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Knusse tussenwoning met o.a. ruime woonkamer, 
aangebouwde woonkeuken met tuindeuren, 

± 25 m diepe tuin (Z), 260 m² grond.
Inzetprijs v.a. € 110.000,- k.k.

Makkum, Kerkeburen 15

‘Gerrie’s Hobby Húske’ breidet sjaaltsjes foar ‘Nostalgia’!!    
troch Doutzen Ouderkerken

‘Nostaliga wat is dat foar in koar’, frege ik oan 
Ab van der Meer. Hy antwurde: ‘No, gewoan 
in koar’! Sa’n 30 manlju en froulju. Do kinst 
fast wol in pear dy’t der by sjonge. Komst 
tiisdei te jûn mar eefkes lâns want dan is der 
wat spesjaals!

Mar wat hat ‘Gerrie’s Hobby Húske’ no te krijen 
mei de nije sjaaltjses fan Nostalgia? Yn de rin 
fan dit stikje sille jimme dat wol gewaar wurde. 
Mar ik wol jim earst wat mear fertelle oer it 
hoe en wat fan Nostalgia. It koar Nostalgia is 
no foar it tredde seizoen mei inoar op in paad. 
Derfoar wienen hjir yn Makkum in oantal oar 
koaren wêrûnder in Kristlik koar en in lytser 
koar mei de namme ‘Fleur’. Dy songen fast 
fleurige ferskes, tinkt my! Mar hawar, dy twa 
koaren hoden beiden op, mar guon woene 
doch graach sjonge bliuwe en sa is eins 
Nostalgia ûntstien. Corry Koornstra, Annemiek 
Bakker, Janet fan Berkum en Mattie Terpstra 
wienen de inisjatyf nimsters fan dit alles. De 
lêst neamde is no de dirigente fan Nostalgia. 
Nijsgjirrich om te witten is, dat nei alle koaren 
der’t se foar stien hat, no wol ferlet hie fan in 
‘Jankfodde koar’! Mar efkes oer neitinke 
lêzers, wat foar koar Mattie Terpstra der mei 
op it each hie! Dat sadwaande. It koar reper-
teart ien kear yn’e twa wike yn it MFC 
Maggenheim op de tiisdei te jûn! Der wurdt 
foarnamelik Nerderlânsk repertoir songen. 
Mar deroer aanst mear!

Earst wol ik jim it ferhaal oer de sjaaltsjes út’e 
doeken dwaan! It wie ôfrûne simmer op ien 
fan de bradery jûnen fan Makkum. It koar 
Nostalgia stie de sjongen, lyk foar de doar fan 
‘Gerrie’s Hobby Húske’. Wat Oene Ruward 
daliks opfoel, dat de froulju alllegear ferskil-
lende sjaaltsjes om hienen en sa is it idee 
ûntstien. Se binne oan it breidzjen gien! It 
binne dus net samar sjaaltsjes, dat ha jimme 
fansels no wol yn’e gaten. Tiisdei 27 septimber 
wie it dan safier, alle sjaaltsjes wienen klear! 
Jan Werkhoven makke der in moaie foto fan 
en ik mocht der in stikje oer skriuwe. It tenue 
fan Nostlalgia sjocht no der sa út: spikerbroek, 
in kleurige polo, in swart fest, foar in part 
sponsere troch ‘Caravancentrum Makkum’ en 
no mei in kleurich sjaaltsje fan ‘Gerrie’s 
Hobby Húske’! Kreas om te sjen! 

Mar minsken fan Makkum en omkriten ik wol 
jim noch wat meijaan. It repertoir fan Nostalgia 
is hast folslein Nederlânsk, dat hie ik niis al 
skreaun, mar der binne in pear útsûnderingen 
wêrûnder it ‘Makkumer folksliet! It koar 
Nostalgia kin dit liet sa moai sjonge!! Ta beslút 
fan dit stikje woe ik jimme it refrein fan dit 
moaie liet noch mei jaan.
Yn dit âlde doarpke, efter de Ofslútdyk.
Mei syn izerhelling en ierdewurkfabryk.
Mei syn fiskershaven en syn fiskersfloat.
Sette wy ús te skoar, spanne we ús derfoar.
En by ús komt it grif foarelkoar!

Nostalgia mei de sjaaltsjes fan ‘Gerrie’s Hobby Húske’. Links op'e foto Oene Ruward.
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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).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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 
Tandartsenpraktijk Dentwork, Hammole 13
Praktijk 0515-541345 -  Prive 0515-543846
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

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

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Huisartsenlab./Trombosedienst
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om 
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 uur                               

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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, Ds.L. Touwenlaan 13a
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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

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
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 7 oktober
Avondrust: Sjoelen, 15.00 uur in het restaurant.

Zaterdag 8 oktober
Fancy Fair in Peuterspeelzaal “It Krobbeguod” 
van 10.00 u tot 13.00 u.

Exmorra, Rommelmarkt in 't Honk 
van 9.30 uur tot 13.30 uur 

Dinsdag 11 oktober
Avondrust: Klaverjassen, 14.00 uur 
in het restaurant.

Kerkdiensten
Zaterdag 8 oktober
Makkum-RK Parochie, 19.00 uur
Voorganger:Pastoor J v/d Wal
 
Zondag 9 oktober
Makkum-Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. T Hibma
Fryske Jeugdtsjinst m.m.v.
Kinderk. Vredosa uit Kollum
  
Workum-Baptistengem., 9.30 uur
Voorganger:br. H Tieleman
 
In het Kerkje van Skuzum, 
Fryske Tsjinst om 11.00 uur. 
Voorganger:ds. R de Vries
m.m.v. zanggroep Forte
Vooraf aan Dienst Koffiedrinken

In Liefdevolle Herinnering
 

07 Oktober 2010    -    07 Oktober 2011

Eef Brouwer
 

Elke seconde, Elke minuut
Elk uur, Elke dag
Elke week, Elke maand
En nu al een jaar
Lieve schat, de leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven
We missen je, was Jij hier maar

 
Corry
Ap In Liefdevolle Herinnering
Tim
Poeki

Hoe ouder hoe gekker,
waarschijnlijk baal jij nu als een stekker,

maar het is echt waar,
op 7 oktober word jij 30 jaar!!!

 
Gefeliciteerd van je familie

Ouders en kinderen komt allen!

Op zaterdag 8 oktober een Fancy Fair in het 
Multifunctioneelcentrum (ingang aan de lieuw-
kemastraat). Deze dag zal de Peuterspeelzaal 
“It Krobbeguod” van 10.00 u tot 13.00 u een 
gezellige ochtend voor de kinderen organiseren. 
Er zullen meerdere leuke activiteiten zijn voor 
de kinderen o.a. een springkussen, spelletjes, een 
dinerbon als hoofdprijs en schminken. Tevens 
verkopen wij dan kinderspeelgoed en kinder-
kleding. Terwijl de kinderen heerlijk aan het 
spelen zijn, kunnen de ouders genieten van een 
heerlijk kopje koffie met cake.

Heeft u nog kinderkleding en/of speelgoed voor 
de verkoop, dan kunt u dit brengen op de peuter-
speelzaal of bel met Angela Ruivenkamp (232965). 
Komt allen!

Bestuur en leidsters van 
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

Plaats uw familiebericht 
in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Volle Kwark met vruchten, 500 gram....................1.49
Runderrookvlees.........................per pakje 25 cent korting

Versunie Jong Belegen Kaas, stuk 500 gram

Nu met GRATIS pak 250 gram Versunie Roomboter

Unox Soep, blik 0.8 liter..................................nu 1+1 Gratis
Verkade San Francisco Naturel...........................per rol nu 1.29
Wilhelmina Pepermunt, pak à 3 rollen...................nu 79 cent
Honig Lasagne Bladen + Mix voor saus.................samen 1.98

Aanbiedingen geldig van do. 6/10 t.e.m. wo. 12/10

Agenda
* Dries Roarda al 25 jaar actief zingt met de 
 ‘Flevozangers’ en dat hij ter ere van dit heuge-
 lijke gebeuren op donderdag 27 september een 
 gouden speldje daarvoor heeft gekregen! Een 
 groot  feest daarna losbarste!

* De ‘Flevozangers’ op zoek zijn naar nieuwe 
 leden!

* Er op iedere donderdagavond vanaf 20.00 uur 
 geoefend wordt in ‘Het Anker’ te Makkum!

* Als je van dansen en gezelligheid houd? Kom 
 dan maandagmiddag 10 oktober naar het Anker.

* We starten dan weer met volksdansen. Kom 
 geheel vrijblijvend.

* We starten om 14.00 uur. Het is ook goed voor 
 je conditie!!

* Inlichtingen bij Tiny Koornstra Tel 0515 232006

* Dit een correctie is van de vermelding in het 
 verslag over 't Nut

* Alle huiskamer voorstellingen op zondag 11 
 december a.s. vinden in Makkum plaats.

* Dus ook het concert van Nynke Jaarsma en 
 niet zoals het stuk (2x) vermeld in haar eigen 
 huiskamer in Wons.
 
* Ook dit jaar organiseert stichting `t Honk uit 
 Exmorra een grote rommelmarkt.

* Bezoekers kunnen volop oude spullen verwachten 
 van meubels tot porselein.

* De opbrengst wordt gebruikt voor het opknappen 
 van het dorpshuis `t honk.

* De rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 
 8 oktober in het dorpshuis `t honk van 9.30 tot 
 13.30 uur

Profiteer van 6 t/m 8 oktober
van dit smakelijke voordeel

Maandag
Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen

Dinsdag
Verse Worst, lekkere kwaliteit, lage prijs

Woensdag
Als vanouds....Gehaktdag

Donderdag t/m Zaterdag
Diverse aanbiedingen en lekkere aanbiedingen
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

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.

Collecteweek Brandwonden Stichting: 9 t/m 15 oktober
Het belangrijkste moment van het jaar voor de 
Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. 
Want dan is het van 9 tot en met 15 oktober col-
lecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot 
Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog 
wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En 
dan komt het eropaan. Want de Brandwonden 
Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is 
grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de 
collecte. 

In de week dat het Nederlands elftal kwalificatie-
wedstrijden voor het EK in 2012 speelt, houdt de 
Nederlandse Brandwonden Stichting van 9 t/m 
15 oktober de nationale collecteweek. Om ons 
werk te kunnen voortzetten zijn we afhankelijk van 
alle collectanten die zich voor de brandwonden-
slachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Hup 
Holland Geef!’. Want mensen met brandwonden 
zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen 
en leven in een samenleving waarin je met een 
geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet 
bewijzen. 

Tegenslagen overwinnen
Onze ambassadeurs Jeroen, Britt, Sharon en 
Veronica hebben na hun ongeluk ieder op hun 
eigen manier steun aan de Brandwonden Stichting 

gehad. Er zijn diverse projecten die mensen met 
brandwonden ondersteunen bij het oppakken 
van hun leven. Psychosociale hulp, cursussen 
waarin je om leert gaan met je littekens, maar 
ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Om dit te kunnen blijven doen, is 
geld nodig. Daarom hoopt de Brandwonden 
Stichting in de collecteweek op Nederlands 
steun te mogen rekenen. 

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen in het zieken-
huis opgenomen met tweede- en derdegraads 
brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, 
pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En 
eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel 
in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden 
Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort 
na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse 
strijd tegen de littekens. We financieren weten-
schappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en 
verplegend personeel, zetten campagnes in om 
brandwonden te voorkomen en helpen slachtof-
fers sterker en weerbaarder te worden. 

Meer informatie over projecten van de organisatie, 
het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, 
vindt u op www.brandwondenstichting.nl.  

Kinderboekenweek in de bibliotheek Makkum
Heldenmoed centraal tijdens Kinderboekenweek

Van 5 tot en met 15 oktober staat heldenmoed 
centraal tijdens de 57ste editie van de Kinder-
boekenweek. De Kinderboekenweek 2011 wordt 
een eerbetoon aan alle kinderboekfiguren die 
dapper durven te zijn. Van Tiuri uit De brief voor 
de koning tot Iwan Olsen uit Pudding Tarzan. In 
de bibliotheek van Makkum zijn allerlei held-
haftige activiteiten te doen.

Het grote kinderboekenweekfeest
Heb je altijd al net zo'n held willen zijn als Pippi 
Langkous, de Grijze Jager, Dolfje Weerwolfje of 
Ronja de Roversdochter? Doe je in je dromen ook 
de heldhaftigste dingen? Dan komen je dromen 

uit tijdens het grote Kinderboekenweekfeest. 
Ontdek welke held er in jou schuilt en verricht er 
heldendaden, zoals voelen wat er in de doos zit. 
Er zijn genoeg dappere boekenhelden die je 
laten zien hoe je dat doet. Woensdag 12 oktober 
van 14.00 tot 15.30 uur. Wie: kinderen van 4 t/m 
12 jaar

Raadselroute Superhelden
Haal een deelnameformulier bij de balie van de 
bibliotheek, lever het met de juiste antwoorden 
weer in en maak kans op een heldhaftige boog-
schietles! Van 5 t/m 15 oktober tijdens openings-
uren. Wie: kinderen van 7 t/m 12 jaar

Dameszadelgroep Fleurop treedt op in Allingawier
Op zaterdag 8 oktober  zal  ’s middags om 15.30 uur 
een optreden plaatsvinden van de dameszadelgroep 
Fleurop in het museumdorp van de Aldfaers Erf 
Route. De show bestaat uit een kür die gereden 
wordt op muziek van “De Zwarte Parel”. De 
choreografie is geschreven door Swaentje Brink.

Tijdens de shows zijn de dames gekleed in 
koren-blauwe kostuums die gebaseerd zijn op 
oud Engelse rijkleding. Omdat de dames in een 
amazonezit zitten kunnen ze uiteraard niet met het 
rechterbeen het paard drijven. Daarom hebben 
ze ook standaard een rijstokje in de rechterhand 
waarmee ze het paard aan de rechterkant kunnen 
drijven. Rijhandschoentjes, rijglaarsjes en een 
elegant hoedje completeren de outfit. De paarden 

waarop gereden wordt zijn allemaal eigendom van 
de dames zelf, evenals de authentieke dames-
zadels, waarbij  beide benen zich aan dezelfde 
kant van het paard bevinden. Alle paarden zijn 
volbloed Friezen. Elke keer weer zorgt de com-
positie van de dames in hun fraaie rijkleding op 
de statige Friezen voor een onvergetelijk schouw-
spel. Tevens zal de Lady’s Day van de dames 
van de Land Rover Club Holland in Allingawier 
worden gehouden dus de gehele dag zijn er diverse 
Land Rovers te bezichtigen. Voor ieder wat wils.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren 
contact opnemen met de informatiebalie van het 
museumdorp Allingawier, onderdeel van de 
Stichting Aldfaers Erf Route: 0515-231631.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel 

kleine als grote groepen

Geopend op: woensdag, 
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur 
zaterdag & zondag vanaf 11 uur

(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

‘Swing Rock & Roll!!’                                           troch Doutzen Ouderkerken

Een mail van Adrie Kuipers gericht aan de redactie 
van de ‘Makkumer Belboei’, met daarin het ver-
zoek of iemand van de redactie langs kon komen 
om samen met hem een leuk stukje te schrijven 
over zijn dansverleden en een cursus in ‘Oude 
swing/rock & roll! Mijn nieuwsgierigheid was 
gewekt! Zelf liefhebster van muziek in de breedste 
zin van het woord. Maar wie is Adrie Kuipers? 
Wat weet ik? Adrie kan naar alle waarschijnlijk-
heid goed dansen. Houdt van rock & roll en wil 

die passie overbrengen aan anderen. Genoeg reden 
om nader kennis te maken met Adrie Kuipers.

Adrie Kuipers is opgegroeid in Eindhoven. Op 
20 jarige leeftijd maakte hij via een dansschool 
in Eindhoven kennis met het rock & roll dansen. 
Van het één kwam het ander. Met zijn toenmalige 
partner werd hij tot 3 maal toe Nederlands kam-
pioen met het rock & roll dansen. Een aantal 
keren met de Europees kampioenschappen mee-
gedaan en maar liefst 4 keer met het Wereld-
kampioenschap. Ze werden gerekend tot de 
beste 20 van de wereld! Er werd bijna iedere dag 
getraind. Ook heeft Adrie meegedaan aan ver-
schillende tv producties, waaronder een show van 
Linda de Mol in Duitsland. Op de dansschool in 
Eindhoven heeft Adrie bovendien 5 jaar lesgeven. 
Daarnaast ook nog 2 jaar meegedraaid in de theater-
show Music Hall of Fame. Daarin verzorgde hij 
met zijn toenmalige partner de country rock dans. 
Maar na 16 jaar alles gezien en gedaan, dus het 
dansen op een lager pitje gezet! 

Makkum augustus 2006! Een bijzondere dag, 
want het is ‘Flower Power dag’ in Makkum. 
Adrie was met vrienden naar Makkum gekomen. 
Ontmoette hier zijn huidige partner en is eigen-
lijk vanaf die tijd in Makkum gebleven. Heeft 
hier zijn eigen bedrijf en leven opgebouwd. 
Maar toch dat dansen…..., dat blijft kriebelen. 
Ondertussen realiseer ik mij wel dat ik hier met 
een bijzonder iemand een gesprek zit te voeren. 
Ik weet nu dat hij goed kan dansen, dat hij heel 
veel passie daarvoor heeft en dat hij zijn passie 
voor het dansen graag met anderen wil delen! 
Daarom start Adrie Kuipers vanaf woensdag 2 
november in de bovenzaal van “De Prins” in 
Makkum een cursus “Swing Rock & Roll (boogie 
woogie). De avonden beginnen om 19.30 uur. 
Enthousiast geworden? Je kunt je opgeven met 
je danspartner via nummer 0613061454.

Minsken út Makkum en omkriten neffens my is 
dit in unyke kâns ast fan dûnsjen en muzyk hâldst! 

eigen fotoeigen foto

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

vw golf 1400cc 16 v
bouwjaar 1998, kleur zwart, km 178.378, benzine

optie's: st-bekrachtiging, L.M velgen, centrale vergrendeling + 
afstandbediening, radio cd speler, onderhouds historie,

apk tot 07-2012

Prijs € 2995,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.autobedrijfkamstra.nl 

 In- en verkoop van auto’s 
 Reparatie en onderhoud 
 Apk (klaar) 
 Ruitreparatie en vervanging 
 Banden en velgen 
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte onderdelen
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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

Percival’s planeet
Na 76 jaar kwam er op 26 augustus 2006 een einde 
aan het langstdurende discussie in de geschiedenis 
van de astronomie. Het was definitief, de astro-
nomische unie IAU had besloten. Pluto is niet 
langer een planeet. 

Met een afstand van 5926 miljoen kilometer, 
39.5 keer de afstand tussen de aarde en de zon 
vinden we aan de rand van het zonnestelsel het 
kleinste en meest besproken object uit de 
geschiedenis van de sterrenkunde. De legendari-
sche planeet ‘X’. Met een grootte van niet meer 
dan 2330 kilometer was het vinden van Pluto 
geen gemakkelijke taak. Toch wist men lang 
voor de ontdekking al van zijn bestaan. Toen uit 
onderzoek aan de 8e planeet Neptunus bleek dat 
er nog een object met redelijke massa moest zijn 
die een verstoring in de baan van de planeet zou 
veroorzaken, rees de vraag waar deze zich zou 
bevinden. Het was de rijke Amerikaanse astro-
noom Percival Lowell die dit vraagstuk op zou 
lossen. Echter met alleen kennis van de planeet 
Mars kwam de zoektocht naar planeet ‘X’ al 
gauw tot een stop en verdween het idee in 1915 
officieel in de la, het daaropvolgende jaar in 
november 1916 kwam Percival Lowell te over-
lijden en ging het observatorium over naar Vesto 
Slipher. 

Pas na 13 jaar was het een boerenzoon genaamd 
Clyde Tombaugh die het ‘kosmisch stof’ weer 
deed opwaaien. Toen de jonge amateurastronoom 
zelfgemaakte tekeningen van de planeten naar 
Slipher stuurde, kwam deze al gauw met een 
aanbod voor hem te komen werken op het 
Lowell observatorium in Flagstaff Arizona. Er 
hoefde niet lang te worden nagedacht en een reis 
van Kansas naar Arizona volgde. Na aankomst 
op het observatorium, in 1928 kon Clyde, in 
overleg met Vesto Slipher meteen beginnen met 
de zoektocht naar planeet ‘X’. Clyde kreeg budget 
voor het onderzoek en bedacht een strategisch 
plan voor het systematisch afzoeken van de hemel. 
Ook ontwikkelde hij hiervoor een speciale tele-
scoop die vandaag de dag bekend staat als de 

‘RichField’ telescoop, en bouwde hij een appa-
raat waarmee hij twee fotografische platen kon 
vergelijken. De blink comparator. De zoektocht 
naar de kosmische speld in de hooiberg kon 
beginnen. De komende jaren zou Clyde alleen 
doorbrengen in het koude van bergsteen opge-
metselde gebouw bovenop de beroemde berg 
‘Mars Hill’. Toen, na meer dan achtduizend uren 
achter de telescoop te hebben gezeten, zeven-
duizend uren fotografische platen te hebben 
bestudeerd en meer dan twaalf miljoen afzonder-
lijke sterren te hebben bekeken deed Clyde 
Tombaugh twee jaar later, op 18 februari 1930 
iets dat de wetenschap onmogelijk achtte. Voor 
het eerst sinds 1846 werd er een planeetachtig 
object in een baan rond de zon gevonden. Over 
de naam was iedereen het unaniem eens, bedacht 
door de elf jarige Engelse Venetia Burney en ter 
ere van de oprichter van het observatorium 
Percival Lowell en de vinder van het object 
Clyde Tombaugh, zou het rotsachtige object ver-
noemd worden na de god van de onderwereld, 
Pluto… ‘PL’ voor Percival Lowell, en ‘To’ voor 
Tombaugh. 

De komende 76 jaar zou ons zonnestelsel negen 
planeten tellen elk met hun eigen plek in het 
heelal, tot de internationale astronomische unie 
op 26 augustus 2006 besloot dat het spraakma-
kende object Pluto niet langer tot onze planeten-
stelsel behoorde. Het object week teveel af van 
de rest en moest daarom de aftocht blazen. Pluto 
werd gedegradeerd en kwam als dwergplaneet, 
planetoïde, mesoplaneet of zelfs als kuipergordel 
object te boek. En Clyde Tombaugh? Die is 
onderweg naar zijn planeet. Na zijn dood in 
1997 werd besloten hem voor altijd te verenigen 
met zijn planeet. De as dragende ruimtesonde 
‘New Horizon’ word verwacht in de zomer van 
2015 aan te komen op het transneptunische bol-
letje welke ondanks zijn status altijd door zal 
gaan als de laatst ontdekte planeet… Pluto.

Feddrik van Dellen
Volkssterrenwacht Burgum
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Winterwaar bij Silerswaar

De zomer was waarschijnlijk niet wat u ervan 
verwacht had, maar hopelijk maakt de nazomer 
een hoop goed, evenals de winter. Daarom hebben 
wij ook dit jaar weer een mooie najaars/winter-
collectie voor dames en heren om u in de sfeer te 
brengen, en u behaaglijk en comfortabel door de 
kou heen te helpen. Voor de dames zijn er dit jaar 
in de collectie een aantal prachtige winterjassen 
in verschillende uitvoeringen, in de aardse kleuren 
crème en bruin, en de maritieme kleur navy. 
Deze zijn voorzien van warme luxe bontkragen. 
Deze jassen zijn, zoals verwacht mag worden 
van het merk Gaastra, wind- en waterdicht, met 
sterke, ademde materialen.

Aan de mannen onder ons is ook gedacht, want deze 
kunnen zich steken in grof gebreide pull-overs in 
een trendy Scandinavische stijl. Deze zijn gemaakt 
van een zeer warme wolmix. Dit jaar zitten er in 
de collectie ook bijzondere, trendy rugbyshirts 
uit de Limited Edition van Gaastra. Deze zijn 
gemaakt van zacht en aangenaam katoen. Ook 
zitten er in deze collectie natuurlijk ook trendy 
winterjassen, sportief maar toch elegant. Tevens 
zijn deze over het algemeen voorzien van een echte 
bontkraag. Ook voor de warme winterdagen, de 
najaarsdagen, of onder een winterjack zijn er ook 
de softshells weer van de partij. Deze zijn ook 
gemaakt van ademende materialen die ervoor 
zorgen dat de softshells, de naam zegt het al, als 
een soort schelp om je heen zitten, waardoor de 
vesten wind- en waterdicht zijn. 

Om je outfit helemaal compleet te kunnen maken 
zijn er de stoere winterlaarzen voor dames en 
heren. Bijvoorbeeld de Anchorlaars. De laars met 
grof profiel is gemaakt van kalfsleer, en dus 
waterdicht en ademend. Geen koude voeten dus! 
Deze laars is er in een dames- en herenuitvoering. 
Voor de dames is er tevens de Lady Loren, een 
lage laars, met een voering van bont. Deze laars 
is net als de andere laarzen van Gaastra gemaakt 
van kalfsleer. Mutsen, sjaals en handschoenen zijn 
met koud weer altijd handig, en wij bieden u een 
ruime keuze uit met Scandinavische patronen, 
gebreide sjaals en mutsen, en de bekende ver-
trouwde fleece exemplaren! 

oor de fanatieke zeilers voor wie het niet koud 
genoeg kan zijn hebben we 20% korting op al onze 
zeilkleding van Musto, Gaastra, Imhoff, Helly 
Hansen en XM Yachting. En keuze uit verschil-
lende kleuren Musto thermisch ondergoed.  

Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 09.00 
t/m 18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
De Silerswaar crew aan de Voorstraat 17 te 
Makkum heet u van harte welkom! 

eigen fotoeigen foto

Bedrijfsuitbreiding Gebr. van Enkhuizen
Gebr. van Enkhuizen hebben met ingang van 1 
oktober jl. het pand aan de Strânwei 15 over-
genomen waardoor het dienstenpakket behoorlijk 
is uitgebreid. Al 19 jaar zijn de gebroeders een 
vertrouwd gezicht in Makkum en ver daarbuiten 
met de scheepstechnische dienst, jachtbouw van 
o.a. de Noordkaper zeiljachten en al het mogelijke 
installatiewerk. Door de uitbreiding worden nu 
ook winterberging, ligplaatsen en kraan-mogelijk-

heden aangeboden. Er zijn stallingsplaatsen op de 
wal, in de hal op Strânwei 15 en in de verwarmde 
hal op Strânwei 9. Nieuw zijn de ‘service-pak-
ketten’; het schip wordt opgehaald uit iedere 
haven, winterklaar gemaakt , en in het voorjaar 
weer teruggebracht naar de ligplaats. 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? 
Kijkt u eens op www.gebrvanenkhuizen.nl

Te Huur
Bovenwoning (Appartement) 
in het centrum van Makkum.

Geschikt voor 1 of 2 personen.

Info. Tel.0515-231268

Nederlandse Techniek Nederlandse Techniek 
Kampioenschappen VoetbalKampioenschappen Voetbal

Ben je tussen de Ben je tussen de 
6 en 15 jaar en 6 en 15 jaar en 
wil je meedoen wil je meedoen 
aan een te gekke aan een te gekke 
voetbaldag? voetbaldag? 

Schrijf je dan snel in via Schrijf je dan snel in via 
www.moves-skills.nl www.moves-skills.nl 
of kijk op de site van VV Makkumof kijk op de site van VV Makkum

Op vrijdag 21 oktober 2011 Op vrijdag 21 oktober 2011 
(herfstvakantie)(herfstvakantie)

op voetbalveld De Braak in Makkumop voetbalveld De Braak in Makkum

Witmarsumer 
    Bierfeste

Vrijdag 7 oktober
20.30 uur Wytmarsumer Muziekfestival

Zaterdag 8 oktober
15.00 uur Oktoberfest Spiele
22.00 uur Feestband “Not Serious” 
           met dweilorkest

Zondag 9 oktober 
11.00 uur Jeugdkerkdienst
15.30 uur Piter Wilkens 
           met Crescendo uit Workum
17.00 uur Van Geeft’m
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Griepprik
Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 oktober kunt u 

tussen 16.00 en 17.00 uur langs komen voor uw influenza vaccinatie. 

Iedereen die in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepprik 

heeft een uitnodiging gehad met de post. 

Meent u toch in aanmerking te komen en heeft u geen 

uitnodiging gehad, neem dan even contact op.

herfst decoratie's, paddestoelen, 
slingers, eekhoorns, egels,

   kaarsen en meer.
nieuw hybride kachel

op elektrisch en peterolie.
voor  reperatie of montage

fietsverlichting, buitenbanden.
opruiming van 200 artikelen

woensdag middags
geopend

vrijdagavond tot 20.00 uur
maandag morgens gesloten

Herfstvakantie: Doedag voor de 
jeugd, lekker banjeren door de 
natuur!
‘t NUT organiseert samen met de jeugdwacht van 
Vogelwacht Makkum een velddag voor de jeugd 
van 7 tot 12 jaar. Op vrijdagochtend gaan 5 groepen 
stoere jongens en meisjes een natuurtocht onder-
nemen tussen Makkum en het strand. Over zand-
paden, dwars door rietland, onder struiken door en 
midden in de blubber, alles kom je tegen op deze 
spannende tocht. Vogelwacht Makkum zorgt voor 
diverse opdrachten en informatie langs de route. Zo 
kom je tijdens het tijgeren ook nog heel wat te weten 
over de natuur en maak je kans op een ontmoeting 
met een Ree, haas, buizerd en grote groepen eenden 
die zich klaarmaken voor de winter!

Wanneer: Vrijdagochtend 21 oktober van 9.00 tot 
12.30. Waar: Voetbalkantine Makkum voor een korte 
uitleg en wat drinken. Opgave: Via website van ’t Nut 
(onder kopje cursussen) Uiterste opgave datum 
woensdag 19 oktober. Voor begeleiding zijn ouders 
ook welkom graag ook via website opgeven. 
Kosten: € 3.50 p.p. Kijk ook voor meer informatie 
www.vogelwachtmakkum.nl

Bierfest in Witmarsum
Stichting OarsasOars Witmarsum organiseert 
komend weekeinde een Bierfest in een verwarmde 
feesttent aan de Arumerweg in Witmarsum. De 
start is vrijdag om 20.30 uur met het Witmarsumer 
Artiestenfestival. Een groot aantal artiesten tonen 
hun talenten, de toegang bedraagt € 5,- Zaterdag-
middag vinden de Oktoberfestspiele plaats. Het WOK 
in samenwerking met Dorpsbelang Witmarsum 
hebben een aantal leuke spelen bedacht. ’s Avonds 
zorgt de band “Not Serious” voor feest afgewisseld 
door een dweilorkest, de toegang voor deze avond 
is € 10,- Zondagmorgen is er  jeugddienst georga-
niseerd door de jeugd. ’s Middag om 15.30 uur is er 
een optreden van Piter Wilkens met een het muziek-
korps “Crescendo” uit Workum, op deze middag 
bedraagt de toegang € 10,- Het Oktoberfest wordt 
afgesloten door het duo “Van Geeft’ m”. Er is niet 
alleen bier verkrijgbaar, ook braatwursten en schnitsels.
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Nederlandse Techniek
Kampioenschappen Voetbal 
in Makkum
In 2011 wordt voor de vijfde maal het Nederlandse 
Techniekkampioenschappen Voetbal georganiseerd, 
het grootste voetbalevenement ter wereld! Dit jaar 
worden er 8000 kinderen verwacht bij 130 deel-
nemende voetbalclubs waaronder VV Makkum. 

Wat is de filosofie?
Het basisprincipe ligt in de Moves & Skills zoals René 
Meulensteen (assistent-trainer van Alex Fergusson) 
deze aanleert bij de selectiespelers van Manchester 
United. Wij zijn van mening dat kinderen veel meer 
met een voetbal moeten doen dan ‘direct afspelen’. 
Bij ons moeten ze de bal als een instrument gebruiken 
om de voetbalwereld (het speelveld) te verkennen 
en zo hun eigen voetbalgrenzen te ontdekken.

Voor wie is het bedoeld?
Voetballers in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar krijgen 
de techniektraining, een voetbal, een voetbalshirt, 
een verzorgde lunch, een diploma met zijn of haar 
eigen naam daarop, een voetbalmagazine én voor 
iedere deelnemer een speciale Moves & Skills-
medaille. Ook zal de media aandacht schenken aan 
dit fantastisch en groots opgezette voetbalevenement. 
Deze hele dag kost 40 euro per deelnemer inclusief 
alle genoemde extra’s. Leden van VV Makkum krijgen 
een korting.
 
Waar en wanneer worden de 
Techniek Kampioenschappen gehouden?
De Nederlandse Techniek Kampioenschappen Voet-
bal word het gehele jaar door georganiseerd bij 130 
clubs, verspreidt door geheel Nederland. Op vrijdag 
21 oktober 2011 (in de herfstvakantie) worden de 
Nederlandse Techniek Kampioenschappen in Makkum 
gehouden. De finaledag voor de locatiewinnaars is 
op 30 oktober 2011 op het Nationale Sportcentrum 
Papendal te Arnhem.

Wat gaan de deelnemers op deze dag doen?
In de ochtend worden de kinderen in kleine groepjes 
verdeeld van maximaal 12 kinderen. Onder bege-
leiding van de eigen clubtrainers (die door een 
techniektrainer van de René Meulensteen Academy 
speciaal hiervoor zijn opgeleid) gaan ze trainen op 
voetbaltechniek in Moves & Skills oefen- en spel-
vormen. Na een goede lunch gaan we in de middag 
beginnen met Moves & Skills oefen- en wedstrijd-
vormen waarbij uitsluitend zal worden gelet op de 
techniek. Maar het belangrijkste is dat alle kinderen 
meedoen en zij de Moves & Skills gaan aanleren. 
Elke voetballer(-ster) is welkom en niet alleen maar 
de ‘goeie’. Dus iedereen is een winnaar. Iedereen 
op deze dag leeft als een ‘kampioen’, traint als een 
‘kampioen’ en speelt als een ‘kampioen’. 
 
De uiteindelijke winnaars
Op de grote landelijk finaledag zal onze ambassadeur 
Ab Klink én René Meulensteen met collega’s van 
Manchester United (o.v.b.) en nog veel meer 
bekende mensen aanwezig zijn om de prijzen aan 
de winnaars uit te reiken. De uiteindelijke lande-
lijke winnaars bezoeken als hoofdprijs twee dagen 
de grootste voetbalclub van de wereld, Manchester 
United!! Daar brengen ze een bezoek aan de Hall of 
Fame en.... gaan ze naar de Fanshop van ‘the Theater 
of Dreams’. Natuurlijk gaan ze naar Old Trafford 
voor het bekijken van een wedstrijd uit de Premier-
ship. Voor opgave en meer informatie kijk op www.
moves-skills.nl of www.vvmakkum.nl

NIEUW – NIEUW – NIEUW - NIEUW – NIEUW – NIEUW

WINTERBERGING EN LIGPLAATSEN 
BIJ GEBR. VAN ENKHUIZEN
Al jaren een vertrouwd gezicht in Makkum eo met onze 
scheepstechnische dienst, jachtbouw en installatiewerk. 
Vanaf  heden kunt u bij Gebr. van Enkhuizen nu ook terecht
voor winterberging, ligplaatsen en kraanmogelijkheden. 

Vraag nu geheel vrijblijvend onze prijslijst met informatie aan.

Jachtbouw en STD Gebr. van Enkhuizen
Strânwei 11
8754 KE  Makkum
Tel. 0515-232665
E-Mail:  info@gebrvanenkhuizen.nl
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

Makkum in derby langs Mulier
Op 1 oktober 2011, de dag dat er lange files stonden 
naar de Noordzeestranden, Makkum 2 onder leiding 
van de jonge talentvolle scheidsrechter Beuker werd 
weggetikt door de studenten van Knickerbockers 2, 
de A-junioren getuige het 1-1 gelijkspel tegen 
Wolvega goed blijven presteren in de eerste klasse 
en er voor het eerst in vele, vele jaren weer eens op 
een oktoberdag kon worden gezwommen in het 
IJsselmeer, won Makkum de derby van aartsrivaal 
Mulier op een snikheet sportpark ‘De Braak’ ver-
rassend eenvoudig met 3-0. Voetbal is en blijft 
soms een verrassend spelletje. Wie Makkum de 
laatste wedstrijden meer tegen zichzelf dan de 
tegenstander zag knokken kon vooraf onmogelijk 
veel vertrouwen hebben gehad in een goede afloop in 
‘De Derby’. Mulier was het seizoen in tegenstelling 
tot Makkum immers uitstekend begonnen, scoorde 
er tot zaterdag lustig op los en stond voorafgaand 
aan de wedstrijd als derde geklasseerd. 

Van dat alles was zaterdagmiddag weinig of niets 
terug te zien. Zeker, Mulier combineerde af en toe 
aardig maar dreigend werd de ploeg van trainer 
Frans Munsterman eigenlijk nooit. Pas 3 minuten 
voor tijd wist de ploeg zijn eerste en enige opge-
legde kans van de middag te creëren. Dat was een 
compliment voor de verdediging van Makkum die 
gedurende 90 minuten geconcentreerd speelde maar 
zeker ook voor de hardwerkende middenvelders 
van de thuisclub die ondanks de moeilijke omstandig-
heden menig kilometer aflegden. Met plezier zal 
trainer Schrale hebben vastgesteld dat de midden-
velders Niels de Boer en Jelle Hiemstra langzaam 
maar zeker weer toegroeien naar het niveau dat ze 
nog niet zo lang geleden vrijwel wekelijks binnen 
de witte krijtlijnen etaleerden. Achteraf beschouwd 
was de negende minuut van de wedstrijd misschien 
wel beslissend voor het verdere verloop van strijd. 
Niet alleen schoot Feike Melchers op aangeven van 
Daniël Kleiterp Makkum op dat moment op voor-
sprong; in de-zelfde minuut moest spits Herman 
Sprik van de gasten het veld geblesseerd verlaten. 
De voorsprong voor Makkum en het gedwongen 
vertrekt van Sprik resulteerde in het vervolg van de 
eerste helft in een soort status quo. Mulier moest, 
waar het dat in het verleden zo graag aan Makkum 
overliet, het spel maken maar wist geen enkele 
maal een bres te slaan in verdediging van Makkum. 

De thuisploeg hield, zonder dat het ook zelf de 
eerste 45 minuten verder veel uitgespeelde kansen 
kreeg, simpel stand en kon derhalve gaan rusten 
met een 1-0 voorsprong op zak. 

Ook in de tweede helft bleef Mulier aanvallend 
onmachtig. Anders dan de eerste helft was Makkum 
na de thee wel een stuk dreigender. Dat had uiter-
aard te maken met het feit dat Mulier naar mate de 
wedstrijd vorderde meer risico’s moest nemen 
waardoor de spitsen van Makkum meer en meer 
vrijheid kregen. Eén van die spitsen was ‘good old’ 
Jouke de Jong die in de rust in de ploeg was gekomen 
voor Rienk Veltman. Zoals bekend is De Jong geen 
stylist, geen verfijnde voetballer die op techniek 
een verdediger uitspeelt maar zaterdag deed hij wel 
wat hij in vroeger dagen ook met grote regelmaat 
deed: scoren. En dat ook nog eens na de mooiste 
aanval van de wedstrijd. Een prachtige pass van 
achteruit van aanvoerder Johan Boonstra werd 
opgepikt door de naar de linkerkant uitgeweken 
Daniël Kleiterp die zich knap vrijspeelde, hard en 
laag voortrok en De Jong de bal achteloos achter de 
Witmarsumer goalie zag schieten. Mulier probeerde 
de rug nog wel te rechten maar liep zich keer op 
keer vast op de laatste linie van Makkum waarin 
zaterdag een hoofdrol was weggelegd voor Jelle 
van der Velde die zowel in de lucht als over de 
grond een foutloze partij speelde. Eén kans kregen 
de bezoekers nog maar de vrije kopkans 3 minuten 
voor tijd van Geert Sprik verdween recht in de 
handen van keeper Bosma. Nog geen minuut later 
strooide Makkum nog wat extra zout in de 
Witmarsumer wonden. Na voorbereidend werk van 
Feike Melchers was het Daniël Kleiterp die loon 
naar hard werken kreeg en de 3-0 eindstand op het 
scorebord zette. 

Door de overwinning is Makkum 3 plaatsen ge-
klommen op de ranglijst en nu als achtste geklasseerd 
met slechts 2 punten achterstand op de nummer 2 
Bolswardia. Aanstaande zaterdag speelt Makkum 
in en tegen Joure dat een tegenvallende start van de 
competitie kent en zaterdag zijn derde verlies op rij 
leed. Dat uitslagen uit het verleden in deze klasse 
echter geen enkele maatstaf zijn voor toekomstige 
resultaten toonden Makkum en Mulier zaterdag 
nog maar weer eens ondubbelzinnig aan.
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Zaterdag 8 oktober
Joure SC 1 - Makkum 1 14:30
SDS 2 - Makkum 2 14:00
Makkum 3 - TOP'63 2 14:30

Olyphia A1 - Makkum A1 14:00
Makkum B2 - Zeerobben B3 12:30
Makkum C1 - Franeker SC C2 10:45
ONS Sneek D2 - Makkum D1 9:00
Makkum D2 - Terschelling D2G 9:00
TOP'63 D2 - Makkum D3 11:30
Makkum E2 - Balk E3 9:15
Makkum E3 - IJVC E4 9:00
NOK F1G - Makkum F1 9:00
NOK F3 - Makkum F3 10:15
Zeerobben DA1 - Makkum DA1 14:30
NOK MC1 - Makkum MC1 10:15

Zaterdag 1 oktober
Makkum 1 - Mulier 1 3-0
Makkum 2 - Knickerb. 2 1-7
AVC 2 - Makkum 3 3-0
Heeg 4 - Makkum 4 5-2

Makkum A1 - Wolvega FC A1 1-1
NOK B1G - Makkum B1 3-5
Foarut C1 - Makkum C1 3-0
Makkum C2 - IJVC C2 2-8
Makkum D1 - JV Bolsward D1 3-6
ONS Sneek D4 - Makkum D2 2-2
SDS E1 - Makkum E1 5-4
Heerenveense B. E9M - Makkum E2 3-3
Makkum F1 - QVC F1 3-6
OudegaHJSC F1 - Makkum F2 8-0
Makkum F3 - Balk F4 14-0
Makkum DA1 - Franeker SC DA2 0-3
Makkum MC1 - Tzum MC1 2-1

Voetbalprogramma

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 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Colofon

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Weersterweg 21, Wons

Royaal woonhuis met 
vrijstaand atelier en zeer riante tuin.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

TE KOOP

Voetbaluitslagen
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radiatoren 4x, kleur beige, afmeting: 600 x 3040 
type 22, 6 punts aansluiting, merk Brugman; info: 
0515-232205
 
Opoe fiets echt een koopje € 50.-; Herenfiets merk 
Locomotief met 3 versnellingen € 65.-; Race fiets 
merk Peugeot  € 45.-; Tel. 0515-576216
 
Een donkerblauw Easyswim zwempak, maat M. Wordt 
gebruikt bij de zwemlessen in onder meer Workum. 
Het pakje is gebruikt, maar nog in prima staat. De 
drijvers zitten er uiteraard nog allemaal bij. € 15,- 
Tel. 233700
 
Stevig en prima stapelbed voor kinderen en volwas-
senen van (massief) gedraaid grenen waar nog jaren 
lang lekker op kan worden geslapen. Nieuwprijs 
was € 450,- nu t.e.a.b. Evt. ook te ruil voor een  
(houten) hoogslaper van dezelfde goede kwaliteit; 
Tel. 06-23706917
 
Een Quinny Speedi SX combikinderwagen, kleur 
turquoise. Het is een drie wieler met onlangs nog 2 
nieuwe banden.€ 95,-. Tevens een blauw/grijs wip-
stoeltje te koop voor € 10,- en een campingbedje 
van Winny the Pooh voor € 5,-; Tel. 06-12435181
 
Konijnenhok lang 150 cm breed 50 cm prijs € 20,-; 
Tel. 0515-579312
 

In Makkum, zelfstandige schoonmaakster voor 
ongveer 3 uur per week. Tel. 06-29578161
 
Woonruimte in of nabij Makkum. Liefst per direct. 
Tel. 06-42718467

Heeft iemand nog een opdek deur staan en doet er 
niks mee? Maat 201.5 x 83 en rechts draaiend. Graag 
over te nemen tegen klein prijsje. Tel. 0515-232792
  

Allingawier, Kerkbuurt, 26 september: Lapjespoesje 
met rood vlooienbandje, 4-5 maanden oud. Oproep: 
naar nu bekend is geworden, is er op 11 november 
2010 een cypersgrijs met witte ex-kater van 1 jaar 
oud uit de auto gezet bij Exmorra, door een bekende 
van de eigenaar, die hier niets van af wist. Op onze 
site staat een foto van de betreffende kat, op datum 
11-11-2010. De eigenaar wil graag weten of hij 
ergens is komen aanlopen en of het goed met hem 
gaat. Foto's: www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid 
West Friesland, tel. 088-0064692
 
Een fiets merk Union/flyer, kinderfiets, staat al 3 
weken opslot in Arum. Wie heeft het sleuteltje, info 
0517-642565.
 
Wie heeft in het weekend van 23/24 sept. 3 van 
onze eenden uit onze tuin ontvreemd of gezien dat 
het gebeurde!!! Of andersinds iets verdachts gezien 
aan de KAMP 18. te Makkum.Misschien is er meer 
gebeurd dat weekend?? 3 van de 5 eendjes die wij 
hadden zijn in dit weekend plots verdwenen. Dat 
kan geen toeval zijn. Ze konden niet vliegen want 
waren geleewiekt!! Tel. 06-51188278.

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt 
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst, 
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u 
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst 
tot  250.- email: belboei@makkum.nl

GEVONDEN

GEZOCHT

Zoekertje

Symphonica in Rosso 
met Nick en Simon 

Voor € 30,00 p.p. (alleen vervoer)

Op zaterdag 15 oktober 2011
in het Gelredome.

Laatste kans 
nog enkele plaatsen 

dus wees er snel bij!!!!!!

Margriet Winterfair 
op donderdag 24 november 2011

Entree en vervoer € 38,00 p.p.

 
Opstap mogelijkheden voor beide in 
Makkum, Bolsward, Workum, 
Koudum, ’t Finkeboskje, 
Balk, en Lemmer.

Verlies voor de dames van Makkum 1

Opnieuw verlies voor de dames van Makkum 1

Het eerste dames team van Makkum dat vorig jaar 
gepromoveerd is naar de regiodivisie moest het 
opnemen tegen de dames van Stanfries 1. Het is 
alweer een aantal jaren geleden dat de dames in de 
regiodivisie hebben gespeeld dus iedereen moest er 
weer een beetje aan wennen, vlaggers, nieuwe tel-
formulieren. 

De dames van Makkum 1 begonnen vrijdagavond 
met de volgende opstelling Elske Yntema, Francis 
Koornstra, Andrea Kroes, Susanne Hellendoorn, 
Ylja vd Ent en Eva Lantinga. Op de bank Anke 
Kleiterp, Marrit van Dijk en coach/Trainer Johan 
Folmer. Makkum begon voorzichtig aan de eerste 
set, de strijd ging gelijk op. Stanfries kreeg de vrije-
hand, Makkum moest haar draai nog even vinden. 
Zo kwam Stanfries al gauw op voorsprong maar 
Makkum gaf het niet snel op en vochten voor 
iedere bal. Dit resulteerde in 23-25 verlies van de 
eerste set. Na het verlies van de eerste set pakte 
Makkum het anders aan, de eerste punten van 
tweede set gingen dan ook naar Makkum. Het blok 
van Makkum zat op het goede plek en de aanvallers 
sloegen de gaten in de grond. Met advies van Johan 
kwam er meer variatie in de opslag en ook dit wierp  
zijn vruchten af. Deze set werd dan gewonnen met 
25-18. In de derde set wisten de dames van 

Makkum hun goede spel vol te houden. Een mooi 
snel spel, perfecte passen en goede set ups van Els 
waar de aanvallers van Makkum wel raad mee 
wisten. Halverwege de set werd Ylja gewisseld en 
mocht Anke het team komen versterken met haar 
killerblok.  De dames van Stanfries konden geen 
grip op het spel van Makkum krijgen ondanks de 
vele wissels van de coach van Stanfries ging ook 
deze set naar de Makkumer dames met 25-15. In de 
vierde set ging het allemaal wat moeizaam voor de 
beide teams er werd hard gevochten in een hele 
warme zaal en dat was iedereen aan te zien. Alle 
time outs waren dan ook nodig in deze set en de 
water flessen werden meervoudig gevuld. De bui-
tens van Stanfries maakten veel punten en de 
opslag van Makkum liet het afweten. Anke mocht 
er in deze set weer in voor Ylja en Marrit kwam er 
in voor Els. Ook deze wissels konden het verlies 
van de vierde set niet tegen houden. Deze set werd 
verloren met 22-25. In de vijfde set bleven Anke en 
Marrit in de basis. Makkum begon goed aan deze 
set maar dat was al snel afgelopen. Stanfries trok 
aan het langste eind en lieten de dames van 
Makkum ver achter hun. Deze set werd verloren 
met 8-15 maar desondanks dit verlies kan Makkum 
terug kijken op een mooie wedstrijd. Er werd hard 
gevochten en goed gespeeld.

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd Rouveen 
-Makkum gepland. Deze werd gespeeld in Stap-
horst. Het was super mooi weer en dat was te mer-
ken in de sporthal, warm hoor. Na de warming up 
en de peptalk van Johan konden we los gaan. In de 
basis stonden Francis Koornstra, Suzanne Hellen-
doorn, Anke Kleiterp, Andrea Kroes, Elske Vermaning 
en Eva Lantinga. Op de bank Ylja van de Ent en 
Marrit van Dijk. De dames van Makkum startten 
goed met hier en daar wel wat slordige fouten in de 
pass. Gelukkig wonnen we de eerste set met 25-22. 
We gingen enthousiast en fanatiek aan de slag met 
de tweede set; er werd geknokt en ook deze set 
wonnen de dames van Makkum met 25-19. Super, 
2 sets in de pocket, we wilden nu ook de 3e set 
winnen. We hadden een achterstand en probeerden 
die weer in te halen, Marrit en Ylja werden erin 
gezet, maar door allerlei slordige fouten verloren 

we deze set helaas met 20-25. We baalden er van, 
omdat we dit aan ons zelf hadden te danken en 
omdat het niet had gehoeven. Dus vol goede moed 
proberen om die 4e set wel weer te winnen. Op een 
of andere manier zat het er niet meer in en hoe 
Johan ook probeerde om onze kop er weer bij te 
krijgen, mocht het niet baten en verloren we deze 
set ook met 25-13.  Nu dan proberen voor een 3-2 
winst te gaan, Elske werd er weer in gezet voor 
Marrit en kop op en gaan met die banaan. Maar ook 
deze set werd verloren met 11-15. We baalden 
enorm, maar zijn toch blij met die 2 puntjes. 

Aanstaande vrijdag hebben de dames van Makkum 
1 een thuiswedstrijd tegen VC Sneek dames 4 om 
20.30. Wij hopen op weer een flinke opkomst, want 
aanmoediging kunnen wij altijd goed gebruiken!


