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Makkum - Liesje Steigenga-Attema is 10
jaar in dienst bij Marijke Hollander,van Mode
& Cadeauboutique. Marijke is bijna zeventien
jaar een bekend gezicht in de winkel, maar
ook zijn er vele klanten die Liesje heel goed
kennen. Altijd op maandag en veelal tijdens
de drukke tijd op andere dagen is Liesje de
rechterhand van Marijke. Tien jaar geleden
moest er een extra kracht bij komen in de
winkel en de dertiende beller die wel interesse
had was Liesje Steigenga uit Exmorra. Ze
kwam als ze haar moeder in Makkum bezocht
altijd even binnen bij ‘t Pareltje en was
helemaal weg van de mooie sieraden.
Ondanks het feit dat ze nummer dertien was
op de lijst leek het Marijke toch goed om haar
aan te nemen en het blijkt een uitstekende
keus te zijn geweest. 

Nu tien jaar later is Liesje er nog steeds en
Marijke kan de zaak rustig aan haar overlaten.
Dit voorjaar leek het er even op dat Liesje
zou vertrekken. Marijke ging de boel

automatiseren. Alles kwam in de computer en
vele zaken gingen ook via de computer. Dit
leek Liesje helemaal niks. Ze zag grote
obstakels op haar pad komen en zei, ”Dat kan
ik niet en leer ik nooit”. Marijke wist haar te
overtuigen van de grote voordelen van de
computer en dankzij deze computer kon ze
haar zaterdag 2 oktober jl. naar de winkel
lokken. Er zou extra aandacht besteed worden
aan het kassa systeem. Mooi niet, toen Liesje
de winkel binnen kwam zag ze de ballonnen
niet eens. Wel ontdekte ze op de tafel achter in
de winkel een prachtig bos bloemen met
daaraan een lint met de tekst 10 jaar Liesje.
Ze was helemaal verbaasd en had aan dit feit
zelf helemaal niet gedacht. De bloemen waren
voor Liesje, de bonbons en petit four voor de
klanten, ‘s avonds zijn Marijke en Sietze
gezellig met Liesje en haar man uit eten
geweest. Dit alles om te laten zien hoe wijs ze
met een hulp als Liesje zijn en die
dankbaarheid wilde Marijke graag tonen. Een
vertrouwde hulp is goud waard.

Jubileum Liesje Steigenga bij ’t Pareltje

Wie wil ons trainen deze winter in de Sporthal?
Makkum – Wij zijn de jeugdleden van de Kaatsvereniging Makkum. Wij zouden graag kaatstraining
willen krijgen vanaf 6 januari 2005, maar we hebben geen trainers! Wij hebben de Sporthal gehuurd op
vrijdagmiddag 17-18 uur. De ene week trainen de beginners, de andere week traint de selectie. Het zou
mooi zijn als 4 trainers zich opgeven! 

Wie laat ons niet in onze (kaats)broekjes staan? Bel met Antje Hiemstra (0515-232319) en meld u aan!

Doei! Groetjes kinderen van de KV Makkum.

Nieuwe herfst-
collectie bij Zilt 
op de Markt
in Makkum

Familie koning
organiseerde 
reünie van 
New Foundlanders

Makkum in actie
tegen gescheiden
uitzetting gezin
Kadic

AMSTEL BIER
krat 24 flesjes à 300 ml

8.79 6.89
BEDRIJFSHUISVESTING?

Voorstraat 13 Tel. 0515 - 233 664
8754 EV Makkum Fax  0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl
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Info Familieberichten Agenda

Dit lytse jonkje wurd moarn
14 oktober 80 jier!

Hertlik Lokwinskje fan Janke

Beste mensen,

Hartelijk dank, ook namens mijn
vrouw, voor uw medeleven in
welke vorm dan ook, bij mijn verblijf
in het MCL en bij mijn thuiskomst.
Het was hartverwarmend.

Frans Horjus

Makkum, oktober 2004

Lieve mensen,

Na een drie maanden verblijf in
het ziekenhuis en ‘Bloemkamp’ wil
ik een ieder van harte bedanken
voor het bezoek en belangstelling
aan mij betoond

Mevr. A. Foekema-Altena

Makkum, oktober 2004
De Poon 2

Kerkdiensten
zondag 17 oktober

Herv. kerk  9.30 uur
ds. A.J.Finnema, gezamenlijke jeugddienst      

Geref. kerk  9.30 uur
zie Herv. kerk, gezamenlijke jeugddienst

R.K. kerk  9.30 uur
dienst o.l.v. parochianen

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

Doopsgezinde Gemeente  9.30 uur
da. Chr.J. Wever, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
F.C. Nijman/G.G.J. Biermasz, De Tsjasker 9,
Witmarsum. tel. 0517-531281 

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en
8.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. 

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends
om 11 uur en ’s middags om 5 uur:
H. van Asperen, Snekerstraat 83, Bolsward. 
tel. 0515-572353 

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

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
• Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
• Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen 
• maandag/dinsdag/donderdag 

16.30-17.00 uur tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut; 
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119

Thuiszorg is er voor iedereen:
• tel. 0515-461100
• Thuisverpleging en -verzorging
• Huishoudelijke verzorging
• Kraamzorg
• Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureaus
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen
• Gezondheids Service/Pluspakket

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

zaterdag 16 oktober
Makkum – Kroegentocht 2004 in 
H.C.R. De Prins, Eppie & Koot 
de zingende kaatser en….
Bar-Dancing De Steeg, Nickelszon
Bar-Café De Zwaan, No Panic
Café De Belboei, Ragged Glory
Café Romano, Gratis Bier

Makkum – Ons Gebouw   19.45 uur
Gezinsbingo, Buurtrver. Terra Nova

Makkum – Sporthal 19.30 uur 
Mix-toernooi z.v.v. Ny Engwier, voor alle leden

Workum – Doopsgezinde kerk 20.00 uur
Shantyfestival  m.m.v. diverse internationale
artiesten

Workum – 16 – tot en met 23 oktober
Visserijdagen

maandag 18 oktober
Workum – v.a. 12.20 uur vertrek van
Beurtveer, Strontrace en Visserijboten

* U binnenkort  met de Makkumer Belboei 
weer een accept-giro ontvangt…. 

* wij u dan komen vragen om een vrijwillige 
bijdrage/gift… 

* uw financiële  steun is nodig om de krant 
wekelijks te kunnen laten verschijnen!

Wûnserdiel actie
jiskefet 
Makkum – De politie heeft met de gemeente
Wûnseradiel vorige week woensdag in het
kader van actie jiskefet 10 bedrijfsafval-
containers gecontroleerd bij negen bedrijven. 

Eén bedrijf in Makkum kreeg een proces-
verbaal omdat er TL-buizen tussen het afval
zaten. In Parrega werd bij een bedrijf een
procesverbaal uitgeschreven omdat zich ook
daar TL-buizen tussen het afval bevonden,
maar ook 2 oliefilters, een printer en  een
autoradio. Een ander bedrijf in Makkum
kreeg een procesverbaal omdat er 10 flacons
met restanten motorolie in de afvalcontainer
zaten, evenals verpakkingen met restanten
dieseltoevoeging en een schoonmaakmiddel.

Wist u dat...
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WEEKEND KOOPJE

KIPFILET BRASIL
(gemarineerde kipfilet)
4 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.=

SPECIALITEIT VAN DE WEEK

MAKKUMER STEAK
100 gram . . . . . . . . . . . . . . .1.59

DINSDAG

BRETONSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2,75
VERSE WORST
500 gram . . . . . . . . . . . . . . .2,50

WOENSDAG

RUNDER GEHAKT
1 kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,25
GEHAKT HALF OM HALF
1 kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,25

telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 14/10 t.e.m. wo. 20/10

Slagroom Vla, literpak..................................................nu 1.19
Extra Belegen Kaas, 500 gram..........................................3.49
Spercieboontjes, 500 gram.................................................0.59
Heineken Tarwe Bokbier, 6 flesjes...........................3.99  2.99
blik Unox Frankfurters, 570 gram............................2.19  1.79
Pinda Rotjes, melk of puur........................................1.39  0.99
Sanwich Spread Naturel............................................1.65  1.29
Blue Band, 250 gram.......................bij ons 2 pakjes voor 0.99
Top Q Rookworst, 250 gram.....................................1.29  0.89
Top Q Mosterd, potje....................................van 0.49  nu 0.39

Spaar mee voor het mooie flessenrek

DONDERDAG 14 OKTOBER

Eigen gemaakte 
GEHAKT-GORDON BLUE
6 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.=

8 DROGE WORSTEN  . . . . . .5.=

MAANDAG

ALLE VLUGKLAR PRODUKTEN
5 HALEN / 4 BETALEN

GEHELE WEEK

RUSSISCH-EI SALADE
100 gram  . . . . . . . . . . . . . .0.55

COBURGER RAUWE HAM 
+ ONTBIJTSPEK
van ieder 100 gram

samen . . . . . . . . . . . . . . . .2.45

Burgerlijke stand 
september 2004

GEBOREN
Dante, zv Marinus C.G. Smits 
& Elisabeth van der Star te Wons; 

Silke Jantje Renske, dv  Jan W. Postma 
& Douwina Nauta te Idsegahuizum; 

Rimmer, zv Hendrik J. van der Meulen 
& Janke Koopmans te Makkum; 

Roelof Evert, zv Tjalle B. Reitsma 
& Geeltje van der Hoek te Schettens.

GEHUWD
Wietze Wiersma & Esther Jansen te Exmorra; 

Dirk F. Ettema & Gerda C. van Dijk te Exmorra; 

Frederik H. Ruiter & Jorina Strabbing te Makkum; 

Ronald Bakker & Anna B. Bijvoet te Heemstede;

Jan Klaver & Marijke Faber te Makkum.

OVERLEDEN
Folkert Smid te Witmarsum, 66 jaar, 
ev Tine H. Breuker; 

Afke van Althuis te Arum, 61 jaar, 
ev Pieter Folkerts; 

Jacob Bakker te Makkum, 84 jaar, ev IJnskje
J.A.A. Velting.

Zestig museum-vrijwilligers 
gaan een cursus Rondleiden
volgen
Kornwerderzand - Op maandag 11 maart j.l.
startte de eerste van een viertal tweedaagse
cursussen. Afgelopen zaterdag startte de eerste van
een viertal tweedaagse cursussen. De cursus wordt
betaald door de Provincie Friesland in het kader van
de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk.
Hiermee is een bedrag van € 5.940,— gemoeid. 

Het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand, het
Museum Princessehof te Leeuwarden, het Museum
Kerkelijke Kunst te Workum en het Openlucht
Laagveenmuseum te Nijbeets zullen ieder een keer
de gast zijn van een groep van vijftien cursisten.
De Museumfederatie Fryslân zorgt voor de docen-
ten. Deze in-companytraining wordt gegeven voor
museummedewerkers/vrijwilligers die rondleidin-
gen geven. Er wordt inzicht verkregen in de
processen die er kunnen spelen tijdens een rond-
leiding en in de taak en rol als rondleider.
Daarnaast wordt een beter beeld ontwikkeld van de
eigen wijze van rondleiden. Ook wordt kennis
gemaakt met andere musea in de provincie. De
eerste cursus wordt in het Museum Princessehof te
Leeuwarden gegeven.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  O K TO B E R
! Tjap Tjoy
! Rundvlees in Ketjapsaus
! 2 Saté Ajam
! Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50    

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€13,65  
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,35
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 3,95
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,65
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,65
5 zigeunerschnitsels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Nieuwe herfstcollectie bij Zilt op de Markt in Makkum

Makkum - Zeker enkele keren per jaar heeft
Zilt een koopzondag. De nieuwe collectie van
het seizoen hangt dan in de winkel en de klanten
die in het bestand zitten krijgen allemaal een uit-
nodiging. Dit zijn klanten uit heel Nederland
maar ook uit Duitsland. De klanten hebben dan
alle tijd om rustig de gehele collectie te bekijken
en passen mag zoveel men wil. Er staat koffie
met iets lekkers op de tafel en ook is er voor de
klanten een drankje met een hapje. Ook
afgelopen zondag was weer een extra koop- en
kijk zondag en velen kwamen vanuit heel
Nederland even een  kijkje nemen. Het was de

hele dag een gezellige drukte en vooral het even
napraten bij een kopje koffie of een glaasje wijn
of fris vinden velen heel gezellig. Op deze
manier komt Makkum bij velen weer even
anders op de kaart te staan als alleen een dorp
waar het goed recreëren is.

De uitnodiging begon met: ”Mooi,Makkum op
de dijk. Mooi, de wolken, de zon die nog
onverwacht warm aanvoelt. Mooi, de laatste
zeilen op het IJsselmeer. Mooi, ’t lage zonlicht
dat langs de rietkraag strijkt. Mooi, de dansende
bladeren in de straat”. 

Succesvol eerste jaar Jeu de Boules in Makkum
Makkum – De initiatiefgroep Jeu de Boules
Club Makkum, bestaande uit leden van de
ouderenbonden en vereniging Plaatselijk Belang
Makkum, kunnen terugzien op een succesvol
eerste jaar.

Hoe begon het ook alweer
Na een korte tijd van vooroverleg door de
initiatiefgroep werd er op 15 april jl. een voor-
lichting bijeenkomst georganiseerd in Ons
Gebouw. Op die avond melden zich spontaan
een twintigtal aspirant leden aan. Tijdens het
beachvolleybaltoernooi op 30 april werd er door
leden van de Mouneboulers uit Witmarsum een
demonstratie verzorgd. Na toestemming te
hebben gevraagd bij de Gemeente Wunseradiel
werd op zaterdagmorgen 8 mei een
provisorische Jeu de Boules baan aangelegd op
het terrein De Singel. ‘s Middags werd de baan
door de aanwezige leden en belangstellenden
geopend door het spelen van Jeu de Boules.
Inmiddels hadden zich een aantal van veertig
aspirant leden aangemeld. Iedere dinsdag-
middag werd eerst het gras gemaaid en vervol-
gens werd er door een flink aantal leden fanatiek
maar sportief Jeu de Boules gespeeld. De
gezelligheid voerde de boventoon en regelmatig
werd de schaduw gezocht voor een thee -, koffie
pauze. Voor de vakantie was er een klein groep-
je die ‘s avonds  fanatiek in de weer waren. Na
verluid hebben zelfs twee van die leden zich in
Frankrijk bekwaamd. Op het eiland Ile de Re op

camping “du Soleil “ wilden zij internationaal
doorbreken echter dit was gedoemd te
mislukken. Door de vele regenbuien in
september is de ondergrond op de Singel te
zacht geworden dit heeft de initiatiefgroep doen
besluiten de baan op te ruimen.

Hoe gaat het nu verder
Succes is niet te stoppen Jeu de Boules Makkum
wordt in 2005 voortgezet. De Gemeente wordt
gevraagd weer het perceel op de Singel ter
beschikking te stellen. Graag willen wij de baan
professioneler gaan aanleggen waarbij het
maaien van iedere week achterwege kan blijven.
Het spelen op een ondergrond met grit en
leemgrond staat dichter bij het echte spel Jeu de
Boules zoals het ook in kompetitie verband
wordt gespeeld. Per medio april of zeker begin
mei moet de baan gereed zijn zodat er weer
gespeeld kan gaan worden. Verder gaat het spel
meer gepromoot worden in Makkum. Er wordt
gedacht aan bijvoorbeeld een open kampioen-
schap voor en door Makkumers. Dit alles moet
natuurlijk nieuwe leden gaan opleveren. Als dit
lukt dan wordt de vereniging Jeu de Boules Club
Makkum opgericht met een eigen baan op een
nader te bepalen locatie.

Informatie kan verder worden gevraagd bij
de leden van de initiatiefgroep Jeu de Boules
Club Makkum op de telefoonnummers;
233045, 232025, 232649,232720 en 231701.
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JJAANN    ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell     --     GGrrooeennttee    --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

B. BOSMA
Tel. 0515-231012

Hemmensweg 1B, Makkum

Hoveniersbedrijf

Elke tuin

de juiste aandacht!

Voor advies, begeleiding en sportmassage.
Kunt u terecht bij Geeske Bootsma.

Bel voor een afspraak

Geeske Bootsma
De Pôlle 2

8754 GW Makkum
Tel.:0515-232830

NGS licentie

Versgesneden boerenkool of hutspot
per zak..............................................€ 0.50 

Grote bos bospeen 1 voor maar ......€ 0.75

Lekkere elstar appels 
2 kilo voor maar................................€ 1.50
of 3 kilo voor ....................................€ 2.00

Kersverse witlof 1 kilo voor ............€ 0.75
maar 3 pond voor ............................€ 1.00

Al ons citrusfruit is met zorg uitgekozen
voor u

Vol van sap perssinasappelen
20 stuks voor maar ..........................€ 3.00

Super lekkere grote handsinasappelen
10 stuks voor maar ..........................€ 2.75

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildtstar, Eerstelingen en Dorree
20 kilo voor ......................................€ 7.50

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken!!

Familie koning organiseerde reünie
van New Foundlanders

Piaam - Mia Koning uit Piaam fokt samen
met haar ouders uit Franeker al jaren New
Foundlanders. Dit is soort hond die vooral
vroeger veel gebruikt werd voor het opsporen
van mensen bij rampen. Vooral in Frankrijk
zijn deze honden hier heel bekend door
geworden. Het zijn prachtige trotse beesten,
die ontzettend lief zijn en ook al zijn ze groot,
toch heel rustig. De honden die Mia en haar
vader fokken komen allemaal uit de kennel
van het Hoogveen. De nieuwe eigenaren van
de puppies krijgen ook regelmatig controle of
het wel goed gaat met de ontwikkeling van de
hond in het nieuwe gezin. Afgelopen weekend
waren vele nakomelingen van de kennel van
het Hoogveen in Makkum. Er was een reünie

die zowel jonge als oude honden bijeen bracht.
Achter garage Horjus kwamen de honden met
hun baasjes bijeen en het werd een gezellige
dag. Er werd gepraat, mens en dier kwamen
op de foto en er werd gewandeld. En wie nu
denkt dat zoveel honden heel veel lawaai
maken met geblaf en gedoe, die heeft het mis.
De honden zaten eens rustig om zich heen te
kijken en enkele mannetjes keken verlekkerd
naar de vrouwtjes en er gebeurde wel eens een
klein ongelukje, wat veel hilariteit veroor-
zaakte. Een van de honden deed zijn behoefte
tegen een rugzak en of de eigenaar dat nu leuk
vond valt te betwijfelen. Verder was het een
bijzonder geslaagde bijeenkomst van vele
New Foundlanders en hun baasjes.
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Beaut

Even  geen  Stress

Openingstijden:
Wo.- Do. 17.00 - 23.00 uur
Vr.- Zat. 14.00 - 23.00 uur
Beautyarrangementen v.a. 10.00 uur

Voor andere 
aantrekkelijke arrangementen 

kkiijjkktt  uu  oopp  wwwwww..lleelliieehhooff..nnll

BBeeaauuttyyrreessoorrtt  DDee  LLeelliieehhooff  
iiss  ggeenniieetteenn  eenn  oonnttssppaannnneenn

Reserveer nu. 
Prijzen en aktie’s geldig tot 31-12-2004

De  allermooiste  beautyarrangementen
aantrekkelijk  geprijsd!!!
Intensieve  Beautydag
- ontvangst op de Leliehof om plm. 

10.00 uur met koffie/thee en wat lekkers
- gezonde lunch
- gebruik van alle saunafaciliteiten
- gebruik van een badjas en handdoeken
- inclusief alle koffie, thee en mineraal-

water gedurende het arrangement

- een gezichtsbehandeling van 45 min.:
reinigen, epileren, gezichts-,  hals- en 
decolletémassage

- plus een lichaamsmassage van 35 min.
- zonnebank

Gehele Intensieve Beautydag voor €€ 8899..==

- ontvangst op de Leliehof vanaf 13.00 uur 
met koffie/thee en wat lekkers

- gebruik alle saunafaciliteiten tot 23.00 uur
- inclusief badjas en handdoeken
- rondleiding en vrij gebruik van shampoo 

en scrubzout
- ontspannende gezichtsbehandeling (30 min.):

reinigen van de huid, peeling, 
verzorgend masker

- handpakking tijdens de gezichtsbehandeling
- ontspannende rug- en nekmassage van 

15 min. op onze massagemat

- lichaamspakking (Algenpakking)
- Vers fruit en vruchtenyoghurt
- zonnebank (30 minuten)
- een dagschotel (vlees of vis)
- Inclusief koffie en thee gedurende 

het arrangement

Gehele Leliearrangement voor €€ 7799..5500
Dit arragement kan ook vanaf 10.00 uur
geboekt worden. U geniet dan tussen de
middag van een uitgebreide en gezonde
lunch i.p.v. een dagschotel

VVoooorr  mmeeeerr  aaaannttrreekkkkeelliijjkk  ggeepprriijjssddee  aarrrraannggeemmeenntteenn  
eenn  eexxttrraa  kkoorrttiinngg  kkiijjkktt  uu  oopp  oonnzzee  ssiittee::

Leliearrangement  (1 van de aktie-arrangementen)

“Makkumer
Waaghdansers”
Makkum – Het winterseizoen is weer van
start gegaan en zoals zovele activiteiten zijn
ook de “Makkumer Waaghdansers” weer
begonnen met de repetities. Helaas schijnen
nog veel mensen het idee te hebben, dat het
om een soort “Skotsploeg” gaat, maar dat is
bij de “Waaghdansers” niet het geval. Het is
voor een gezellige hobby en prestaties op
hoog niveau hoeven er niet geleverd te
worden. Er worden dansen ingestudeerd uit
verschillende landen en dat is beslist niet saai.
Daarom vragen wij dames en ook graag heren
van twintig tot zeventig jaar, die willen
bewegen, want wie bewegen kan, kan ook
dansen. De sfeer is reuze gezellig. 
Kom anders eerst eens op maandagmiddag
om 2 uur langs om te kijken zonder verdere
verplichting. Meer weten? bel 0515-232922.

Speelgoedbeurs 
Speel-o-theek Makkum
Makkum – Binnenkort organiseert de S.O.T.
weer haar jaarlijkse speelgoedbeurs. U kunt uw
speelgoed, baby-artikelen en/of kinderkleding
zelf verkopen. U kunt een tafel (stand) huren
à € 3.50 per meter, waarop u zelf uw spullen
kunt verkopen. Dus gaat u binnenkort de
kledingkast, uw baby-artikelen of het speel-
goed van uw kinderen sorteren, bewaar het en
verkoop het zelf tijdens de gezellige jaarlijkse
speelgoedbeurs.

De speelgoedbeurs wordt gehouden op
zaterdag 6 november van 10.00 tot 13.00 uur
in “Ons Gebouw”, Markt 17, te Makkum.

U kunt zich telefonisch aanmelden op tel. 0515-
233382 of 0515-231816 of via het aanmeldings-
formulier welke in de speel-o-theek verkrijgbaar
is. U kunt zich opgeven tot 1 november a.s.

De verkoper dient ouder te zijn van 10 jaar. U
kunt vanaf 8.30 uur terecht in “Ons Gebouw”
om uw spullen uit te stallen. De opbrengst is
geheel voor u zelf, u draagt geen percentage
af aan de S.O.T. De verkooptafel dient om
13.00 uur leeg te zijn, uw overgebleven
spullen dienen dan opgeruimd te zijn.

De speel-o-theek organiseert voor de
kinderen leuke spelletjes zoals touwtje trek en
schminken. Dus neem vooral uw kinderen
mee! U kunt koffie, thee en limonade kopen
en krijgt er gratis cake bij. Kortom, we maken
er een gezellige ochtend van.

Openingstijden speel-o-theek zijn dinsdag
19.00-20.30 uur, woensdag 15.30-17.00 uur,
vrijdag 19.00-20.30 uur.
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De Kerstshow is klaar!
(in december)

Tijden hebben tijden
Eerst de tuin nog maar 

even winterklaar maken. 
Dan een bloemetje in huis halen.

Nieuwe planten voor de ramen,
dan wordt het vanzelf Kerst.

Geduld is een schone zaak.

Tuincentrum  Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM (zolang de voorraad strekt)

De Echte Bakker
Dat proef je!

tel: 0515 233816  gsm: 06 457 64535

Winterstalling te huur

voor uw: boot, caravan, vouwagen,
camper, klassieker of motorfiets

Schraard: 0517 469 389

Workum – Van oudsher  is Workum al een
belangrijke havenplaats geweest aan de
IJsselmeerkust. Vanaf 17 oktober keert die
oude glorie terug. De kleine haven van
Workum ligt dan vol met klassieke zeilende
vrachtschepen en met traditionele visser-
schepen die in hoge mate het bezichtigen
waard zijn. De bruine vloot ligt klaar voor
drie wedstrijden: De Strontrace, het Beurtveer
en de Visserijdagen. Voorafgaande aan de
start van de bruine zeilvaartactiviteiten op
maandag wordt Workum op zaterdag en
zondag overspoeld door de klanken van het
zeemanslied tijdens het Internationaal
Shantyfestival.

Cultuurhistorisch erfgoed
In Workum staat bij alle activiteiten het begrip
cultuurhistorisch erfgoed hoog in het vaandel.
Niet als een soort toneelstuk, maar als een
diep geworteld gevoel bij alle betrokkenen,
vrijwilligers, deelnemers aan de wedstrijden,
zangers en muzikanten. De Stront-Race heeft
een soort van magische klank. Helden
en Bikkels die ergens in het naseizoen per
skûtsje of ander klassiek zeilend vrachtschip
zakken mest naar Warmond in Zuid-Holland
brengen vanuit Workum in Friesland. En
vervolgens, ook weer zo snel mogelijk, terug
naar Workum varen. En dat met een bemanning
van tussen de vier en de zeven mensen,
afhankelijk van de grootte van het schip.  En
oh ja, dit alles uiteraard zonder de motor te
gebruiken. Het volbrengen alleen al zegt iets
over de bemanning, en winnaars worden
bijgeschreven in de analen. Het Beurtveer
doet terug denken aan vroeger, waarin
vervoer per zeilschip de snelste was voor
vracht en passagiers. De route gaat van
Workum naar Amsterdam via een aantal

havens aan het IJsselmeer. Ook ‘s nachts
wordt er door gevaren. De vissers  houden
zich vooral bezig met  het daadwerkelijk
experimenteren met de zeilende visserij. Men
moet hierbij ook denken aan diverse zeil-
technieken voor bijvoorbeeld het onder zeil
schieten van de netten onder verschillende
weersomstandigheden.

Meevaren met het Beurtveer
Bij deze wedstrijd in het bijzonder is het
mogelijk om als passagier mee te varen. Als
opstapper/ passagier is het zeker niet de
bedoeling dat er geluierd wordt. Meevaren
betekent ook meehelpen en niet in de weg
lopen. Mee varen kan. Aanmelden bij: 
09005400001 of vvvijsselmeergeb@tref.nl
Kijk voor meer informatie en prijzen op
www.zeilvracht.nl 

Gemoedelijke sfeer op de haven
Voorafgaande aan de start van de Strontrace,
beurtveer en visserijdagen biedt de haven van
Workum een aantrekkelijk schouwspel met
muziek en oude scheepsambachten. De donker-
bruine kramenmarkt biedt een keur aan leuke
kramen, van touwsplitsen tot nettenboeten. Ook
is er een info stand van de organisatie op de
haven aanwezig. De schippers en passagiers
van de deelnemende schepen zorgen voor een
gezellige drukte als de schepen klaargemaakt
worden voor de start op de maandagmiddag.
Rond de middag wordt het gerestaureerde
vissersschip de WK1 te water gelaten door
dhr. Dr. Eddy van Hijum, tweede kamerlid
voor het CDA. Dhr van Hijum zal ook het
startschot lossen voor de bruinezeilvaart
wedstrijden. Van Hijum zet zich in voor de
belangen van de beroepschartervaart op
traditionele zeilschepen in Nederland. 

De bruine vloot ligt klaar voor drie wedstrijden
Strontrace, Beurtveer, Visserijdagen Workum van 16  t.e.m. 23 oktober

* De Botter BU 61 gebouwd in
1912 in Huizen, eigenaar Karel
Helder is woonachtig in
Parrega. Helder is wethouder
in gemeente Wûnseradiel en
geniet bekendheid als voorzitter
van de beroepsvisserij en is
voorzitter van de traditionele
visserij Workum.
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Grillhuis SULTAN
Markt 2 - Makkum

Voor al uw snacks- 
en grillgerechten

Ook om mee te nemen
Openingstijden:

maandag t/m donderdag 
en zondag

van 12.00 - 23.00 uur
Vrijdag en zaterdag
van 12.00 - 01.00 uur

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig van
16 t/m 24 oktober

Waarneming praktijk en apotheek
collega W.G. Jansen/B.J.H. Dierick
Praktijk: Kerkstraat 7
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Echte Bakker Kluft presenteert: GildeGoud
Smaakt als bruinbrood maar voelt als witbrood
Makkum – Het is een geheel nieuwe brood-
soort. Het is witbrood, noch bruinbrood. Wat
is het dan? “Het is het bruine witbrood”,
zeggen ze bij het Echte Bakkersgilde in
Wageningen. Het is een volstrekt nieuw brood
dan vanaf nu ook verkrijgbaar is bij Echte
Bakker Kluft in Makkum. Aan de ontwikkeling
van het nieuwe brood, dat onder de naam
GildeGoud in de winkel ligt, is ongeveer
anderhalf jaar gewerkt door het Echte
Bakkersgilde. Het is exclusief verkrijgbaar bij
de leden van dit gilde, waarvan Echte Bakket
Kluft lid is. 

GildeGoud is ontwikkeld omdat er behoefte
was aan een brood met makkelijke eeteigen-
schappen. Het Nederlandse brood kan grofweg
in drie segmenten worden verdeeld: wit,
bruin/volkoren en meergranen. Het meer-
granen assortiment is in de afgelopen jaren
steeds populairder geworden. Maar kinderen
eten liever brood zonder zaden, pitjes of
graanschilletjes. Daaruit is het idee ontstaan
om een lekker brood te ontwikkelen, maar
zonder al die pitjes en zaden. GildeGoud geeft
het mondgevoel van witbrood, maar het bevat

wel alle gezonde eigenschappen van volkoren-
brood. Bij het aansnijden van GildeGoud valt
al meteen de gouden kleur en de fijne structuur
op. Niet alleen de korst, met zijn decoratie van
maïsgries en maanzaad, ook de binnenzijde
– door broodspecialisten de kruin genoemd –
heeft een goudachtige glans. De kleur wordt
bepaald door het smaakmoutmeel dat aan de
bloem is toegevoegd. Ook het model wijkt af
van de gangbare broodsoorten. Het smaak-
moutmeel geeft niet alleen de fraaie gouden
glans aan het brood. Het zorgt ook voor de
zachte, wat zoetige smaak. Bovendien is er
desem aan het meel toegevoegd. Dat geeft weer
een iets frissere smaak. Beide ingrediënten
zorgen nu voor een heel goede smaakbalans.
Voor het hoofdbestanddeel, de bloem, is een
melange samengesteld uit extra tarwesoorten.
Die zorgen voor een hogere wateropname,
waardoor het deeg heel soepel en het brood
uiteindelijk heel mals wordt.

De echte bakker Kluft
Kerkstraat 13 Makkum

Tel. 0515-231407

Makkum in actie tegen gescheiden uitzetting gezin Kadic

Witmarsum - Vrijdagochtend 8 oktober hebben
Dino en Danny Kadic een map met 1300
handtekeningen aangeboden aan burgemeester
Theunis Piersma van de gemeente Wûnseradiel.
Dat gebeurde op het gemeentehuis te
Witmarsum. Het gezin Kadic woont in
Makkum. Vijf jaar geleden zijn Gerda en Ivan
Kadic met hun oudste zoon vanuit het voorma-
lig Joegoslavië naar Nederland gekomen. De
jongste zoon is in Nederland geboren. Nu dreigt
het gezin uit elkaar getrokken te worden. De
moeder en de oudste zoon moeten Nederland
verlaten, de vader en de jongste zoon mogen
blijven. Dat is in strijd met de uitspraak van

minister Verdonk dat gezinnen niet uit elkaar
worden gehaald.

Anneke Visser uit Makkum is daarom met
anderen een handtekeningenactie begonnen.
Hiermee heeft ze 1300 handtekeningen opge-
haald, 10% van het aantal inwoners van
Wûnseradiel. De map met handtekeningen is
aangeboden aan burgemeester Theunis Piersma,
Burgemeester Piersma van Wûnseradiel zal de
map met handtekeningen vervolgens aanbieden
aan de advocaat van de familie Kadic, die bezig
is met de voorbereiding van het hoger beroep
tegen de uitzetprocedure. 

* Dino en Danny de twee jongens van het gezin Kadic overhandigen aan burgemeester Piersma
de 1300 hantekeningen.

Bekerwedstrijd Amstel Cup
Zaterdag 16 oktober om 14.30uur

Makkum 1 – Drachtster Boys 1

Makkum speelt in de 4e klasse A,
Drachtster Boys speelt in de 1e klasse E

Makkum kan zaterdag alle steun gebruiken,

Dus komt allen en tot ziens 
op het voetbalveld!

Hoofdsponsor Voetbalvereniging Makkum
Gros Hypotheken & Assurantiën
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VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Voor een betrouwbare auto, nieuw of gebruikt, kunt u prima terecht bij 
GARAGE  HORJUS IN MAKKUM

VW Passat Variant Tdi 74kw,nw type,airco-ecc,met.lak 2001  € 15.920,-
Seat Leon Tdi 110pk’signo’,5drs,airco,cruisecontr,  2001 verkocht
VW Golf Variant 1.6-16v,blauwmet,cruisecontr, 52dkm 2001  € 13.420,-
VW Passat Variant Tdi,airco-ecc,cr.contr, 127dkm 11-2000 € 13.400,-  
VW Passat Variant Tdi,airco,cruisecontr,comfortline 2000 € 12.920,-
Opel Zafira TD’comfort’,7pers,airco,cruisecontr,   2000  € 12.420,-
Ford Focus Wagon TDDi,airco,dakrail,el.rmn,115 dkm 2001 € 11.900,-
Seat Toledo Tdi 110pk’signo’,airco-ecc,115dkm,zilver 2000  € 11.600,-
Ford Focus 1.8-16v Ghia,5drs,airco,radio-cd,nw.st  2000 € 10.450,-
Peugeot 206 XR 1.1i,st.bekr,lm-velgen,metallic,35dkm 2002  verkocht 
VW Polo 1.4i,3drs,zwartmet,nw.model,radio,nw.staat 2001 verkocht
VW Bora Tdi,groenmet,airco,el.rmn/spiegels,van part 1999  € 7.850,-
Mitsubishi Carisma 1.6 GL,blauwmet,airco,LM velgen  1999  € 7.420,-
VW Golf 1.6i sport 100pk,5drs,lm.velgen,cpv,el.rmn  1997  € 6.920,-
Mercedes 200 D,automatic,wegenbelasting vrij,apk    1 972  € 4.995,-

www.garagehorjus.nl of pagina 672 van FRYSLAN TEXT
kwaliteit occasions vanaf € 4500,- worden afgeleverd met beurt, 6 maanden bovag garantie,nationale autopas en apk

Garage Horjus tel.0515-231318 <> fax.0515-231466

uniGar Horjus
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl
VW Golf Variant
1.6i-16v ,105pk
blauwmetallic, abs
cpv,cruisecontrol 
52 dkm   bj 2001
€ 13.420,-

Mercedes Benz 200D
Automatic,beige,4dr
Wegenbelasting vrij
van partikulier
bouwjaar 1972
€ 3.995,-

vanaf vrijdag 15 oktober
ieder weekend geopend

openingstijden:
vrijdag 21.00 - 2.00 uur

zaterdag 21.00 - 2.00 uur
zondag 16.00 - 23.00 uur

vrijdag en zaterdag
Euro-uurtje 

van 23.00 - 24.00 uur

Jullie zijn van harte welkom

Zuiderlaan 12
8746 NE Schraard.

Tel. 0517 - 53 15 87
Mobiel. 06 - 14 17 94 66

Fax. 0517 -53 16 13

Oproep: 
Makkum tijd voor Makkum
Makkum - De Kaatsvereniging uit 1892, de
Koninginneverening van 1898, de scholen, de
kerken, Plaatselijk Belang, de Fryske Krite, het Nut,
de begrafenisvereniging, de  muziekvereniging, de
koren, de Voetbalvereniging, de Buurtverenigingen,
de SES, het Comité Visserijdagen enz.enz. : de
overeenkomst is, dat deze verenigingen en nog vele
andere organisaties al tientallen jaren zorgen, dat er
serieuze zaken worden geregeld en ook, dat er sport,
spel en vermaak is voor de inwoners van Makkum
en omgeving. 

Dat komt er niet vanzelf: nee, je hebt bestuursleden
en vele commissies en vrijwillige medewerkers
nodig om alles goed te laten verlopen. Dat was zo;
dat is nog zo! Vele inwoners hebben zo hun rol, en
vaak meerdere rollen, om de dorpsgemeenschap te
dienen. Als je vandaag terug kunt kijken en na kunt
praten over iets wat je gisteren of nog eerder hebt
beleefd, waar je aan hebt meegedaan, dan geeft dat
binding. En zo iets gezamenlijks is absoluut
noodzakelijk om gevoel te krijgen met de
dorps+gemeenschap; om het leefbaar te houden;
om aangenaam te kunnen wonen, winkelen, je vrije
tijd te kunnen besteden, je kinderen te kunnen zien
ontplooien op school en in sport en andere hobbies;
waar aandacht is voor jong en oud; waar aandacht
is voor gezondheid en ziekte. Om de mooie dingen
op te kunnen tellen, en om de minder plezierige
perioden te kunnen delen, heb je elkaar nodig. De
vele verenigingen en organisaties vormen het
cement van ons bouwwerk, de dorpsgemeenschap
van Makkum.

Ik plaats hierbij een oproep, namens de
Koninginnevereniging Makkum en alle
Buurtverenigingen in Makkum, om wat tijd
beschikbaar te stellen. Tijd om in een bestuur of in
een commissie iets te doen. Het geeft voldoening
aan jezelf en levert veelal leuke contacten en
netwerken op in je eigen omgeving. Je geniet van
hetgeen je georganiseerd hebt. Maar vooral is het
nuttig en plezierig voor velen. De leefbaarheid van
een dorp begint bij jezelf; door niet alleen maar te
consumeren wat anderen voor jou regelen, maar
er zelf ook je steentje aan bij te dragen. Moeilijk?
Welnee, ieder heeft  eigen talenten, die op de juiste
plaats tot ontplooiing komen. Zeg “Ja” wanneer je
gevraagd wordt, of – sneller nog – meld jezelf!

Klaas Groeneveld, 
voorzitter Koninginnevereniging Makkum
tel.232607 of 
Corry Koornstra, secr. tel. 231778;
klaasgroeneveld@hotmail.com

De Makkumer Belboei
op het internet

www.makkumerbelboei.nl
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Hé mem, 
wat binne 

weekspecials?

Dat wit ik net!!
We gean der hinne!!!!

Dagelijks geopend van 10.00 - 18.00 uur

Theo, Marrit en H.J.

Skilbank 5 en 6
8754 HP  Makkum

Telefoon 0515-233454

Ik gean nei it Badhûs
foar de wynkracht 12

Wot is dot?

Sopkafee Weekspecials

Wordt vervolgd....

Leerkracht zijn is
een pracht beroep!
Makkum – Dinsdag 5 oktober jl. was het de
Dag van de Leraar. Het motto van deze dag:
“Leerkracht zijn is een prachtig beroep”! 

Voor de leerkrachten op CBS ‘De Ark’ hing er
een speciale vlag uit en was er taart bij de
koffie. Eén keer per jaar worden ze in het
zonnetje gezet! Echter, de leerkrachten op
De Ark werkten die dag net als anders. 

En de kinderen? Die hebben deze dag extra
hard gewerkt en komen langzamerhand
samen met de leerkrachten in de sfeer van
‘Feest, muziek …… ‘ het thema van de
50-jarige kinderboekenweek.

In pantsje 
snert fansels

Ik wol ek in 
weekspecial
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V I D E O T H E E K
VAN DER WEERD 

ELECTRONICS FRIESLAND  BV
!!NIEUW  BINNENGEKOMEN  BIJ  

VAN  DER  WEERD!!  

941 Six ways to Sunday
Genre Actie/Thriller (16)
Harry Odum is achttien jaar en zijn altijd 
overbezorgde moeder drijft hem tot regelmatig 
weerzinwekkende agressieve uitbarstingen.

942 The Butcher
Genre Erotiek (16)
Daniele en Alina zijn best tevreden samen, werken 
hard en genieten van het leven. Op een dag vetrekt 
Daniele voor een tournee. Zij zweren elkaar trouw

943 Monster’s Bal
Genre Tragedy (16)
Dit is een hartverscheurende en tegelijk 
hartverwarmende film met ijzersterk acteerwerk 
van Billy Bob Thornton en Halle Berry.

944 Animal Factory
Genre Drama (16)
Ron Decker is voor het eerst veroordeeld voor een 
aantal drugsdelicten en belandt achter de tralies.

945 Men in Black II
Genre Actie (MG6)
Na hun overwinning 4 jaar geleden is Jay 
(Will Smith) altijd blijven werken voor de ‘Men in Black’. 

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.adauto-fryslan.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

AKTIE: Bij een nieuwe
nagelset gratis cadeau

t.w.v. € 5.= (deze maand)

De Slinken 6, 8754 KH Makkum
Telefoon: 0515 - 233 941

JOY NAILS -Joyce van Gulik-
Nagelstyliste

Creil -  In serene rust, op een schitterende nazomer
zaterdagmiddag, floot scheidsrechter Gringhuis uit
Urk voor het begin van de wedstrijd s.c. Creil
tegen het bezoekend Makkum. Een tiental
Makkumer supporters wisten op tijd het sportter-
rein in Creil te vinden om dit unieke moment mee
te maken. Zowel het polder thuispubliek als de
zogenaamde harde kern van de supporters van
Makkum kwamen te laat voor dit moment. 

Toen ze aanwezig waren zagen zij met de al
aanwezige supporters twee slecht voetballende
ploegen. Vanaf de 25e tot en met de 30e minuut
stak Makkum even boven het niveau van de
wedstrijd uit. Eerst kreeg aanvoerder Reimo
Tjeerdema alle ruimte door de midden richting het
doel van Creil te gaan. De inzet door Reimo
Tjeerdema werd door keeper Peter Verlouw uit de
bovenhoek getikt. In de 28e minuut moest Jouke de
Jong zijn uit schuifbaar been gebruiken, om de
keeper nu in de beneden hoek te testen. Het
doelpunt hing voor Makkum in de lucht. Bouke de
Vries, deze middag man van de wedstrijd, speelde
met zijn vrijetrap Reimo Tjeerdema aan die ver-
volgens de vrijstaande Jasper van Dijk aanspeelde.
Jasper van Dijk laat zich nog steeds niet zo’n kans
ontnemen en scoorde de 0-1. Na het doelpunt hield
Makkum het verbeterende voetbal nog een vijftal
minuten vast maar verviel daarna in het slechte
spel van de thuisploeg Creil. Een opmerking uit de
defensie van Makkum, dat Creil aan de beurt was om
te scoren, werd bijna op slag van rust bewaarheid.
Door Gjalt Roorda neer te trekken speelde Creiler
Peter Koeslag zicht vrij voor de Makkumer keeper
Simon Adema die zich met alle ziel en zaligheid voor

de inzet wierp. Schijnbaar begint een voetbal
wedstrijd in Creil pas bij de tweede helft.

De poldersupporters waren opeens aanwezig en het
gekakel was in en rondom het veld niet van de
lucht. Lezend in de nieuwsbrief van de s.c. Creil
werd de oorzaak van de veranderde sfeer duidelijk.
De vrijwilligers worden in de nieuwsbrief erop
gewezen dat er binnenkort weer kippen moeten
worden gevangen en dat de club, het geld wat daar
mee verdient wordt, goed kan gebruiken. Veel
geraas maar weinig wol met uitzondering van het
schot van Peter Koeslag in de 49e minuut dat via
de tweede paal in de handen van keeper Adema
kwam. Creil acteerde slecht deze middag en met
één wisselspeler op de bank had trainer Simon Pit
weinig mogelijkheden om het tij te keren. Makkum
kreeg vervolgens alle ruimte de voorsprong verder
uit te bouwen. Door een splijtende pass van Lars
Niemarkt werd eerst Jouke de Jong vrij voor
keeper Verlouw gezet die de inzet keerde. Geen
antwoord had de goalie op de kopbal van Jasper
van Dijk uit de corner van Reimo Tjeerdema 0-2.
Ondanks de ruime voorsprong in de wedstrijd bleef
het ook bij Makkum vrij onrustig aan de bal en
voelde men zich nog niet zeker op de goede afloop.
Die onzekerheid was misschien ook wel de
oorzaak van het missen van een viertal mogelijkhe-
den de score naar een grote uitslag te tillen. Pas in
de 89e minuut kwam er berusting in de ploeg van
trainer Rolsma toen Jouke de Jong uit stand met een
zuivere stift de bal in het doel van Creil liet
verdwijnen 0-3. Na het eindsignaal van scheidsrechter
Gringhuis uit Urk was de rust terug op het veld van
Creil op de mooie nazomer zaterdagmiddag.

Voetbal - S.C. Creil - Makkum 0-3
Bouke de Vries deze middag man van de wedstrijd

Sport

Roeiers uit Makkum nemen deel aan
Amsterdamse Grachtentocht

* Op de voorgrond roeisloep Twirre uit Makkum

Amsterdam - Afgelopen zaterdag werd in
Amsterdam door 124 sloepen de Grachtentocht
geroeid. Vanuit Makkum namen de Brûzer, de
Zeesteeg en de Twirre deel aan deze 24,5 km lange
klassieker. Er werd gestart bij het Scheepvaart-
museum en om de vijf minuten voeren er vier
sloepen het IJ op. Via het Amsterdam-Rijn en het
Lozingskanaal kwamen de roeiers de Amstel op
waar ze het Olympisch stadion passeerden. Tot zo
ver waren de wateren breed genoeg om elkaar goed

te passeren maar tijdens de laatste kilometers van
de race werden de wateren smaller. Ook nam het
aantal de rondvaartboten toe en schoof het deel-
nemersveld vanwege het starten op handicap meer
in elkaar. Na de Stopera begon het zigzaggen pas
goed in de Leidse, Prinsen-, Keizers- en
Herengracht waar vele toeschouwers zich hadden
verzameld. Aanvaringen met rondvaartboten en
toeristen in motorbootjes en passages van nauwe
brugdoorgangen hadden in een aantal gevallen
gebroken riemen als gevolg. De meegereisde
supporters zagen dat de Makkumers zonder averij
en al te veel oponthoud de finish bereikten.

De dames werden 10e van de 24 damessloepen in
3’7”52 . De heren van de Zeesteeg waren Makkums
snelste sloep in 2’30”12 en werden 63e overall. De
heren in de Twirre hadden de smaak weer goed te
pakken en roeiden met een gemiddelde snelheid van
9,8 km/u in 2’30”13 naar de finish bij het
Oosterdok. Dit bleek goed te zijn voor de 6e plaats
overall en een 5e in de Hoofdklasse A. Het roei-
seizoen wordt op 6 en 7 november afgesloten in
Muiden met 3 races om het forteiland Pampus.
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b i j   e l l e n
nagelstyling, manicure & meer

! nagelstyling
! permanente make-up
! opleidingen nagelstyling
! workshops (nailart, coulor acryl)

Houtmolen 16
8754 GJ Makkum

Tel. 0515-231417 /  06-54614470
Behandeling op afspraak

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u

VV Makkum
Zaterdag 16 oktober

Inhaal
SDS 3 - Makkum 3 12.45 uur

Bekerwedstrijd/senioren/junioren 
Makkum 1 - Drachtster Boys 1 14.30 uur
Makkum E1 - ONS Sneek E1 09.30 uur

Competitie/junior
Makkum B1 - Oosterlittens B1 12.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 15 oktober
20.15 uur  J Makkum 7 - Oeverzw. 8
21.25 uur D Tricat/SetUp 6 - VLO 3
20.15 uur  J Makkum 8 - Delphion/DBS 12
21.25 uur H Makkum 3 - Oeverzw. 2
20.15 uur  J Makkum 6 - Wisky 5
21.25 uur H Makkum 2- HVV 2

zaterdag 16 oktober
17.00 uur  D Makkum 1 - VC Leeuwarden 2
17.00 uur  D Makkum 2 - COVOS 2

KNVB-competitie
dinsdag 19 oktober
20.00 uur H Ny Engwier 2 - MKV’29  2
20.50 uur H Ny Engwier 1- RES 3

Sponsorloop Noodopvang
wordt groot succes !

Witmarsum - De tussenstand van de opbrengst voor
de Sponsorloop voor de Noodopvang in Witmarsum
bedraagt op dit moment 2.478,50 euro. Zoals wij u in
het vorige bericht informeerden, gaan een paar
personen deelnemen aan de halve ING- marathon in
Amsterdam. Deze deelname is opgezet om voor
culturele en onderwijs activiteiten een fonds op te
richten. Dit ten bate van de uitgeprocedeerde asiel-
zoekers die in de noodopvang te Witmarsum worden
opgevangen. De organisatoren zijn hartstikke blij
met het inmiddels binnen gehaalde bedrag en zien
grote mogelijkheden om naar een bedrag van 6.000,-
euro te groeien. Mede met uw steun moet dit lukken,
er zijn velen u voorgegaan om van deze sponsorloop
een succes te maken. Deze actie wordt mede onder-
steund door Vluchtelingenwerk Fryslân en Stichting
Respons. In Witmarsum wordt ruim 30% van de
uitgeprocedeerde asielzoekers die in Friesland
verblijven opgevangen. Het is daarom niet voor niets
dat deze sponsorloop wordt georganiseerd. Steun
daarom deze bijzondere sponsorloop, dan kunnen
wij er voor zorgen dat de bewoners van de nood-
opvang nog een enigszins menselijk bestaan kunnen
hebben en de vrijwilligers in staat worden gesteld om
de begeleiding te blijven geven.

U kunt uw bijdrage storten op 1970620 t.n.v
K.Helder Parrega/ Noodopvang

Voetbalprogramma

Sporthal
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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 0515-232477

Bar Café Restaurant

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa.  JOUSTRA-BBRANJE
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

Sport

Drachten - Zaterdag vertrokken wij uit
Makkum om tegen Turfstekers 3 in Drachten te
spelen. Wij wisten van te voren dat dit sterke
tegenstanders waren. Maar met onze inzet
wisten we toch deze partij in winst om te zetten.
We begonnen in de basis te spelen met Francis
Koornstra, Anja van der Werf, Susanne
Hellendoorn, Vollie Oostenveld, Marrit van Dijk
en Elly Smink. Op de bank zaten Magriet van
der Weerdt en Hilde Lutgendorff en natuurlijk
onze fanatieke coach Grietje Tjeerdema.

De eerste set was het wat aftasten en moesten
wij zoals gewoonlijk even op gang komen. Na
een goede analyse van het spel van de tegen-
stander wisten wij de eerste set in winst om te
zetten en wonnen wij met 25-23. 

Aan het spel in de tweede set kon je zien dat wij
in de eerste set alles moesten geven om die te
winnen. Wij verloren deze 20-25. 

De derde set moesten wij natuurlijk ons spel,
wat wij in de eerste set speelden terug zien te
vinden om het in winst om te zetten. Dit slaagde
ons mede door onze vaste supporters op de

tribune. Zij hadden de moeite genomen om ook naar
Drachten af te reizen. Wij konden hen natuurlijk niet
teleurstellen. En wonnen deze set 25-15.

De vierde set was aangebroken en ook deze set
moesten wij proberen te winnen. Om tegen
Turfstekers 3 uit Drachten vijf sets te spelen dan
wordt er veel van je conditie gevraagd. Ook dit
werd een spannende set de punten werden om en
om verdeeld en Turfstekers 3 stond heel goed te
verdedigen. Aan onze verdediging weten wij dat
hieraan nog wel wat aan gesleuteld kan te
worden. Turfstekers nam eerst nog wel de leid-
ing maar gelukkig hielden wij het hoofd koel en
kwamen langs zij. Op de stand 20-20 maakten
wij een opslagfout waardoor de tegenstander
voor kwam te staan met 21-20. Wij lieten ons
niet uit het veld slaan en proberen met wat
tactische ballen een voorsprong te maken. Op
stand 23-23 kregen wij de opslag terug. Met
goed opslaan, goed verdedigen en smashen
wisten wij de set in winst om te zetten met de
stand 25-23. Opgetogen gingen met 3-1 winst
terug naar Makkum. 

Een speelster

Volleybal - Eerste wedstrijd vier punten voor
dames Makkum
Sneek - De eerste uitwedstrijd van dames
Makkum 1 was  zaterdag 2 oktober jl.  in Sneek  
tegen  ‘De Draai’. Het team wat vorig seizoen
overduidelijk kampioen geworden was, maar
niet wilde promoveren. Deze keer hadden ze
maar 6 spelers  en dus geen wissels. Dit
beloofde wat! Na een week met enkele zieken in
het team van Makkum, was iedereen wel
weer redelijk opgeknapt. Maar niet iedere speel-
ster was topfit. De dames starten met
spelverdeelster Margiret van der Weerdt, de 2
midspeelsters Francis  Koornstra en Anja
van der Werf, Susanne Hellendoorn op de
achterpositie, en op de buiten stonden Hilde
Lutgendorff en Vollie Oostenveld. De wissels
waren buitenaanvalster Elly Smink en
spelverdeelster Marrit van Dijk, die rustig op de
bank naast coacht Grietje Tjeerdema begonnen. 

In de eerste set kwam het spel moeizaam op
gang bij beide partijen. De  ploegen leken beide
wat afwachtend. Veel aanvalsballen aan de
Makkumer zijde  gingen uit. Zo stond Makkum
in mum van tijd veel punten achter. Er werd
gebruik gemaakt van beide wissels en later in de
set werd er weer terug  gewisseld. Door enkele
prikballetjes en een goed blok, leverde het
uiteindelijk toch nog een setwinst voor Makkum
op met 24-26.

De tweede set kende wat een ander beeld.
Makkum kwam gelijk op voorsprong  door goed
verdedigend en aanvallend werk. Toch wisten de

Sneker dames weer wat terug te komen en het
spannend te houden door een goede servebeurt.
Uiteindelijk werd deze set wel gewonnen met
20-25 door de Makkumers.

In de derde set ging er vanalles mis. De warmte
begon ook parten te spelen. Er waren veel
persoonlijke fouten waar de Sneker dames van
profiteerde. De Makkumer dames konden het
zelf niet meer afmaken. Alle time-outs werden
gebruikt en er werd opnieuw gebruik gemaakt
van de wissels. Maar deze set  pakten de tegen-
standers vrij gemakkelijk met 25-18. 

Nu moest er wel weer wat gebeuren. Zo hoefde
het helemaal niet. Door een  peptalk van coach
Grietje starten de dames vol goede moed met de
vierde set. Af en toe zaten er lange rally’s tussen
waar Makkum aan het langste eind  trok. Ook
waren er goede servebeurten van onder andere
Susanne en Elly. Dit  leverde een flinke voor-
sprong op. Halverwege de set leek het alsof de
tegenstanders het opgegeven hadden want de ene
naar de ander bal viel daar gemakkelijk op de
grond. Er werd dik gewonnen met 10-25. Deze
winst was iets wat niemand van te voren gedacht
had. Het spel was misschien voor het  publiek dat
meegereisd was, niet altijd even indrukwekkend,
maar de 4 punten waren wel binnen.

* Door een technische onvolkomenheid bij de
e-mail, vandaag het verslag van de eerste
competitiewedstrijd. (red) 

volleybal - Dames Makkum 1 winnen met 3-1 
in Drachten van Turfstekers
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Kerkstraat 9, 8754 CP Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijsmedes.nl

WONINGAANBOD

BEDRIJFSAANBOD

VERKOOPBEMIDDELING

Makelaardij Smedes

AANKOOPBEMIDDELING

TAXATIES

NIEUWBOUW

Vakantie begint met een goed idee

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Linda, Alie. Terschelling: Bianca en Femmy

World of TUI Reisbureau Harlingen
Simon Stijlstraat 5 Corn. Douwesstraat 1
8861 CH  Harlingen 8881 CL  Terschelling West
Tel. 0517 417158 Tel. 0562 443396

World of TUI Reisbureau Harlingen
Reeds vele jaren een vertrouwd adres

voor alle reisadviezen.
Even een paar dagen er tussenuit,

kom dan gerust langs!

Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 231648 / fax. 233545 of tel. 231687  

TE KOOP Senioren stoel met hoge rugleuning
z.g.a.n. t.e.a.b.; Leren damesjack mt. 40
€ 30.-; Leren herenjack mt. 52 € 40.-, 
tel. 0515-233358

TE KOOP Caravan Speurder DS, 3 persoons,
bijna nieuwe voortent en luifel. Leeggewicht
625 kg. maximaal 750 kg, zeer geschikt voor
lichte auto. Vr.pr. € 700.-, 
De Kamp 4, Makkum, tel. 0515-540707

TE KOOP Crème kleurige tweezitsbank,
nieuw, tel. 0515-540529

TE KOOP Koelkast € 30.-; Vrieskist € 70.-
tel. 0515-233043

TE KOOP Complete PC pentium 3, met soft-
ware, ideaal voor Internet € 175.-, 
tel. 0517-532024

TE KOOP 4 Houten eetkamer stoelen (Ikea)
rood € 30.-; Oud Grenen kastje met één
houten deurtje en één deurtje met glas € 75.-
tel. 0515-417715

TE KOOP Prachtige rode scooter merk
Aprilla Amico bw.jr. 2000 km. stand 4563 elk
jaar grote beurt, incl. verz. tot 01-05-2005.
Vr.pr. € 900.-, tel. 0515-232203

TE KOOP Buggy met toebehoren € 35.-;
Poppenhuis € 10.-; Maxi Cosi € 10.-;   Groen
Skybankstel 2 + 3 zits € 150.-; Poppenwagen
– jaren ’60 € 10.-; Kinderspeeltafel + stoeltje
€ 7.50, tel. 0517-532453

TE KOOP Konijnenhok € 15.-, 
tel. 0515-579312

TE KOOP Brig Rubberboot (rood 2.85 mtr.)
z.g.a.n. € 850.-; Brig Rubberboot (rood 3.00
mtr.) z.g.a.n. € 900.-; Tohatsu buitenboord-
motor 5 pk, met losse tank € 700.-, 
tel. 0515-233358

TE KOOP Meisjesfiets 20 inch. € 25.-, 
tel. 0515-540707 (Makkum)

GEVRAAGD Autostoeltje voor ± 2 jaar, 
tel. 06-13101060

GRATIS AF TE HALEN 2 Zebravinken
met nog weinig vlieguren, zonder kooi
tel. 0515-232025

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



7 Dagen per week geopend

Openingstijden: 
MAANDAG T/M VRIJDAG:  

8.00 tot 12.00 uur
15.00 tot 17.00 uur

ZATERDAG EN ZONDAG:  
8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons op recreatiecentrum 
De Holle Poarte Makkum

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Markt 7 ! 8754 CM Makkum ! Tel: (0515) 23 21 11

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 13 oktober 2004

Zoekertje

De doorsnee man/vrouw bestaat niet, evenmin als de doorsnee

gezinssituatie. Daarom heeft u niets aan een standaardadvies. Waar 

u wel wat aan heeft, zijn solide en gerichte oplossingen voor uw

financiële vraagstukken. Gros Hypotheken & Assurantiën beseft dat

als geen ander. Wij  gaan daarom zorgvuldig én persoonlijk te werk.

Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden en analyseren uw

financiële situatie. Op basis daarvan creëren wij voor u de  meest

interessante oplossing.

U krijgt van ons een onafhankelijk eerlijk advies. Gros Hypotheken &

Assurantiën is niet gebonden aan financiële instellingen. Daardoor 

kunnen wij in alle vrijheid opereren, met uw wensen als uitgangs-

punt. Wij vragen meerdere offertes aan en selecteren voor u de beste

producten inclusief de beste voorwaarden.

U bent nummer één
Hypotheken & Assurantiën

Optimaal financieel advies op elk terrein!
Hypotheken & Assurantiën Papiermolenstreek 2 8754 GE  Makkum  

Postbus 89, 8754 ZP  Makkum Telefoon (0515) 232 704  Fax (0515) 233 133
info@hypotheek-gros.nl www.hypotheek-gros.nl

Bel voor 
informatie of 
een afspraak

0515 23 27 04
Wij adviseren in: • hypotheken • verzekeringen • pensioenen • inkomens-

planning • beleggingen • vermogensbeheer • consumptieve financieringen

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 231648 / fax. 233545 of tel. 231687  

GEVRAAGD Supernintendo compleet met
twee controllers en eventueel spel(len), 
tel. 0515-232830

GEZOCHT Goede plaats voor kleine poes
zwart/wit, tel. 0515-579225

GRATIS AF TE HALEN Aquarium, 
tel. 0515-232203

GRATIS AF TE HALEN Lapjeskat ± 6
weken oud, tel. 0517-532493

AANGELOPEN Jong konijntje, zwart met
witte neus, Leerlooiersstraat, 
tel. 0515-231667

VERLOREN Een hangertje van een ket-
tinkje …… het is een zilverkleurig hartje met
een blauw steentje erin, ongeveer 1,5 cm
groot. Wil de eerlijke vinder hem alstublieft
terug brengen. Het heeft een speciale betekenis
voor mij! tel. 0515-231035

VERMIST Zwart/wit dwergkonijn, omgeving
Ds. Touwenlaan/Singeltje, Fam. Poepjes, 
tel. 0515-232897

VERMIST Wie heeft donderdag 7 oktober
bij Kievitshorne mijn witte fiets “geleend”?
Witte damesfiets met kleurige accenten,
gehaakte kleurige jasbeschermers. Graag
terugzetten, of bel 0517-531957 (Tipgeld!)

AANGEBODEN Ervaren huishoudelijke
hulp, tel. 06-51315371


