,9% wilde 
een andere naam. In Wûnseradiel wilde 76,4% 
Súdwest Fryslân Het hoogste percentage was in 

Nijefurd 79,7% en de Sneeker bevolking koos 
voor Sneek-Súdwest Fryslân. De uitkomst lijkt 
dus heel duidelijk. 

Het is aan de nieuwe gemeenteraadsleden om 
ook inderdaad te kiezen voor deze naam of een 
andere te nemen. De keus is aan de raad en de 
uitkomst van de peiling is een advies, maar kan 
moeilijk genegeerd worden.

Sneek - Tijdens de 55+beurs van zaterdag 20 
november, georganiseerd door de gemeente 
Wymbritseradiel, maakten de bezoekers van de 
Thuishotel/Thuiszorg Zuidwest Friesland-stand 
kans op een prijs. Mevrouw Yntema uit Hommerts 
is de gelukkige winnaar van een cheque van €25,- 
voor een kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste 
aan huis.

Thuishotel is onderdeel van Thuiszorg Zuidwest 
Friesland en verzorgt het aanvullende diensten-
pakket, zoals bijvoorbeeld maaltijden aan huis, 
kapper en pedicure aan huis en personenalarmering. 
Het volledige aanbod staat op www.thuishotel.
nl. Telefonisch is een brochure of informatie aan 
te vragen: 0515-461234

Thuishotel reikt cheque uit aan winnaar beursactie
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Ben jij de mooiste van het bal,Ben jij de mooiste van het bal,
Kerstgala of Galafeest?Kerstgala of Galafeest?

Laat je haar een keer opsteken voor deze 
gelegenheid of laat je eens mooi opmaken

Opsteken  20.-
Professionele 
Make-Up   17,50

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a | 8754 ET Makkum| Tel. (0515) 232989

Maak alv
ast 

een afspraak via

www.1kapper.nl
www.1kapper.nl

of bel 232989

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Afsluiting hengelsport
verenigingen visseizoen

Makkum - Dit jaar is een gezamenlijke compe-
titie gevist van HSV de Voorn uit Harlingen, 
HSV de Deinende Dobber uit St.Annaparochie 
en HSV Ons Genoegen uit Makkum. Deze manier 
van gezamenlijk vissen is iedereen goed bevallen, 
de wedstrijden waren gezellig, sportief en het 
niveau was hoog. De samenwerking tussen de 
verenigingen was ook perfect. Bij vrijwel iedere 
wedstrijd zaten er meer dan 20 vissers aan de water-
kant. In 2011 gaan we dus op deze manier verder. 
Hieronder vindt u de uitslag van de wedstrijden 
die door de drie HSV-en gezamenlijk zijn gevist. 
Alleen de hoogste scores worden genoemd, de 
complete uitslagen (inclusief de visplaatsen) zijn 
terug te vinden op de websites van de hierboven 
genoemde HSV-en. Indien er een slechtste wed-
strijd kan worden afgetrokken dan is dit reeds 
aangepast in de score.

Bekerwedstrijden A-klasse:
1. J. de Vries 38200 gram 14 punten
2. K. Bakker 34740 gram 14 punten
3. F. Temme 20320 gram 23 punten
4. I. Idzenga 21980 gram 24 punten
5. H. Nauta 18740 gram 28 punten

Bekerwedstrijden B-klasse:
1. J.R. de Boer 9360 gram 19 punten
2. T. Landskroon 8920 gram 22 punten
3. G. Goudriaan 6540 gram 28 punten
4. T. Wielinga 8540 gram 31 punten
5. R. de Jong 4180 gram 33 punten

Nachtwedstrijd:
1. J. de Vries 39580 gram
Grootste vis: P. Roedema 53,2 cm

Koppelwedstrijd:
1. P. Roedema/J.R. de Boer 9440 gram

Grootste vis: 
Piet Roedema  53,2 cm.

Op donderdagavond 25 november is de feestelijke 
prijsuitreiking geweest in Slachtehiem te Lollum/
Arum. De prijzen werden aan de winnaars uitge-
reikt. Tevens werd het wedstrijdprogramma voor 
2011 gepresenteerd en werden andere wedstrijd-
zaken besproken.
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

22e Kerst Zing Mee 
m.m.v."Het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden"

Makkum - Aan de 22e Kerst Zing Mee, die 
gehouden wordt op DV zondag 12 december in 
het M.F.C./Sporthal "Maggenheim", zal het Groot 
EvangelisatieKoor uit Leeuwarden vocale mede-
werking verlenen. 't Is voor het eerst, dat dit 
grote gemengd koor tijdens de Kerst Zing Mee 

optreedt. Het koor telt ca. 80 leden en het staat 
o.l.v. dirigent Balt de Vries. De muzikale mede-
werking wordt verleend door het muziekkorps 
van het Leger des Heils uit  Harlingen , o.l.v. dhr. 
Piet Visser. Nadere mededelingen volgen in de 
Makkumer Belboei van 8 december a.s.

eigen fotoeigen foto

Bazar Vrouwenvereniging brengt ruim 6000 euro op

Makkum – Het is al bijna weer een maand geleden, 
om precies te zijn 9 november j.l. dat de jaar-
lijkse bazar van de Vrouwenvereniging in Makkum 
haar bazar heeft gehouden. De opbrengst was 
geweldig, met de zomeravond markten meegeteld 
bedroeg de opbrengst 6063,30 euro. Dit is alles 
mede mogelijk gemaakt door de sponsors 
Makelaardij Gros (loten) Slagerij Brattinga en 
COOP Van der Wal voor de rollade en de waarde-
bonnen.

De uitslag van de verloting is als volgt: 
1e prijs Fam. Schilstra, De Kamp; 
2e prijs Fam. Sj. Miedema, Wons; 
3e prijs Fam. Poepjes, De Geep; 
4e prijs fam. H. Bootsma, Makkum.
 
Verder iedereen die spontaan een prijs beschik-
baar stelden allen hartelijk bedankt. En tegen de 
bezoekers zeggen wij – als Vrouwenvereniging 
– graag tot volgende jaar!
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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.

Uitslag puzzel nr. 1 / Beboei 1364:
A. Rijenga, Van Aylvaweg 55, 8748 CD Witmarsum

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

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

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

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 3 / Belboei no. 1366)
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 rnoo

rge

mee

den

s ge
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Opening- en sluitingstijden december

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

gou-
pepe

zie

De bu
n. De

t verd

ster i

iend.
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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.

Opel Meriva 1.8-16V
Business, airco-ecc
Cruisecontr,navigatie
Zwartmetallic,hoge zit
77 dkm  bj 11-2007

 11850,-
uniGar Horjus

Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754GK Makkum

Tel 0515-231318, info@garagehorjus.nl                                         
www.garagehorjus.nl

Het is nu tijd voor winterbanden!!

V.V. Makkum
zaterdag 4 december 
14.30 uur  CVVO 1 - Makkum 1
12.30 uur  Makkum 2 - Heerenveense Boys 3
12.45 uur  Scharnegoutum’70 3 - Makkum 3
14.30 uur  ONS Sneek 5 - Makkum 4

15.00 uur  Makkum A1 - Mulier A1
08.45 uur  SDS B1 - Makkum B1
10.45 uur  Makkum C1 - Zeerobben C2  
09.00 uur  LSC 1890 C3 - Makkum C2
09.00 uur  Makkum D2 - Oosterlittens D1

10.20 uur  ONS Sneek E2 - Makkum E1
10.15 uur  Makkum E2 - Gorredijk E3
09.00 uur  Sneek Wit/Zwart E6 - Makkum E3
09.15 uur  Makkum E4 - LSC 1890 E9
11.15 uur  Makkum F2 - Workum F3
09.00 uur  Makkum F3 - Joure F12
13.30 uur  Makkum DA1 - SDS DA1
10.30 uur  Makkum MC1 - Sleat MC1

Voetbalprogramma

Damnieuws O.K.K.
Makkum – Maandagavond gingen vier spelers 
van O.K.K. naar Nijemirdum voor de eerste 
bekerwedstrijd van dit seizoen. De dambond had 
nieuwe regels ingesteld wat betreft het spelen op 
de klok. Dat was wel even wennen. Maar de 
spelers van O.K.K. wisten daar goed mee om te 
gaan, winnen hun eerste partij en mogen dus 
verder bekeren.

De uitslag:
K. v.d. Goot   - B. Tilstra     1-1
G. Boukema   - S. Tilstra     1-1
I. v.d. Veer - A. v. Schaick  0-2
P. Akkerman  - G. Zijlstra    1-1                                            
  3-4

Voor de onderlinge competitie werden 
de volgende wedstrijden gespeeld:
H. van As      - A. v. Schaick  2-0
Joh. Rinia     - I. Werkhoven   1-1
S. Tilstra     - G. Mensonides  2-0
A. Wiersma     - G. Zijlstra    2-0
A. v. Schaick  - A. Wiersma     2-0
S. Tilstra     - B. Tilstra     0-2
C.E. Kooistra  - I. Werkhoven   1-1
J. Rinia       - G. Zijlstra    1-1
G. Zijlstra    - I. Werkhoven   2-0
A. v. Schaick  - S. Tilstra     0-2
B. Tilstra     - A. Wiersma     2-0
G. Mensonides  - Joh. Rinia     2-0

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met 
onze acquisiteur 06-53542243
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Maak nu 
je afspraak 

kapsalon Nynkekapsalon Nynke

PERMANENTPERMANENT
JETTINGJETTING
VOLUMEVOLUME
vanaf  46.- 46.-

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Maak alv
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een afspraak via

www.1kapper.nl
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Uitvoering V&O Witmarsum voorproefje 
intocht Sinterklaas

Witmarsum - Vrijdag 19 november kreeg 
Witmarsum al een voorproefje van de intocht van 
Sinterklaas tijdens de uitvoering van gymnastiek-
vereniging V&O. De zaal was mooi versierd in 
Sinterklaasstijl. Zelfs de stoomboot ontbrak niet!
Na de opmars waren de kleuters prachtig ver-
kleed als zwartepietjes en zwartepietinnetjes. Zij 
klommen op het dak van een aantal banken met 
een valmat en rolden hier ook weer af, sprongen 
over de matten en konden heel goed zaklopen op 
de lange mat. Gelukkig bleef er geen enkel pietje 
in de zak achter, zodat elke kleuter weer terug 
naar zijn/haar ouders mee naar huis kon.

Daarna waren de jongens I aan de beurt. Zij waren 
de dakpieten die heel goed met twee minitram-
polines over de mat konden springen. Sommige 
dakpieten sprongen bijna over de grote valmat 
heen, omdat ze supersnelheid hadden gekregen op 
de minitramp achter de kast. Maar dit was nog 
niet alles. De dakpieten lieten ook zien dat ze heel 
goed op een dak kunnen klimmen, klauteren en 
koprollen via een trapezium. 

De gympieten, meisjes I, lieten zich uit de open 
haard vallen, sprongen op en over de kast en 
liepen over een oefennok van de daken. Deze 
oefennok was een mat over de evenwichtsbalk 
die op de grond lag. Dus ook zwarte pietjes met 
hoogtevrees konden goed oefenen.

De meisjes II dansten op het dak. Eerst deden ze 
een paar swingende oefeningen op de evenwichts-
balk en de langemat. Daarna gingen de meisjes 
II uit hun dak met het swingende nummer: ik 
word later zwarte piet (en geen suffe juf).

Na de pauze moesten de jongens II naar de zwarte 
pietenschool. Ze hadden gymles op heel veel onder-
delen: ringen, rekstok, brug gelijk, langemat en 
trampoline. Tijdens de gymles kregen ze ook nog 
les in pepernoten rekenen. De meester was erg 
streng, maar dat was ook wel nodig want twee 
pieten hadden knallende ruzie. 

De keurgroep bestaat uit meisjes van de gym-

vereniging van Witmarsum en Arum. Deze pieten 
klommen en klauterden op en onder de even-
wichtsbalk, vertoonden hun zeer gymnastische 
kunsten op de lange mat en deden oefeningen in 
de ringen. 

De meisjes III roeiden eerst over de vloer om de 
cadeaus aan wal te brengen. Daarna moesten de 
schoorsteenpieten de cadeaus al springend op de 
trampoline in de schoorsteen (korf) gooien. Dit 
lukte niet zo vaak omdat de schoorsteenpieten 
stout waren en de cadeaus keihard het publiek in 
gooiden. Gelukkig waren het zachte cadeaus, 
dus geen bloedneuzen.

De springgroep I is in september begonnen dus 
dit was hun eerste optreden. Ze kwamen binnen 
in de stoomboot die gemaakt was van de kast. Erg 
leuk! Daarna haalden de pieten allerlei kapriolen 
uit op en over de mat. Veelbelovend, zo’n eerste 
optreden.

De springgroep II sloot de uitvoering af met het 
paard van sinterklaas. Voorafgaand aan het springen 
lieten ze eerst zien dat ze heel goed synchroon 
kunnen turnen op de lange mat. Daarna was het 
paard (van Sinterklaas) aan de beurt. De meisjes 
sprongen van alle kanten over het paard met als 
topper salto’s over het paard. Dit bracht de han-
den van het publiek helemaal op elkaar.

Ter dekking van de kosten werd een loterij 
gehouden, waarvoor prijzen beschikbaar werden 
gesteld door enkele van onze ereleden, Ruurd 
Menage, drogisterij Witmarsum en de Poiesz. 
Hiervoor onze hartelijke dank.

Het publiek heeft met volle teugen genoten van 
deze uitvoering in Sinterklaas en Zwarte Pieten-
sfeer. De kinderen waren prachtig aangekleed en 
geschminkt. De liedjes brachten ons al helemaal 
in de stemming van de intocht van Sinterklaas. 
Deze bijzondere Sinterklaas uitvoering stond 
onder  leiding van onze trainers Janny Visser, 
Aukje de Vries en René Anema, met hulp van 
Marrit en Sabine. 

* Juf Aukje met de kleutergroep
eigen fotoeigen foto
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Makkum – Het volleybalseizoen is alweer een 
aantal maanden geleden van start gegaan. Alle 
teams van Volleybal Vereniging Makkum komen 
weer fanatiek in actie. Dit seizoen heeft de volley-
balvereniging er vijf nieuwe kledingsponsors bij 
gekregen. Hier zijn we ontzettend blij mee. Het 
herenteam speelt al een aantal jaren in de wed-
strijdshirts die gesponsord zijn door Taxi en 
Touringcar Van der Bles. De mannen beschikken 
nu echter ook over trainingspakken. Die zijn aan-
geboden door Kapsalon van der Kooij. De heren 
doen het in de competitie erg goed. Ze staan op 
dit moment op een derde plaats. 

Daarnaast is ook dames 3 in het nieuw gestoken. 
De wedstrijdshirts zijn aangeboden door Inprotech 
uit Makkum. Op de foto Keimpe (rechts) en Cees 
Jaspers. Dames 3 speelt ook elke week competitie. 
Er zit veel volleybalspel in het team, maar de 
dames krijgen ook veel tegenstand. Dames 4, 
meisjes C en meisjes B volleyballen sinds kort 
ook in nieuwe kleding. Volgende week meer 
hierover. 

Wilt u de teams in actie zien? Houd het pro-
gramma in de Belboei in de gaten en kom een 
keertje kijken in de sporthal.

Nieuwe sponsors voor Makkumer volleybalteams

Makkum - Op vrijdagavond 19 november is het 
jaarlijkse recreatie-volleybaltoernooi gehouden 
in de sporthal van Makkum. In totaal hadden 7 
teams uit Makkum en omstreken zich opgegeven, 
4 heren en 3 dames teams, helaas wat minder 
opgave dan voorgaande jaren, maar de sfeer was er 
zeker niet minder om. Maar ook lootjes gekocht 
konden worden voor prachtige prijzen. Na de 
pauze nog één wedstrijd. Dit werd bij de mannen, 
Pingjum tegen de getrouwde heren van Makkum, 
nog een spannende wedstrijd, want wie zou winnen, 
was de winnaar van het toernooi. Uiteindelijke 
was het jonge team van Pingjum te sterk voor 
Makkum en ging er vandoor met de hoofdprijs, 
een heerlijke taart. De taart ging bij de dames 

naar Bolsward. De nummers twee, drie en vier 
hebben nog kunnen genieten van een teamschaal 
met borrelhapjes. De volleybalvereniging van 
Makkum bedankt Karin Lemmens Administratie-
kantoor It Hof voor het sponsoren van het toer-
nooi en Echte Bakkerij Kluft voor het sponsoren 
van de taarten. Het eerst volgende toernooi dat 
georganiseerd wordt door de volleybalvereniging 
is het familietoernooi op 23 januari 2011. 

Heren Dames
1. Pingjum 1. Bolsward
2. Getr. heren Makkum 2. Gez. Huisvr. Ver. 
3. Parrega 3. Makkum
4. Bolsward

Recreatie Volleybaltoernooi in sporthal te Makkum



pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 1 december 2010

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 bekert verder na winst op Arum
Makkum - Op een ijskoud sportpark De Braak is 
Makkum er afgelopen zaterdag in geslaagd ten koste 
van vierdeklasser Arum de tweede ronde van het 
bekertoernooi te bereiken. Na een 2-2 eindstand won 
het elftal van trainer Hylke Schrale na strafschoppen. 
“Ik ga volgende week niet mee naar Lemmer. D’r 
zit hé-le-máál niks meer in”. De opmerking van een 
van de vaste supporters van Makkum 1, even na rust, 
was niet onlogisch. Het spel van haar ploeg was tot 
dat moment ver onder de maat geweest terwijl het 
bezoekende Arum Makkum technisch de baas was. 

Ondanks het zwakke spel was de thuisploeg na zo’n 
20 minuten spelen nog wel op voorsprong gekomen. 
Omdat van vlotlopend combinatiespel tot dan toe 
nog geen moment sprake was geweest, was het niet 
verrassend dat de 1-0 op het scorebord kwam na 
een prachtige individuele actie. Na een slalom langs 
4 spelers was het Lennart Adema die keeper Robert 
Rinia van de bezoekers met een droge schuiver 
kansloos liet. Was de eerste goal van Makkum een 
technisch hoogstandje, de tweede goal was zo moge-
lijk nog mooier. Een kwartier na de voorsprong van 
de thuisploeg was het aanvallende middenvelder 
Bouke de Vries die de bal na uit een corner met een 
fantastische volley in de kruising schoot. Eén kant-
tekening diende daarbij wel te worden gemaakt. De 
Vries deed dat in eigen doel. 

Zeker na de gelijkmaker zakte Makkum als een plum-
pudding in elkaar en waren de bezoekers lange tijd 
de beter combinerende ploeg. Al weken is duidelijk 
dat de spelers van Makkum in een tactisch keurslijf 
zitten dat hen niet lijkt te passen. Waar de ploeg 
jarenlang, niet zonder succes, gewend is geweest in 
een systeem met 2 spitsen te voetballen wordt dit 
seizoen consequent in een 4-3-3 systeem ‘met de 
punt naar voren’ gespeeld. Bijzonder is dat het dat 
niet alleen doet als het blessurevrij en compleet is 
maar ook als er, zoals de laatste tijd het geval is, 
meerdere geblesseerden zijn en de ploeg de spelers 
en de kwaliteiten mist om dit systeem uit te voeren. 
Zelfs als er, zoals vorige week tegen Nijland, geen 
enkele spits fit is, wordt niet getornd aan het 
systeem waardoor meerdere spelers op posities 
moeten spelen die ze niet gewend zijn. Gevolg is 
een al weken onsamenhangend spelend team dat 
inmiddels flink gezakt is op de ranglijst maar ook 
een vierdeklasser zijn wil niet kan opleggen. 

Sterker, na een kwartier spelen in de tweede helft 

waren het de gasten die brutaal en niet onverdiend 
op voorsprong kwamen nadat een breedtepass van 
Lennart Adema werd onderschept en de verdediging 
van de thuisclub werd uitgespeeld. Makkum mocht 
niet klagen toen een tiental minuten later een nieuwe 
goal van Arum wegens vermeend buitenspel werd 
afgekeurd. Naar achteraf bleek een beslissend 
moment in de wedstrijd. Makkum begon na de al 
dan niet terecht afgekeurde 1-3 iets beter te spelen 
terwijl het beste er bij Arum wat af leek. Dat resul-
teerde een kwartier voor tijd in de 2-2 toen Menno 
Bijlsma binnenkopte uit een voorzet van Bouke de 
Vries die daarmee zijn ‘foutje’ van een klein uur 
eerder enigszins goedmaakte. Met aanvoerder Piter 
Genee weer in de ploeg kwam Makkum in de laatste 
fase van de wedstrijd niet meer in de problemen. 
Daarentegen kon het aanvallend ook niet veel meer 
afdwingen. 

En dus moesten de kleumende supporters na 90 
minuten de kou nog wat langer trotseren alvorens 
men de warme kachel kon opzoeken en was het 
wachten op de beslissende strafschoppenserie. Die kon 
eerst aanvangen nadat de overigens prima leidende 
scheidsrechter Dreves de medewerker van dienst 
van de v.v. Makkum er op had geattendeerd dat de 
hoekvlaggen toch echt nog niet mochten worden 
verwijderd aangezien, zo gaf de leidsman duidelijk 
aan, “de wedstrijd nog niet is afgelopen”. Dreves 
had natuurlijk gelijk. Niet alleen volgens de regels 
maar uiteraard is het altijd mogelijk een strafschop 
binnenkant hoekvlag binnen te schieten. Waar in 
strafschoppenseries de doelverdedigers vaak een 
hoofdrol vervullen was dat zaterdag niet het geval. 
Integendeel. Beide goalies speelde bij alle 10 straf-
schoppen geen enkele rol van betekenis. Makkum 
benutte alle 5 strafschoppen feilloos terwijl de eer-
ste 4 spelers van Arum dat ook deden. En dus was 
de druk op de laatste penaltynemer van de gasten 
groot. Zo groot dat hij de bal via de lat overschoot 
waardoor Makkum, ondanks dat het langs de rand 
van de afgrond was gegaan, op het nippertje de 
volgende ronde bereikte. Dat hadden eerder op de 
middag ook de A-junioren al gedaan. In een spor-
tieve wedstrijd werd Oeverzwaluwen A1 met 3-1 
verslagen. 

Aanstaande zaterdag speelt Makkum, ijs en weder 
dienende, in Lemmer tegen CVVO. Of eerder-
genoemde trouwe supporter dan toch weer van de 
partij is? Vast wel.

* Vrijdag Wezep 19 november
Tonny Leeuwen won hier de 1e prijs in het Z springen 
cat.D klassiek na barrage met Copacabana. Zij won 
met Nieuwmoeds Tiamo de 2e prijs in het Z springen 
cat.D klassiek na barrage.

* Zondag 21 november Sonnega
Daphne Leeuwen won hier met Odessa de 1e prijs 
in het M springen cat.D klassiek na barrage. In het 
Z springen cat.D won zij met Odessa ook de 1e prijs 
in deze klasse klassiek na barrage.Met Winddancer 
won Daphne de 2e prijs in het L springen cat.D 
klassiek direct op tijd. Tonny won hier met Copa-
cabana de 1e prijs in de klasse Z cat.D klassiek 
direct op tijd.

* Harich 21 november

Lucie Boelens won in de klasse L1 een gedeelde 2e prijs 
met Alana met 196 punten goed voor 2 winstpunten.

* Joure 27 november
Susanne Huurman won hier de 4e prijs in de klasse 
L2 met Rymke fan de Greidpleats goed voor 1 
winstpunt.

* Sneek 28 november
Bobbie Ydema won de 3e prijs in de klasse M1 met 
Artist met 196 punten goed voor 2 winstpunten.

* Oudega (sm) 28 november 
Krista Koomen reed met Nuzelma twee mooie proeven 
in de klasse Z2 goed voor 211 punten in de 1e proef 
en in de 2e proef won zij de 1e prijs met 225 punten 
goed voor samen 3 winstpunten.

PSV de Halsbânruters  Pingjum
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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

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

Nieuw zwempak van het merk easyswim. Dit 
is een zwempak met drijvers, welke gebruikt 
worden voor zwemles.  Kleur geel/groen Maat 
M (14-24 kg) € 20.-, tel. 0515-231279

Unicef (kerst)kaarten bij Siepie Elgersma, tel. 
0515-231735, Auke Genee, tel. 0515-232276, 
Corrie van der Werf, tel. 0515-231311 en 
Reino Elzinga, tel. 0515-231923

Lasapparaat 220V + elektroden; Semi brug 
voor auto, Info; Ds. L. Touwenlaan 44

Kinderbox, echt een koopje € 15.-, voor meer 
info tel. 0515-576216 (Exmorra)

Booties (te groot gekocht) maat 46+, beige 
suède, gepolsterde rand, niet gedragen, diep 
profiel, halve pr. € 35.-, tel. 0515-231940

Kunstkerstboom 1.30 m. hoog € 15.-; Brieven-
bus (groen) i.p.st. € 10.-, tel. 06-43023470

TE KOOP

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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Roze gazelle meisjesfiets 16 inch. In prima staat 
€ 30.-. tel. 0515-231279

Houten hobbelpaard, tel. 0515-231279 

Nieuwe handschoen, zonder vingers, merk 
Tninsulate, prijskaartje er nog aan. Af te halen: 
de Finne 17

Memory stick op het fietspad aan de Engwierder-
laan, met foto’s van 2 jongens die aan het bungee 
jumpen zijn! Tel. 06 1811 4205

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

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

Opnieuw volle winst voor Makkum dames 1
Makkum - Vrijdag 26 november hadden de vol-
leybal dames 1 weer een thuiswedstrijd, dit keer 
tegen Leevoc. Makkum dames 1 stonden 2de in de 
competitielijst, dus deze punten waren belangrijk. 
We wilden bovenaan komen te staan! Omdat Leevoc 
een tijdje geleden 3-2 had gewonnen tegen 
Stanfries en 3-2 had verloren van toen de kop-
loper Steggerda, gingen de dames van Makkum 
van start met een niet al te makkelijke houding.

In de eerste set begonnen Els, Francis, Martine, 
Ylja, Suzanne en Eva. Het spel was wat rommelig 
aan beide kanten. De pass kwam niet lekker, 
waardoor er een niet fijne set-up kwam en daar-
door werd de bal niet lekker afgemaakt. Dit 
gebeurde vaak. Wel hebben we de set gewonnen 
met 25-13.

In de 2e set kwam Marrit er voor Els in en 
Andrea voor Eva. Opnieuw was het slordig spel, 
veel eigen fouten en chaotisch. Halverwege de 
set werd Anke er voor Ylja in gewisseld. De 
dames van Makkum gingen snel op weg naar de 
25, maar ineens begonnen we het zelf niet meer 
af te maken en kwam Leevoc wel heel dicht bij 
ons in de buurt. Na een time-out van coach en 
trainer Henk Hellinga werden de dames weer 
even goed wakker geschud en wonnen we de set 
met 25-20.

In de 3e set kwam Ylja er weer in voor Anke. In 
deze set ging het eigenlijk precies als voorgaande 

sets. Natuurlijk zaten er ook mooie reddingen in 
van de dames van Makkum en ook bij het net 
waren we actief bezig en zaten er mooie blocks 
tussen. De serve was nu ook sterker, de dames 
van Leevoc hadden het hier regelmatig maar 
moeilijk mee. Deze set werd door Makkum 
wederom gewonnen met 25-18.

Op naar de 4e set….Nu wilden we ook natuurlijk 
voor dat laatste puntje gaan. Even de concentratie 
vasthouden en dan een lekker koud biertje drinken. 
Els kwam er weer in voor Marrit en Vollie kwam 
er in voor Andrea. Makkum sloeg door bij het 
net en bij de serve scoorden we ook regelmatig. 
Henk gaf ons een doel om ons wat alert en actief 
te houden; “we houden ze onder de 10!”. En dat is 
ons gelukt. Deze set sloten we af met 25-9 winst.

De meningen waren wat verdeeld over deze 
wedstrijd, maar waar de dames 1 van Makkum 
allemaal over uit waren, was dat ze super blij zijn 
met deze 5 punten. De dames zijn weer koploper!!! 
De volgende wedstrijd is aankomende zaterdag 
in Scharnegoutum tegen Swette Switters om 
19.00 uur.

De eerst volgende thuiswedstrijd zal gespeeld 
worden op 10 december om 20.30 uur tegen 
O.T.I.B. Twee belangrijke wedstrijden voor 
Makkum, omdat deze 2 concurrenten ook hoog 
in de competitielijst staan, dus publiek kom allen 
ons aanmoedigen! 
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