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Huldiging kaatsers
jongensbond

RTL4 Filmploeg 
bij Berends
Body&Beauty 
op de stoep

Majorettes van
weleer! ……

MAGERE
VARKENSLAPPEN
kilo

elders

6.99 3.99Makkum - Sinds dit voorjaar staat er in de
vijver voor de receptie van de Holle Poarte een
prachtig waterkunstwerk. Het is gemaakt van
roestvrijstaal en vooral bij zonnig weer is het
een lust om naar te kijken. Je ziet soms alle
kleuren van de regenboog in de royale water-
stralen. Het kunstwerk is gemaakt door Martin
Schneider uit Siegen Duitsland. Sinds 1983
komt deze enthousiaste surfer al op de camping.
In 1988 besloot hij met zijn vrouw een eigen
caravan op de Holle Poarte te kopen en sinds-
dien zijn ze regelmatig in Makkum te vinden.
In Duitsland werkt Martin bij een ijzer en staal

firma en sinds enige jaren heeft hij naast surfen
als hobby het maken van sculpturen van
roestvrijstaal. Het voorbeeld voor het kunst-
werk wat in Makkum staat ontdekte hij in
Frankrijk. Hij maakte het voor Makkum en 'wij
zijn er blij mee'. Het is weer eens iets anders
dan een recht omhoog spuitende fontein of een
waterval. Wanneer u er langs fietst, loopt of
rijdt, kijk er eens goed naar. Het is een fan-
tastisch geheel. De komende winter zal het
water er waarschijnlijk wel afgesloten worden
anders zouden bij vriezend weer een natuurlijke
ijs sculptuur kunnen ontstaan.

Waterkunstwerk voor receptie de Holle Poarte 

Slagerij Teerenstra wordt officieel Slagerij Brattinga
Makkum – Met ingang van 1 september, is de
slagerij van Piet Teerenstra te Makkum
overgenomen door de gebroeders Brattinga uit
Joure. Johan Brattinga is al sinds een aantal
jaren werkzaam bij slagerij Teerenstra en daar-
door een vertrouwd gezicht in de slagerij. Zijn
broer Sjoerd Brattinga heeft ruim 25 jaar ervar-
ing als vleesspecialist en werkzaam geweest bij
diverse gerenommeerde vleesbedrijven. De
ervaring van de gebroeders Brattinga is daar-
door een garantie voor wat betreft continuïteit
van ambachtelijke kwaliteit en het voortbestaan
van deze ambachtelijke slagerij in Makkum. 

De officiële opening van slagerij Brattinga
is gepland op donderdag 6 oktober a.s. De
openings- dagen zullen in het teken staan van
aantrekkelijke openings- aanbiedingen waarbij
ook de kinderklanten niet worden vergeten.
Ter gelegenheid van de overname zal er op
woensdag 5 oktober ’s avonds van 19.00 –
21.30 uur open huis zijn. Iedereen is dan in de
gelegenheid om de slagerij te komen bezien
en kennis te komen maken met de gebroeders
Brattinga. Alles onder het genot van een
gezellig hapje en feestelijk drankje, zo laat
Johan Brattinga weten.
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Tige tank foar it meilibjen nei it ferstjerren fan
ús mem, beppe en âldebeppe

Hotske 
Oostenveld - van der Veen

It hat ús goed dien.

bern
beppe- en âldebeppesizzers

Makkum, septimber 2005

Tankbetsjûging

Lâns dizze wei wolle wy elkenien betankje
foar it meilibjen yn wat foar foarm dan ek, nei
it ferstjerren fan ús heit, pake en oerpake

Geert Tuinier
De bern, bernsbern 
en efterbernsbern  

Makkum, septimber 2005

Bedankt

Fa. W. de Vries & Zn

Hierbij willen wij, als personeel, onze directie bedanken voor de vele
prettige jaren samenwerking en vertrouwen in uw medewerkers. 

Het heeft ons goed gedaan.

Het personeel en partners

Geert Tuinier 
1926 – 2005

De Kaatsvereniging Makkum staat nog even
stil bij het overlijden van Geert Tuinier.
Een man van de natuur in hart en nieren en
zeer betrokken bij het kaatsen in Makkum.
Hij trok er vaak op uit en was ook zeer regelmatig
op het kaatsveld te vinden.
Hij was bestuurslid van 1962 tot 1974, maar is
ook vele jaren daarvoor en daarna werkzaam
geweest op het kaatsveld te Makkum in allerlei
functies. Hij stimuleerde z’n kinderen om te gaan
kaatsen en natuurlijk ook z’n kleinkinderen.

Een markant man is niet meer………….

Bestuur en leden KV Makkum.

Zaterdag 1 oktober 
40 jaar getrouwd

Hartelijk gefeliciteerd

Yovanka, Wijbren
Thomas,  José, Anja

Ja mensen het is echt waar onze ouders 
Romke en Janke 

dragen hun ringen 
op 3 oktober al 25 jaar.

Lieve heit en mem Gefeliciteerd

Dikke tút Arjen, Anique en Anna

Kerkdiensten
zondag 2 oktober

Protestantse gemeente i.w. Geref. kerk 9.30 uur
Ds. Veen, Schraard                          

R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
dienst o.l.v. parochianen

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. R. Ham, Meppel + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
Broederschapsdag te Makkum, zr. C.J.M. Borgers

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
08.00 uur het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.    

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11 uur
en ’s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk S. van Houten, R. Cammingalaan 1, Bolsward.
tel. 0515-572049

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, wo, 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 Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en –verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
• Huishoudelijke Zorg
• Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
• Jeugdgezondheidszorg
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen 
• Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging 
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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

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

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



Je hebt gevochten voor wat je waard was,
maar dit gevecht kon je niet winnen....

Geschokt, verslagen en diepbedroefd zijn wij,
nu we zo vroeg al afscheid moeten nemen van

mijn lieve man en onze lieve papa

Sietze van Palmhoven
* 28 maart 1966  20 september 2005

19 juni 1992

Hanneke van Palmhoven - Wielinga
Ilse Maaike
Amy Corinne

Luke

De Polle 13, 8754 GW Makkum

Het afscheid en de crematieplechtigheid hebben op vrijdag
23 september jl. plaatsgevonden in het crematorium
Goutum.
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You to me are everything....

Voor altijd in mijn hart
Hanneke

Dit leed is niet te omschrijven
ons hart schreeuwt het uit van onmacht.

Waarom is onze fantastische jongen
zo ontzettend snel van ons weggenomen.

allerliefste Sietze
In ons hart ben en blijf je

voor altijd onze geweldige lieve zoon.
We zullen je ontzettend missen.

Lykele en Corry van Palmhoven

Siebe en Gonnie
Daphne
Babette

Hanneke
Ilse Maaike
Amy Corinne
Luke

Nelly

Johan en Bouwina
Coco
Terra

We kunnen het nog steeds niet bevatten…
Intens verdrietig zijn we na het overlijden van

Sietze van Palmhoven
Onze gedachten zijn bij Hanneke en de kinderen.

Gerbrand en Henriëtte
Ingmar
Sven

Johnny en Titia
Nynke en Nico
Femke
Jelmer

Wij zijn verslagen door het plotselinge overlijden
van onze sympathieke buurman

Sietze van Palmhoven
We wensen Hanneke, Ilse Maaike, Amy
Corinne, Luke en de familie veel sterkte toe.

Sietse en Annet Theo en Amanda
Tjitte en Annemieke Germ en Marjan
Gerbrand en Henriëtte Johnny en Titia
Anne Jan en Gretha
Sietse en Bianca Jelle en Wiesje
Ate en Tjitske Bouwe en Reino
Gerard en Tiny Jacob en Marian
Edwin en Janny Ernst en Ankie
Ultsje en Regina Andries en Marieke
Arie en Catherine Klaas en Froukje
Alex en Janny Cor en Corry
Gjalt en Geeske
Pietsje Brouwer-Yntema
Sjoerdtje de Witte-Miedema

en alle kinderen

Wij zijn verschrikkelijk verdrietig dat we veel
te vroeg afscheid moeten nemen van

Sietze van Palmhoven
Voorzitter van de M.R. en vader van onze
(mede) leerlingen Ilse Maaike, Amy  en Luke 

De kinderen van o.b.s. “It Iepen Stee” 
en het team: Hans, Petra, Monique, Klasien,
Jan Drewes, Tjenkje, Liesbeth, Marike en Chris

Wij wensen Hanneke, de kinderen en verdere
familie heel veel sterkte toe.

Makkum, 20 september 2005

Diepbedroefd  zijn wij, dat onze jeugdleden
Ilse Maaike, Amy Corinne en Luke hun vader

Sietze van Palmhoven
zo vroeg  moeten missen.

Wij wensen Hanneke, kinderen en familie
veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur en Leiding
Gijmnastiekver. D.E.S. 

Niet te begrijpen . . .

Met grote verslagenheid hebben wij afscheid
moeten nemen van ons zeer gewaardeerd
bestuurslid

Sietze van Palmhoven
Lieve man van Hanneke en vader van Ilse
Maaike, Amy Corinne en Luke

Wij wensen hen en naaste familie heel veel
sterkte met dit enorme verlies.

Bestuur en vrijwilligers van 
de Slag om Makkum

Niet te bevatten
Niet te begrijpen
Geen sloep meer te sturen
Slechts één koers te gaan ……

Veel te vroeg is heen gegaan

Sietze van Palmhoven 
Lieve man van Hanneke en zorgzame vader
van Ilse Maaike, Amy Corinne en Luke

Wij wensen hen en naaste familie veel
sterkte met dit enorme verlies.

Roeivereniging Makkum – Roeiteam Twirre
Jacob Martine
Roland Jan
Harry Marc
Jacob Eddie
Roderick Rutger
Nicole Tjidze
Rein Merijn
Sikke Rein
Remco

Watersportvereniging Witmarsum 
Roeiteam Brûzer 
Roeiteam Zeesteeg

Makkum, 20 september 2005
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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  S E P T E M B E R

Babi Pangang
Kip filet in Ketjap-saus
Mini Loempia's
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€13,65  
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,25
1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20
1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitsels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Vrijdagavond 23 september werden
de winnaars van de jongensbond gehuldigd
in de Prins. Lennart Adema, Hyltje Bosma en
Jan Hiemstra zijn hierbij ruimschoots in het
zonnetje gezet. Warren van de Veen, voorzitter
van de KVM, opende deze avond. Vervolgens
nam de burgemeester/ voorzitter van de
KNKB Theunis Piersma het woord over. De
jongens beschikken inmiddels niet meer over
podiumangst, want ze zijn herhaaldelijk op
het podium geroepen om felicitaties en
cadeaus in ontvangst te nemen.  De 2de prijs
winnaars Goenga, met Sibe Wibrandy, Sietse
Kuipers en Thomas Siebesma, en coach
hebben de finale weliswaar verloren, maar
werden ook naar voren geroepen om hun
cadeau en felicitaties in ontvangst te nemen. 

Aan het eind van de avond klommen Lennart,
Hyltje en Jan zelf nog op het podium om de
nodige mensen te bedanken. Ze spraken hun
waardering uit naar Mevrouw Sjollema, die
vaak hun telegraaf bemand had. En dat was
nog al eens, want de jongens hebben slechts 2
wedstrijden verloren, en op de overige partijen
zijn ze met de krans naar huis gegaan. Als
partuur staken ze er met kop en schouders
boven uit. Dit hoeft echter niets te zeggen,
want het moet wel waargemaakt worden op
de beslissende dag. Gelukkig hielden de
Makkumer jongens het na een goeie voor-
bereiding (koffie en appeltaart) het hoofd
koel, en kregen ze over de gehele dag slechts
5 eersten tegen. Terechte winnaars dus, hulde.

Lennart, Hyltje en Jan zijn de mensen die hun
geholpen hebben niet vergeten, en spraken dit
ook uit. Een belofte maakt schuld…....
bleek toen Jan Scheepvaart op het podium
werd geroepen. Hij kreeg het beloofde bier.....
want een nieuwe nap in de want zorgde direct
voor goed resultaat. Ze spraken ook hun
waardering uit voor Kees Tjeerdema en
Minne Zwaagstra, en uiteraard naar hun
vrouwen die Kees en Minne toch iedere zaterdag
en/of zondag weer moeten missen. Minne
Zwaagstra heeft te kennen gegeven op
dit hoogtepunt als coach te stoppen. Kees
Tjeerdema heeft inmiddels al aardig wat
successen geboekt en gaat door met coachen.
Misschien dat er volgend jaar een andere
collega/assistent met hem warm loopt voor
een volgend succesje…
Gedurende de kaatspartijen hebben zowel de
jongens als de coaches een aardig rijtje uit-
spraken en stopwoorden opgebouwd. Dit zijn
vaak uitspraken die te maken hebben met een
gedenkwaardig moment. Dit vonden Lennart,
Hyltje en Jan dus ook. Ze hadden bedacht
deze vast te leggen op een koffiemok.
Wanneer ze onder het genot van een bakje
koffie met de beruchte appeltaart zitten, kun-
nen ze deze momenten nog eens overdenken.
Het 2e afdelingspartuur van Makkum
bestaande uit Hendrik-Jan v.d. Velde, Steven
v. Gorssel en Rienk Veltman werd op deze
avond ook in het zonnetje gezet. Zij hadden
namelijk een mooie 5e prijs behaald op
“De Freule” in Wommels dit jaar.

“WE BINNE HJIR NET OM MIGGEN TE FANGEN”
Huldiging kaatsers jongensbond
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 29/9 t.e.m. wo. 5/10

Chocomel g.s.t. 1 liter...............................................1.35  0.79
TOP Q Appelmoes, 720 ml...................................2 voor 0.98
TOP Q Afwasmiddel, 500 ml...................................0.89  0.69
Speculaasbrokken, pak à 3 stuks.......................................0.79
Ardenner Boterhamworst...................nu 10 zegels extra
Bolino Vla, literpak......................................................nu 1.29
Almhof Vruchtenkwark, 500 gram.........10 zegels extra
Abee Huzarensalade, 150 gram.....................3 stuks voor 1.=

ambachtelijke slagerij
Gebr. Brattinga
Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

Nog enkele dagen 
en dan zijn wij er echt klaar voor.

Maar ook morgen, vrijdag en zaterdag 
kunt u profiteren van onze reclame aanbiedingen.

Volgende week zijn wij 
op 3- 4- en 5 oktober gesloten!

>>Meer hierover in deze krant en onze folder<<

VOORKOMING MISDRIJVEN

een zaak voor de politie en u

Agenda
zaterdag 1 oktober
Makkum – Rabobank 08.30-12.00 uur
Jeugdspaardag

Wons – Dorpshuis “it Bynt” 10.00 uur
Rommelmarkt  t.b.v. CMV Hosanna

zondag 2 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur 
Zing Mee….. programma 

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 1 oktober wordt uw oud
papier weer opgehaald. Er wordt om 9.00 uur
gestart. Graag op tijd, uw papier, goed verpakt
aan de weg zetten. De papiercontainers staan
vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Muziekvereniging Hallelujah 
en Mannenkoor De Flevosanghers.

Man zwaar gewond
door brand in woning
Makkum - Vrijdagavond omstreeks 18.55 uur
werd de brandweer van Makkum gealarmeerd
voor een woningbrand op de Geep in
Makkum. Bij aankomst was het vermoeden
dat de alleenstaande 71 jarige bewoner zich
nog in de woning bevond. Na het forceren van
de achterdeur met koevoet en bijl, werd via de
bijkeuken door de brandweer met ademlucht
bescherming het slachtoffer in de woonkamer
aangetroffen. De man is door de brandweer
naar buiten gebracht en werd nat gehouden.
De ambulancedienst nam de behandeling van
het slachtoffer over. Met zware brandwonden
aan gezicht en bovenlichaam en ernstige aan-
tasting van de luchtwegen is de zwaargewonde
man met de ambulance  naar het ziekenhuis in
Sneek vervoerd en vandaar later op de avond
overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.
Inspectie door de brandweer in de woning,
leverde geen vuurhaard meer op omdat door
gebrek aan zuurstof de vuurhaard was
gedoofd. Een zwart geblakerde woning,
getuigde wat er zich heeft afgespeeld.
De technische recherche van politie Fryslân
stelt een onderzoek in nar de oorzaak van
de brand.
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HHoouuttmmoolleenn 88 MMaakkkkuumm
TTeelleeffoooonn ((00551155)) 223333002200

auna
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Bea
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Nu oop nnaar BBeautyresort ssauna ''De LLeliehof' 
voor dde mmooiste bbeautyarrangementen.

Aanbieding: 
Duo-BBeautyarrangement vvoor €€ 69.95
2e ppersoon vvoor dde hhelft vvan dde pprijs.

Kijk oop wwww.leliehof.nl oonder nnieuwsbrief 
voor ddit uuitgebreide een aaantrekkelijke 
beautyarrangement iincl. vvrij ggebruik 
van ssauna, zzwembad, wwhirlpool eenz.
Tevens ddiverse aandere aaantrekkelijke 

beautyarrangementen. 

Let oop! BBoeken vvia iinternet 55% eextra kkorting 
op dde ttoch aal aaantrekkelijk 

geprijsde aarrangement

22ee ppeerrssoooonn 
vvoooorr ddee hheellfftt 
vvaann ddee pprriijjss

JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!
Verse Broccoli                    
1 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50  
maar 1 kilo voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Uien, wortels, bieten           
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
maar 2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75
maar 6 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Ook onze puikbeste aardappels 
blijven goedkoop !!
Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore  
nieuwe oogst aardappels        
deze week 20 kilo voor  . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

EELKJE’S
HONDENTRIMSALON

Blazerweg 13
8754 AK Makkum
0515-231613

Alleen op afspraak

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Reünie schoolgroep chr.lagere school 1952-1953

Makkum – In de MB van 14 september jl.
stond een foto van de reünie van de ‘jongens
en meisjes’ van klas 6 uit het schooljaar
52/53. Hierbij is verzuimd de namen er bij te
vermelden, vandaar nogmaals plaatsing van
deze foto.

Staand v.l.n.r. Maggy de Witte, Willem
Werkhoven, Rinze Koolstra, Pietje Poepjes,
Feite Bakker, en Hendrik van der Gaast.
Zittend v.l.n.r.Alida Bootsma, Fokje de Witte,
Maaike Hoekstra, Grietje Amels en Teatske
Kooistra.

Opening Nut seizoen met Iris Stew

Makkum - Zondag 9 oktober opent “t Nut
Makkum haar seizoen in de Zwaan met een
Matinee met de bekende Leeuwarder Folkgroep
Iris Stew de huidige bezetting bestaat uit Wilt
Dijk (contrabas,mandoline) Nils Korter
(mandoline,viool) Ger Lamerus (tin wistle, gitaar)
en Johan Juckers (12-stringgitaar). Iris Stew
staat garant voor een gevarieerd programma
en speelt zowel verstrekt als akoestisch. De
band straalt een hecht gezelschap uit dat met
veel plezier op het podium staat. Ierse bal-
lades en pubsongs aangevuld met seasongs,
shanties en eigen werk worden op een geheel
eigen wijze ten gehore gebracht. Irish Stew

heeft opgetreden op grote festivals in
Polen,Tsjechië,Frankrijk en Denemarken. In
Nederland speelde de band op evenementen
zoals Delfsail,Workum stront festival, Small
Sail Vlissingen, Visserijdagen Harlingen,
Havendagen Rotterdam, Tsjochfestival Drachten
en talloze andere feesten. De groep Irish Stwe
heeft inmiddels 4 Cd’s op hun conto staan en
is bezig met een nieuw album.

Zondag  9 oktober in De Zwaan om 16.00 uur,
entree voor Nut leden 4 euro en 7 euro voor
niet leden. Voorverkoop vanaf  30 september
bij Boekhandel Coufreur, Kerkstraat 17.
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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

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

voor: bloemen, planten, 
rouwwerk, bedrijfsabonnement, 
trouwwerk, potterie, glaswerk, 

woonaccessoires & zo

DDaatt iiss..............
kklleeuurrrriijjkk ggeenniieetteenn

Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27

8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Het hospitaalvaartuig Henry Dunant bracht twee weken geleden een bezoek aan Makkum. De
gasten  aan boord kwamen hoofdzakelijk uit het zuidelijk Nederland. In de haven van Makkum
aangekomen, stonden een aantal vrijwilligers klaar om met de mensen een wandeling door het
centrum van het dorp te maken. De volgende ochtend werd koers gezet naar Terschelling

Kaderdei federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum
Arum - Zaterdag 17 september j.l. werd het
kaatsseizoen van Federatie Wûnseradiel-
Bolsward-Workum afgesloten met de jaarlijkse
“kaderdei”, een kaatswedstrijd voor bestuurs-
leden en commissieleden van de aangesloten
15 kaatsverenigingen. Gastheer was dit jaar
de KV Willem Westra uit Arum, die de gasten
ontving met koffie en oranjekoek. Door de
goede organisatie en het mooie weer was er
sprake van een geslaagde “kaderdei” met een
record-deelname van 53 kaatsers en kaatsters.
Door uiteenlopende redenen ontbraken de
kaatsverenigingen uit Gaast/Ferwoude,
Witmarsum en Workum. Na afloop van de
kaatswedstrijd reikte voorzitter Wybe de Jong
de prijzen uit aan de winnaars van de punten-
klassementen bij de jeugd. Hierna konden de
aanwezigen zich te goed doen aan de barbecue
wat bijzonder goed in de smaak viel want er

bleef geen stukje vlees over. Na de barbecue
werden de prijzen van de kaatswedstrijd uit-
gereikt. De voorzitter maakte bekend dat in
2006 KV Exmorra de gastheer zal zijn van de
“kaderdei”. Hierna werd de polonaise ingezet
en het feest nog enige tijd voortgezet.

Er werd gekaatst met drie lijsten. In 9 perken
werd er om ca. 11.00 uur begonnen met de
eerste lijst. Er werd sportief en over het
algemeen spannend gekaatst getuige het feit dat
geen enkele partij in 5-0 eindigde en slechts
twee partijen op 5-1. Tien keer eindigde een
partij op 5-3 en 7 keer op 5-4. Tenslotte werd het
vier keer 5-5 waarvan twee keer “alles aan de
hang”. Om ca. 16.15 uur viel de laatste slag en
konden alle punten worden opgeteld. Dat zoiets
nog niet meevalt bleek uit het feit dat niet alle
prijzen daar terecht kwamen waar ze hoorden.

De juiste uitslag is als volgt:
DAMES:
1. Denise Koornstra (KV Makkum) 21 punten (6 tegeneersten)
2. Gea Faber (KV Willem Westra Arum) 21 punten (7 tegeneersten)
3. Vera Okkema (KV Spui yn é want Hartwerd) 21 punten (8 tegeneersten)

HEREN:
1. Roel Venema (KV Bolsward) 21 punten (9 tegeneersten)
2. Bouwen Bouma (KV Willem Westra Arum) 21 punten (10 tegeneersten)
3. Auke Bloemhof (KV Spui yn é want Hartwerd) 21 punten (10 tegeneersten)
3. Douwe K. Postma (KV Exmorra) 21 punten (10 tegeneersten)
5. Hendry Steigenga (KV Exmorra) 21 punten (11 tegeneersten)
6. Sies van den Berg (KV Zurich) 21 punten (13 tegeneersten)
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Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

Adverteer in de
Makkumer Belboei

www.nieuwbouwinmakkum.nl
RTL4 Filmploeg bij Berends Body&Beauty op de stoep

Makkum – Vorige week maandag is de RTL4-
filmploeg van het programma “Aperitivo”, met
presentatrice Mirna Goossen, bij Annette
Berends geweest voor het maken van een
reportage. Aanleiding was een bijdrage van
Annette in de laatste uitgave van het maandblad
“Gezondheid” over de organisatie thuis/werk.
“Ik vond het wel een leuke ervaring, alleen
verbaasde ik me dat men bijna de hele dag
nodig had voor slechts 2 minuten film. Dat
wordt veel knip- en plakwerk” zegt Annette.

Het desbetreffende programma is gisteren,
dinsdag 27 september om 17 uur op RTL4
uitgezonden.  “De tips en tricks die er worden
toegelicht zijn veelal een kwestie van gezond
verstand en discipline, maar toch was het een
leuke en leerzame ervaring. Onze ouders en
grootouders waren niet zo ouderwets met hun
drie Rust, Reinheid en Regelmaat….....” Als
afsluiter van de reportage zoomt de cameraman
in op onze mooie vlag van Makkum. Nou, wat
een landelijke reclame niet?

Glitter en glamour op startavond Hallelujah

Makkum - Hallelujah heeft startproblemen en
hier is best wel wat aan te doen. Volgens de
voorzitter van de aktiviteiten commissie Nelleke
Oostenveld verlopen de eerste repetities van de
muziekvereniging altijd stroef. Muzikanten
moeten na een zomereces de eerste paar repetities
even loskomen. En daar werd afgelopen
zaterdag tijdens de startavond op het pleintje bij
de Stopera op een bijzondere manier in
voorzien. De leden werden een half uur lang
blootgesteld aan streetbands door sportcentrum

Hartman uit Bolsward. Het thema glitter en
glamour werd de avond verder uitgewerkt en
tijdens de barbecue werden de examenkandidaten
van het afgelopen seizoen door de voorzitter van
Hallelujah in het zonnetje gezet. Op de foto van
links naar rechts; Koos van Wijk (trompet C);
Tineke de Jong (klarinet A); voorzitter Tjalde de
Witte; Ineke Dijkstra (klarinet C); Iris v/d Kamp
(slagwerk B); Anna Marieke Zijlstra (hobo A).
Op de foto ontbreken: Esther van Gorssel (klar-
inet A) en Jan v/d Zee (hoorn C)

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

8.00 - 12.00 uur
14.00 - 18.00 uur

zaterdag en zondag
8.00 - 18.00 uur

U vindt ons op recreatiecentrum 
De Holle Poarte Makkum
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* Er vorige week en misser in de Belboei 
stond, de Nagelstudio & Opleidingen van 
Joy Nails is van Joyce van Gulik

* Er vele malen de naam Joy in het artikel 
over de studio stond maar hier had natuurlijk
Joyce moeten staan

* Het zal nu duidelijk zijn dat Joy Nagelstudio
& Opleidingen door Joyce van Gulik 
gerund wordt

Aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
is geslaagd voor Deeltijdstudie HBO-V,
Karin Koornstra te Makkum.

Samen zingen in Makkum
Makkum – Op zondagavond 2 oktober zal er
weer een Zing-mee-avond plaatsvinden, in de
grote zaal van “Avondrust”. Aan deze zangavond
zal het baptistenkoor “God is mijn lied” uit
Harlingen meewerken. Er zullen veel        bekende
geestelijke liederen gezongen worden, begeleid
door Gerrit Couperus. De aanvang is 19.30 uur.
Kerkradioluisteraars kunnen de band- opname
beluisteren op maandagavond, 3 oktober om 19.15
uur, via kanaal 1. Tot ziens in “Avondrust”, ieder
van harte welkom. 
Voor meet info: A. Otter, tel. 0515-542126 
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Pastor Draisma met 
verhalen en anekdotes
Makkum – Pastor Draisma vertelt verhalen en
anekdotes uit zijn bewogen en bereisde leven.
Als pastor van de RK kerk, maar Draisma is ook
bekend als columnist van het Fries Dagblad.
Wilt u deze avond meemaken dan bent u dinsdag-
avond 4 oktober a.s. welkom in het restaurant
van Avondrust. De aanvang is om 19.30 uur de
zaal is open vanaf 19.00 uur. De entree bedraagt
€ 2.50, dit is inclusief 2 kopjes koffie.

Wist u dat...

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

Noord-Hollandse Extra Belegen Kaas (No.B)  . . . .van 8.45 nu 6.95 p/kg

Belegen Friese Nagelkaas  . . . . . . . . . . . . . . .van 8.95  nu 6.95 p/kg

Roombrie vers v/h mes . . . . . . . . . . . . . . . . .van 0.99  nu 0.75 p/100 gram

Onze inmiddels beroemde 
Marcaboules (salamiballetjes)  . . . . . . . . . . . . . . . .nu 6.95 p/kg

Ook het adres voor kadomandjes, kant en klaar of door uzelf samen te stellen.
Ook kunt u straks bij ons terecht voor kerstpakketten en relatiegeschenken.

Tot ziens  op de Markt 25 in Makkum
Tel:0515-231663 -Fax:0515-233283

Tegels                Delicatessen

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

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  
Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met 04-2001 139210 10.500.00
Volkswagen Golf IV 5 drs 1.9 TDI 66Kw 

Comfort-line Bl. Met 04-2001 134625 9.950.00
Volkswagen Golf IV 1.9 66KW TDI 

Trendline Bl. Met.   01-2001   147287    9.500.00
Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel

div. opt LPG G 3 03-2001 155596 8.750.00
Volkswagen Polo   1.4I 60 kat Blauw 04-1998   170883    4.250.00  
Volkswagen Kever     1200 1.2 Parel moer 05-1982   97594    2.500.00
Mazda       323 Sedan  1.6I-16V LX 09      04-1993   206531    1.900.00
Mazda       323      1.8 i, F-Coupe 16V Bl 04-1992 142658    1.950.00

Grijs kenteken incl. BTW 
Ford         Transit     2.5 DI(Verh.Verl) Wit 02-1999    81123    8.925.00
Citroen      Berlingo    1.9 D Zilver Marge    06-2001   148532   5.000.00
Opel         Combo       1.7 D Rood            10-1999    97205    3.750.00
Opel         Combo       1.7 D Rood            10-1999   104024    3.750.00
Fiat         Fiorino     1.3 benz. Wit         04-1993   108673      750.00
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LET OP!
De Zalm 7 te Makkum

Moderne goed onderhouden eindwoning.
3 slaapkamers, moderne complete badkamer
c.v. ketel 2003, tuin op het zuiden gesitueerd!

Mogelijkheid voor het bijbouwen
van een garage.

Een bezichting meer dan waard.

Vraagprijs: € 195.000,-- k.k.
Aanvaarding: in overleg.

Meer info:
www.makelaardijgros.nl
of bel 0515 - 23 25 50

IN PRIJS VERLAAGD

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Zing Mee…..
Samen zingen in de grote zaal 

van “Avondrust”
in Makkum 

m.m.v. Baptistenkoor  
“God is mijn lied” uit Harlingen
op D.V. zondagavond 2 oktober, 

aanvang 19.30 uur

Toegang vrij, 
info: tel. 0515 542126 / 231618

Sport
volleybal - Winst voor dames Makkum in eerste
competitieduel
Makkum - Het is weer september en weer tijd
voor de volleybalcompetitie. In het eerste
damesteam hebben een paar wijzigingen plaats-
gevonden. Trainster/ coach Grietje Tjeerdema
heeft ons verlaten en ook de speelsters Margriet
van der Weerdt en Anja van der Werf spelen
dit jaar niet meer bij dames 1. Margriet speelt
nu in het tweede damesteam en Anja heeft
volleybalvereniging Makkum helemaal verlaten
en speelt nu bij Hanzestad in Bolsward. 

De dames van Makkum zijn sinds half augustus
al weer druk aan het trainen, dit jaar onder supervisie
van twee zeer gedreven trainers, Dick van der
Meyden en Frank Monfils. Frank coach het team
ook. Het team heeft zich versterkt met Eva
Lantinga en Rommy Lutgendorff uit het tweede
damesteam en ook Baukje Hoekstra uit het
A-jeugdteam zal de dames soms komen versterken.
Vrijdag 16 september jl. hebben de dames al een
bekerwedstrijd gespeeld die met 3-0 van
Vovem’90 uit Emmeloord werd gewonnen. De
volgende tegenstander in die bekercompetitie is
dezelfde tegenstander als afgelopen zaterdag
namelijk het team van CoVos uit Oosterend. In
tegenstelling tot de bekerwedstrijd liep het
afgelopen zaterdag niet echt soepel bij de dames.

In de basis begonnen Rommy Lutgendorff, Vollie
Oostenveld, Hilde Lutgendorff, Francis
Koornstra, Elly Smink en Marrit van Dijk. Op de
bank naar coach Frank Monfils, Eva Lantinga. 

Het ging tussen beide teams gelijk op in de eerste
set. Toch wist Makkum door een paar goede services
van o.a. Marrit van Dijk het team van CoVos
onder druk te houden en de winst te pakken 25-21. 
De tweede en derde set waren als het ware
kopieën van de eerste. De dames hadden het niet
makkelijk, het ging niet vanzelf, maar door de
goede aan-wijzingen van Frank, die de dames de
opdracht gaf moeilijk te serveren, konden beide
sets gewonnen worden met tweemaal 25-17. De
derde set gaf de wedstrijd goed weer. De dames
van Makkum stonden te vaak elkaar aan te kijken
en af te wachten, ondanks een paar goede service-
beurten werd de set, door veel fouten,
weggegeven met 22-25. Totaal onnodig een punt
ingeleverd, maar toch een 3-1 winst in de eerste
competitie-wedstrijd.

De eerstvolgende competitiewedstrijd is alweer
een thuiswedstrijd. Aanstaande zaterdag 1
oktober spelen de dames om 17.00 uur tegen
Turfstekers Drachten. 

roeien - Zeesteeg uit Makkum wint in Zwartsluis
Zwartsluis - Afgelopen zaterdag verscheen het
team Zeesteeg aangevuld met twee roeiers van de
Twirre in Zwartsluis aan de start van de bijna 20
km lange Zwartewaterrace. Het Zwarte Water
vormt de verbinding tussen de Overijsselse Vecht
en het Zwarte Meer en hierop was een parkoers
tussen Hasselt en Genemuiden uitgezet. De
wedstrijd telde mee voor zowel het kromhout
whaler klassement als de eerste klasse waarin de
Zeesteeg voor het Nederlands Kampioenschap
uitkomt. Met in totaal 24 sloepen aan de start
konden hier mooie punten worden gepakt. 

De stuurman had de slagroeiers opgedragen
rustig te vertrekken en gedurende het eerste uur
werden er gemiddeld 27 krachtige slagen
gemaakt die de boot boven de 10 km/u brachten.
Al snel werden de eerste sloepen ingehaald en
waren de roeiers blij met een verkoelend briesje
want met het zonnetje erbij was het nog best
warm om te roeien. De inhaalrace zette zich de
hele wedstrijd voort en na anderhalf uur roeien
was bijna het gehele veld ingehaald. Tegen de
wind in werd het slagtempo verhoogd naar 29
klappen per minuut en bleek dat er slechts twee
sloepen waren die iets sneller gingen. 
Dit mocht de pret niet drukken want het Caatje
van Warmond – over het algemeen de snelste
kromhout whaler – kwam namelijk niet voorbij!
Ze naderden wel langzaam, maar hun aanval werd
succesvol gepareerd en de Zeesteeg liep vlak voor
de finish zelfs weer op de mannen uit Warmond

uit. Na 1’58”41 klonk een verlossende scheepshoorn
en konden de mannen niet anders concluderen dat
er uitstekend was geroeid want er was een minuut
sneller geroeid dan vorig jaar. 
Met complimenten en bier van de mannen van het
Caatje van Warmond maakten de mannen zich
hierna op voor het bungyroeien. Vorig jaar was de
eerste prijs al naar Makkum gegaan en dat moest
en zou dit jaar weer! Zestien teams meldden zich
bij een grote B1 sloep die aan een touw en zwaar
elastiek via een geleidelijn zo ver mogelijk moest
worden weggeroeid. De polsdikke bungy zorgt
ervoor dat deze strijd op centimeters wordt beslist.
De Zeesteeg moest als eerste driemaal een poging
ondernemen en zette 37.70 meter neer. Tijdens de
kwalificatie voor de finale – waarin vijf teams
mochten deelnemen – kwam geen enkel team aan
deze afstand. Alle ploegen roeiden zich volledig
stuk. In de finale trad de Zeesteeg als laatste aan
en moest in slechts 1 poging een nieuwe afstand
worden neergezet daar de kwalificatieafstand
verviel.  De te kloppen afstand bedroeg 37.00
meter. In een explosieve poging klokte het team
Zeesteeg 37.80 meter en als enige team verbeterden
zij zich in de finale. 

Tijdens de prijsuitreiking bleek dat het team over-
all 9e in de wedstrijd was geworden en 4e in het
kromhout whaler klassement. In de eerste klasse
werd een verdienstelijke 2e plaats gepakt en met
een grote trofee van het bungyroeien werd de
thuisreis naar Makkum vrolijk en voldaan ingezet.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Vakantie?
Kom eens langs!

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

Fa. JJOUSTRA-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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Leeuwarden – Zaterdagmiddag 24 september
stond voor Makkum een uitwedstrijd tegen
Rood Geel uit de Friese hoofdstad op het
programma. Rood Geel was niet alleen op
voetbalgebied een onbekende tegenstander
voor de Makkumers, maar de locatie van
sportpark het Kalverdijkje is voor een deel
van het legioen ook niet makkelijk vindbaar.
Zo stond een deel van de harde kern niets-
vermoedend bij voetbalclub Nicator. Nadat
dan toch eindelijk de meeste supporters een
plekje op het pittoresk ogende sportpark hadden
gevonden, was het Rood Geel wat als eerste
de bal mocht beroeren. 

Makkum speelde in een voor de supporters
herkenbare opstelling en een inmiddels
beproefde tactiek, met als “nieuw” snufje het
kantelen (wat menig maal over de velden
schalde) van het team. Wat inhield dat
Makkum trachtte het veld kort te houden en
met compact spel de wedstrijd te controleren.
Het eerste half uur had Makkum het beste van
het spel en kwam met goed en beheerst veldspel
een aantal keren gevaarlijk voor de goal van
de Leeuwarders. In de 5e minuut waren daar
al een tweetal gevaarlijk corners en in de
8e minuut was er een mooie crossbal van
Jelle Hiemstra op de doorgelopen Bouke de
Vries die net te kort kwam om de voorzet
doeltreffend af te ronden. Diezelfde Hiemstra
onderschepte na een kwartier spelen de bal op
het middenveld, die hij schonk aan Lars
Niemark. Deze ging op zijn beurt als echte
spits voor eigen glorie, maar het schot
belandde net aan de voor Makkum verkeerde
kant van de paal. Na ongeveer 25 minuten
spelen was het nu Bouke de Vries die met een
afgemeten voorzet Jelle Hiemstra in staat
stelde met het hoofd te scoren. De kopbal
werd echter gepareerd door de Leeuwarder
goalie. Na een half uur spelen gaf Makkum op
onverklaarbare wijze het initiatief uit handen.
Men gaf de hoofdstedelingen teveel ruimte en
liet hen teveel voetballen. Dit leverde uit een
vrije trap hun enige echte kans op.
Linksbuiten Evert Feitsma, jaagde de bal
echter een meter of twee over het doel van
Simon Adema. Ongeveer 5 minuten voor het
rustsignaal pikte de sterk spelende laatste man
Gjalt Roorda op eigen helft de bal op en
stoomde met het leder aan de voet op naar het
vijandelijk doel. Na een ruim opgezette één-
twee met Bouke de Vries slingerde Gjalt de
bal vanaf de achterlijn voor het doel, waar een

kroon op deze rush had moeten worden gezet.
Net voor rust was er een zeer mooi opgezette
aanval die op links werd opgestart. Jelle
Hiemstra zette met een individuele actie twee
man te kijk en bracht de bal bij de tweede
paal. Lex Kiewied kopte de bal beheerst terug
op aanvoerder Reimo Tjeerdema, maar zijn
schot smoorde in een mêlee aan spelers.

In het begin van de tweede helft pakte
Makkum de draad weer op. Maar na tien
minuten gaf Makkum de wedstrijd, wat het
toch redelijk onder controle leek te hebben,
volledig uit handen. Dit resulteerde in de op
dat moment verdiende 1-0 voorsprong door
linksbuiten Evert Feitsma. Deze achterstand
bleek het breekpunt in deze wedstrijd. Een
deel van het Makkumer team liet de kopjes
hangen en begon zich meer en meer met
randzaken bezig te houden. Tussen de 60ste
en 70ste minuut gaf Makkum onderleiding
van de “oude” garde nog een aantal keren
blijk van de pretenties waarmee Makkum
naar de hoofdstad was afgereisd. Ondanks een
aantal schotpogingen, waaronder één van
Jouke de Jong en de goed ingevallen Timo
Smit, lukte het Makkum niet om de gelijk-
maker te maken. Als het dan toch tegenzit
gaat de wet van Murphy zich roeren, wat
resulteerde in het feit dat Pieter Genee
vakkundig uit de wedstrijd werd geschopt en
ook Jouke de Jong het strijdperk met een
blessure moest verlaten. Dertien minuten voor
het einde werd onze gelegenheidsrechtsback
(overigens zeer verdienstelijk spelend) Teake
Elgersma door de linksbuiten Evert Feitsma
het Leeuwarder bos ingestuurd. Het was echter
Simon Adema die zijn ploeg nog uitzicht gaf op
een gelijkspel door tot twee keer toe bekwaam
te redden op de schoten van Feitsma. Tien
minuten voor het einde moest de Makkumer
goalie dan toch zijn meerdere erkennen in spits
Berend Wiersma. Wiersma tikte de bal bij de
eerst paal beheerst binnen en zette daarmee de
eindstand van 2-0 op het scorebord. Man of the
match aan Makkumer zijde was laatste
man Gjalt Roorda die deze middag positief
opviel door zijn coachende, opbouwende en
controlerende rol binnen het team. 

Zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Berlikum
op het programma. Berlikum is deze competitie
voortvarend begonnen en staat met de volle 12
punten uit 4 wedstrijden en met een doelsaldo
van 17 voor en 8 tegen alleen bovenaan.

Sport
voetbal - Makkum mist door verlies aansluiting
met de top
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September specials bij GARAGE HORJUS IN MAKKUM
6 maanden bovagarantie

Audi A4 Tdi 74kw proline,zwartmet,airco-ecc,cruisecontr,
Parkeer sensoren,audi concert,mistl.voor,cpv+afst. 2004 € 24900,-
Peugeot 307 2.0Hdi,5drs.bl.met,a/c,cruisecontr.76dkm 2003  € 15900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen   2002    € 13900,-
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco  2001 € 13400,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003            € 13400,-
Hyundai Matrix 1.6i gls,airco,met.lak,hoge zit,39dkm 2002              € 12900,-
Opel Corsa 1.4i MaxxCool,zwart,5drs,airco,cruise control
Cpv,el.ramen/spiegels,radio-cd,lm.velgen,16 dkm    2004 € 12400,-
Mazda Premacy 1.8i Exclusive,a/c,mistl.voor,zilver  2000  € 11900,-
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,zilver,radio-cd, 56 dkm 2001 € 11650,-
Vw Golf Variant Tdi 110pk,groenmet,a/c,cruisecontr  2000             € 10900,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,radio-cd,75dkm    2002 € 10600,-
Seat Alhambra 2.0i’comfort’,blauw.met,airco,el.rmn  1999            € 8900,-
Renault Clio 1.6-16v,airco,lm.velgen,mistl,half.leer 2001   € 8900,-
Fiat Punto 1.2 sx,stuurbekr,el.rmn,mistl,lm.velgen  1999 € 4450,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998              € 4450,-
Peugeot 306 1.4i,5drs,groenmetallic,st.bekr,110 dkm 1996              € 2900,-
Suzuki Swift 1.3glx,5drs,rood,cpv,el.spiegels,91dkm 1994             € 2250,-

Zuiderzeeweg 7,makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www. garagehorjus.nl voor foto’s en info.

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 1 oktober

senioren
Berlikum 1 - Makkum 1   14.30 uur
Blauw Wit’34 3 - Makkum 2 14.30 uur
Makkum 3      - Rood Geel 3 12.30 uur

junioren
Makkum A1    - AVC A1 14.30 uur
BergBCVC B1  - Makkum B1 9.00 uur
Makkum C1 - Lwd. Zw. C1 11.00 uur

meisjes  
St. Annap. MC2 - Makkum M1 11.15 uur

pupillen
Tzummarum D1 - Makkum D1 10.00 uur
Makkum D2    - Oosterlittens D3 9.45 uur
Balk E2      - Makkum E1   9.00 uur
Makkum E2    - JVB E2 *11.00 uur
Scharneg. E3 - Makkum E3   9.00 uur
Makkum F1     - Franeker F3  *12.00 uur
Sneek F5      - Makkum F2  9.30 uur
Makkum F3    - Harlingen F3 *10.00 uur

Wedstrijden met een * op het kaatsveld

NeVoBo-competitie
vrijdag 30 september
20.15 uur M Makkum 5  - Tonego 1
20.15 uur J Makkum 9   - Delhion/DBS 10
21.25 uur D Hanzestad 4 - Oeverzw. 6
20.15 uur J Makkum 8   - Heecher Op 7
21.15 uur J Makkum 7   - Oeverzw. 9

zaterdag 1 oktober
17.00 uur D Makkum 1  - Turfst/Drachten 3
17.00 uur D Makkum 2  - Turfst/Drachten 4

Oproep D.E.S
Makkum- Voor het 50-jarig jubileum van gijm-
nastiekvereniging D.E.S. (Door Eendracht Sterk)
zijn wij op zoek naar foto’s, krantenknipsels of
leuke anekdotes van de afgelopen 50 jaar! We
halen ze graag bij u op, bel even met Geertina
Bijlsma,tel. 0515-232145.

Namens het bestuur alvast hartelijk dank.

Mededeling VVV
Makkum – De openingstijden van de VVV-
Makkum zijn tot en met 29 oktober 2005 als volgt:
maandag tot en met vrijdag 10.00-12.30 uur en
13.00-16.00 uur, en op zaterdag 10.00-16.00 uur.

Sporthal

Makkum – Het is inmiddels alweer een maand
geleden dat de visserijdagen in Makkum
hebben plaatsgevonden. Iedereen kan terugzien
op een zeer geslaagd feest. Dit geldt ook voor
de leden van de Makkumer drumband en de
majorettes, die speciaal voor deze happening
nog éénmaal bijeen kwamen. Alleen het oefenen
was al een feest op zich. Dat de dames het
twirlen nog niet verleerd waren was zaterdags
duidelijk te zien. Wat zag het geheel er prachtig
uit. De t-shirts, petjes, allemaal in het rood wit,
net als de eerste jurkjes van de hoofdgroep. Dan
’s middags de drumband er nog achter, in

geel/groene t-shirts met de zeemeermin. Tussen
de middag was er voor iedereen nog een uit-
gebreid lunchpakket in rugzakjes verpakt. Wat
was deze dag geweldig verzorgd, wat heeft de
organisatie van de visserijdagen uitgepakt!
Grandioos gewoon. Een bedankje vond
iedereen dan ook wel op z’n plaats. Dankzij de
inzet van het comité visserijdagen is deze
reünie van drumband en majorettes een waar
feest geworden. Hartelijk bedankt!

Tamboers, lyristes en ex-majorettes van
muziekvereniging Hallelujah Makkum.

Majorettes van weleer! ……
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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 

Zoekertje
gratis geplaatst

Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687 

TE KOOP Koel-vries kast, Whirlpool zit nog
garantie op. Vr.pr. € 90.-, als nieuw; Antieke
koperen pomp vr.pr. € 25.-, tel. 0515-231996
of 06-21646000 

TE KOOP R.V.S. zendmasten 3 stuks,
geschikt voor paardenbak verlichting 13 mtr.
hoog € 100.- per stuk, tel. 0517-531388 of
06-53654878

TE KOOP Koppelstones (10x10 cm) ± m2
en waaltjes (7x20 cm) ± 16 m2, € 200.-
tel. 0515-231813

TE KOOP Gazelle herenfiets met 5 
versnellingen € 70.-, tel. 0517-532331

TE KOOP 4 Michellin banden 175/70R13
met 6 mm profiel in een koop € 15.-, 
tel. 0517-579000

TE KOOP 2 Scheeps schroeven voor decoratie
in de tuin diameter 120 met 4 bladen, gewicht
p.st. 125 kg. Staal € 50.- en Messing € 60.-;
Stokanker 1.30 m., 65 kg. € 25.-, 
tel. 0517-579755 na 18.00 uur

www.nieuwbouwinmakkum.nl

www.makkumerbelboei.nl
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje
gratis geplaatst

Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687

TE KOOP Erres radio + versterker i.z.g.st.
Prijs n.o.t.k., tel. 0515-231940

TE KOOP Z.g.a.n. Gazalle kinderfiets 22
inch. leeftijd ± 5.-,6,7 jaar € 75.-, 
tel. 0515-233226

TE KOOP Houten Azobé brugdelen 6 – 8 mtr.
€ 250.-, tel. 0517-531388 of 06-53654878

TE KOOP Stoere eiken kolomtafel met 4
stoelen Vr.pr. € 50.-; 6 Verschillende koperen
lampen waaronder scheepslantaarns (zien is
kopen), tel. 0515-231996 of 06-21646000

TE KOOP Technies CD-speler i.z.g.st. prijs
n.o.t.k., tel. 0515-231940

GEVRAAGD Herfst en winterkinderkleding
voor de peuterspeelzaal ’t Krobbeguod.
Inleveren bij Attie, tel. 0515-232858, Titia,
tel. 0515-232644 of Sylvia, tel. 0515-425507
of peuterspeelzaal zelf

GEVRAAGD 1 of 2 pers. kano, 
tel. 0515-576000

GEVRAAGD Lichtbak (embossing), 
tel. 0515-232334

GRATIS AF TE HALEN Epson fotoprinter,
tel. 0515-232097

GRATIS AF TE HALEN 3 Witte kuip stoelen,
tel. 0515-232189

GRATIS AF TE HALEN Openhaard/
Kampvuurhout, tel. 0517-532136 of 
06-21944516

BIED ZICH AAN Mollenvanger is op zoek
naar jachtvelden, ook kleinere velden,
tel. 06-51000867

VERLOREN sport/tennisschoenen, 
tel. 0515 231687
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GRANDIOZE OPENINGGRANDIOZE OPENING

Telefoon 0515 - 233 722


