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Slagerij Gebr. Brattinga officieel van start

Makkum - Vorige week is na een korte en
hevige verbouwing de slagerij van Johan en
Sjoerd Brattinga geopend. Een groot aantal
klanten vrienden en bekenden kwam hun hier-
mee gelukwensen. De gebroeders Brattinga
hebben al een lange staat van dienst in het
slagersvak. Beiden hebben in de slagerij van
Nieuwe Weme gewerkt en hier hebben ze heel
veel geleerd. Sjoerd heeft daarna nog enkele
omzwervingen gemaakt en heeft ook voor de
horeca gewerkt. Johan had eigenlijk kok willen
worden maar toen hij met het slagersvak in
aanraking kwam besloot hij hierin verder te
gaan. De interesse voor het kokswerk heeft
wel tot gevolg dat hij heel graag bijzondere en
lekkere dingen in de winkel wil hebben. Het
is dan ook de bedoeling dat in de toekomst
vleeswaren en gerookte artikelen uit de eigen
slagerij komen. Nieuw is al dat er ook nu kant
en klare maaltijden in de vitrine liggen. Johan
was al geruime tijd in dienst bij zijn voorganger
Teerenstra en dus bekend in Makkum. Hij zal
ook de meeste tijd in de winkel door brengen.
Sjoerd is meer de man die achter in de slagerij
zijn werkzaamheden gaat verrichten. Beide

mannen wonen in Joure en zullen dat, zo het nu
staat ook wel blijven doen omdat de echtgenoten
daar hun werk hebben. Voor het verzorgen
van opgemaakte schalen met hapjes voor een
feestje of partijtje kunt u ook bij de gebroeders
Brattinga terecht. 

De winkel is van maandag tot en met vrijdag
geopend van 8.00- tot 18.00 uur en vrijdags
op koopavond tot 21.00 uur, en op zaterdag
tot 15.00 uur. U kunt nu dus ook tussen de
middag voor een hartige hap of stukje vlees
voor de avondmaaltijd aan de Kerkstraat
terecht. Er staan ook wekelijks weer de aan-
biedingen in de Makkumer Belboei zodat een
ieder kan zien wat er naast de gewone vlees-
producten, voor lekkers en speciaals in de
aanbieding is.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Info Familieberichten
“Zij is verlost, God heeft haar welgedaan”

Dankbaar  voor alles wat zij in haar leven voor ons
heeft betekend, maar ook diep bedroefd, geven wij
kennis van het overlijden van mijn innig geliefde
vrouw, onze lieve zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

Jannetje van Beelen-
van Duijvenbode

* 7 november 1923               2 oktober 2005

J. van Beelen

Gerrit 

Gerrit en Ank

Coby en Kees

Leo en Jenny

Aad en Ina

Jan en Irma

Geertje en Piet

Koos en Yvonne

Peter en Dinie

Klein- en achterkleinkinderen

Boulevard 163, 2225 HE Katwijk

De rouwdienst en begrafenis hebben
plaatsgevonden te Katwijk aan Zee.

Op 4 oktober is overleden ons lid

Hendrik Drijfhout
Wij wensen de familie sterkte met dit verlies.

Buurtvereniging “Trije yn ien” Makkum

‘De Heer is mijn Herder’

Heel rustig is van ons heengegaan 
mijn lieve man, onze lieve heit en pake

Hendrik Drijfhout
* 24 augustus 1928 4 oktober 2005

Oudehaske Makkum

49 jaar

Makkum: S. Drijfhout-Postma

Rennie en Jacob
Sjenette en André
Hendrik Jan

Correspondentieadres: Lieuwkemastraat 30
8754 BN Makkum

De rouwdienst en begrafenis hebben zaterdag 
8 oktober j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Nei in koart siikbed is ferstoarn ús meibewenner
fan Avondrust de hear

W. de Valk
Wy winskje de sibben in protte sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan 
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust 

Makkum, 08 oktober 2005

Kijk maar goed, het is echt waar!
Vrijdag wordt ze 

50 jaar

Gefeliciteerd 

Ma – Peter
Johan en Marloes

Kerkdiensten
zondag 16 oktober
Protestantse gemeente i.w. Geref. kerk 9.30 uur
dhr. A.T. Gorter, Harlingen                                              

R.K. Kerk zaterdagavond 19.00 uur
pastoor J. v.d. Wal                        

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. J. Horjus, Bilthoven        

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum            

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Kerkstraat 7, Makkum. tel. 0515-231770

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
F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward. 
tel. 0515-238980

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 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
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 13/10 t.e.m. wo. 19/10

Belegen Kaas, 500 gram...............................................nu 2.99
Campina Stoofperen Vla...............................................nu 1.39
Gebraden Gehakt, pakje....................met 10 zegels extra
Pepsi Cola, 1.5 literfles.................................................nu 0.79
Seven-Up, 1.5 literfles..................................................nu 0.79
Tom Poes Variantjes, 2 kilo......................................4.95  3.75
TOP Q Augurken, 720 ml.............................................nu 0.75
TOP Q Schuurmiddel, 500 ml..................................0.99  0.49

Weekend aanbieding:

Cup à Soup..................................................2 pakjes voor 1.49

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578
MAANDAG VLUG KLAAR DAG
5 HALEN / 4 BETALEN
DINSDAG VERSE WORST DAG

VARKENS VERSE WORST
500 gram €€ 2.25

RUNDER VERSE WORST
500 gram €€ 2.75

BRETONSE WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 500 gram €€ 2.25
RUNDER GEHAKT 

gekruid of ongekruid 500 gram €€ 2.75

MAANDAG t/m WOENSDAG

PALINGWORST 100 gram €€ 0.99

GEBR. KIPFILET 100 gram €€ 1.59

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

is afwezig van
zaterdag 22 oktober

t/m zondag 30 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

DONDERDAG SCHNITSEL DAG

VARKENS SCHNITSEL
100 gram €€ 0.99

ZIGEUNER SCHNITSEL
100 gram €€ 0.99

GEPANEERDE SCHNITSEL
100 gram €€ 0.99

VRIJDAG EN ZATERDAG

PEPER STEAK per stuk €€ 1.50

DROGE WORST
5 HALEN / 4 BETALEN

MAALTIJD v/d WEEK

MACARONI 500 gram €€ 3.60

DONDERDAG t/m ZATERDAG

KATENSPEK 100 gram €€ 1.15

FRICANDEAU 100 gram €€ 1.40

Agenda
zaterdag 15 oktober
Makkum – Ons Gebouw 19.45 uur
Gezinsbingo, Buurtver. Terra Nova

Parrega – Dorpshuis De Gearhing  20.00 uur 
Hafabra-concert m.m.v. orkesten

Te snelle rijders
Kornwerderzand – Vorige week woensdag-
morgen om 10.25 uur is een 39-jarige automo-
bilist uit Drogeham op de A7 tussen de sluizen
op Kornwerderzand zijn rijbewijs ingevorderd.
Er geldt ter plaatse een maximumsnelheid van
70 km/uur. De chauffeur had 126 km op de tel-
ler staan. Donderdagmiddag om 13.30 uur trof
een 34-jarige automobilist uit Tilburg hetzelfde
lot. Eveneens werd hij ter hoogte van
Kornwerderzand gecontroleerd, de man reed
123 km per uur. Ook zijn rijbewijs is ingevor-
derd door de politie.

De een had een meisje verwacht,
de ander had een jongen gedacht.

Aan die wensen kon ik mij niet storen,
op 6 oktober ben ik als meisje geboren

Wendy
Zij weegt 3380 gram en is 50 cm lang

M. Schaak & A. de Boer

Blazerweg 6
8754 AK Makkum

Telefoon 0515-231580

Wilt u onze Wendy komen bewonderen?
Graag eerst even een belletje.

Moeder en kind rusten 
van 13.00 tot 15.00 uur

Familieberichten
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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

Daging Roedjak
Foe Yong Hai
Pisang Goreng
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

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,00

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

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

Twintig vrachtauto’s de Vries verlaten in colonne Makkum

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* Vrachtauto’s van De Vries op de A7 ter hoogte van het viaduct Wons naar Pingjum

Makkum – Het was vorige week zaterdag-
middag rond de klok van één uur dat 20 vracht-
wagens van het internationaal transportbedrijf
W. de Vries & Zn in Makkum vertrekken naar
de nieuwe eigenaren. Een deel van het rijdend
materiaal is naar Vlas in Harlingen gegaan, het
andere deel naar Runia in Nijemirdum. De
chauffeurs kunnen allemaal mee overgaan.
Zo’n laatste rit doet je wel wat, met name

voor de familie de Vries, maar ook voor de
chauffeurs. Het betekent wel een definitief
einde van een jaren lang logistieke historie,
dat in Makkum bijna een eeuw geleden van
start is gegaan. Luid claxonnerend en met
knipperende zwaailichten, liet de lange stoet
van auto Makkum achter zich. Op menig
Makkumer langs de route liet het vertrek van
de vrachtwagens grote indruk achter.  

Gaast – Op een zaterdagmiddag in september
was de laatste kaatspartij in Gaast op het
sportveld. Met prachtig weer kwamen de
heiten en memmen en omkes en tantes al aan-
gelopen. De oudste deelnemer was omke Tjip
Altenburg samen met Hielke Oosterhuis. Met
zijn 73 jaar toonde hij het goede voorbeeld van
sportiviteit. Deze geoefende sportman heeft
mogelijk minder spierpijn dan de doorsnee heit
of mem de dag erna. De partij werd gesponsord

door bezorgbakker Marten Hoekstra. Het kind
stond voor in het perk de ouder achterin. Er
waren maar liefst 32 koppels aanwezig. Er
werd gespeeld met een zachte bal, maar doordat
het prachtig weer was verdween deze regel-
matig in de struiken. En de aanwezige zon was
soms knap lastig, ook al moesten we er blij
mee zijn. Er werd drie keer gekaatst. In de
tweede pauze was de prijsuitreiking van de
competitie. Het hele jaar is er op de woensdag-
avond competitie gespeeld en de prijzen
werden verdeeld in drie categorieën. De voor-
zitster Joukje Hoekstra bedankte de jeugd-
trainers voor hun inzet en de kinderen volgden
met een luid applaus voor hen. Na drie ronden
kwam de uitslag voor deze middag. Marten
Hoekstra melde bij de uitslag dat er door ieder-
een prettig en sportief is gespeeld en dat dit
zeker volgend jaar voor  herhaling vatbaar is.
Na de prijsuitreiking was er voor de kinderen
patat, pannenkoeken en ijs. De ouderen konden
genieten van de zelf-gemaakte ‘snert’ van
Coba. En natuurlijk nog even gezellig napraten
over deze prachtige dag.

Bezorgbakker Marten Hoekstra sponsor
ouder-kind kaatspartij 

* De winnaars van de laatste kaatspartij van dit
seizoen Femke en Gyanne Hiemstra met in het
midden de sponsor bezorgbakker Marten Hoekstra

Foto:kv-Gaast
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HHoouuttmmoolleenn 88 MMaakkkkuumm
TTeelleeffoooonn ((00551155)) 223333002200

auna
rt/tt Sres

Bea
ut

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 !!!

Mooie prei  
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0.50  

Paksoi
1 bos voormaar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Groene Asperges
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
maar 4 pond voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

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

Ons team heeft nog een paar extra
spelers en een keeper nodig.

Daarom: 

"Gezocht voetbalmeiden 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar"

Meld je aan op,
Tel. 0515 - 23 23 97 
of  06 - 41 23 69 93

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Opbrengst Kalebassen voor de “Tjallingstichting”

* Vorig  jaar kon Deli Oostenveld een bedrag van  215 euro overhandigen aan voorzitter Jelmer
Kooistra van de “Tjallingstichting”

Makkum – Er zijn ook dit jaar weer
Kalebassen te koop bij de familie Oostenveld
in de Bleekstraat 7 te Makkum. De opbrengst
is bestemd voor de “Tallingstichting”, paarden-
sport gehandicapten. Alle spullen/artikelen in
het kleinste winkeltje te Makkum worden
verkocht ten gunste van deze stichting. Ook
een vrije bijdrage/gift is van harte welkom,
van de opbrengst wordt o.a. een nieuwe lift
aangeschaft om de gehandicapten in het zadel
op het paard te helpen, ook andere accessoires
worden van het geld gekocht.
Ook een tweede huifbed, dit is een bed dat
hangt tussen twee paarden in, waarop een
meervoudig gecompliceerde gehandicapte

patiënt komt te liggen. Door de beweging van
de twee paarden wordt het lichaam op veel
verschillende manieren gestimuleerd.
Mede door de regelmatige donaties van uit
Makkum kan men deze stichting helpen en
door de verkoop van nieuwe en tweedehands
artikelen, levert ook u een bijdrage hieraan.

* Dit bericht wordt nu eerst geplaatst, hopelijk
komt u nog even langs in de Bleekstraat om
een kalebas te kopen voor de paardensport
voor gehandicapten. De verkoop van kalebassen
heeft vorig jaar 215,00 euro opgebracht. Een
schitterend resultaat men rekent ook nu
weer op u.

Thuiszorg Zuidwest Friesland op promotietoer
Makkum – De Thuiszorg Zuidwest Friesland
is geen onbekende bij de mensen, menigeen
heeft al eens een beroep op de organisatie
gedaan, in de afgelopen tien jaar dat deze
bestaat. De Thuiszorg is voortgekomen uit het
voormalige Groene Kruis en Gezinszorg.
Deze mijlpaal van tien jaar wordt gevierd met
medewerkers alsmede met de cliënten. De
Thuiszorg is dezer dagen dan ook op tournee
en komt op zestien plaatsen in de
Zuidwesthoek. Met de mobiele pleisterwagen
kiest men een locatie in een dorp of stad, en

de stand die is ingericht als een huiskamer,
wordt opgevrolijkt door een accordeonist.
Belangstellenden die een bezoek brachten aan
de mobiele pleisterwagen konden er uitstekend
terecht voor een kopje koffie een praatje en
informatie. Als attentie kregen de bezoekers
een doosjes met pleisters. Het kantoor van de
Thuiszorg Zuidwest Friesland is gevestigd op
de Simmerdijk 1 in Sneek. 
Voor alle informatie die u wenst kunt u bellen
met 0515-461 110 of  0900-0607, in zeer drin-
gende gevallen 24 uur per dag. 

Vorige week stond een maquette afgedrukt bij
een artikel over nieuw centrum voor inconti-
nentie in Heerenveen. Dit was niet juist, de
maquette behoorde bij het artikel over het
mutifunctioneel centrum Makkum! Helaas is

dit artikel ook niet geplaatst. Verder moet er
wel eens een artikel blijven liggen dat niet
geplaatst kan worden wegens ruimte gebrek.
Wij doen ons uiterste best om alles zoveel en
actueel mogelijk te plaatsen.

Recht gezet!
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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

Burgerlijke 
stand september

GEBOREN
Thomas Henricus, zv Johan T. Mulder 
& Caroline H. Draaisma te Hichtum;

Tjeerd, zv Lolke Vellinga 
& Akke D. van Gunst te Exmorra;

Mirte, dv Sander van der Meulen 
& Ynskje H. Haarsma te Makkum;

Meike Ruth, dv Libbe G.G. Greijdanus
& Christina Dijkstra te Arum.

GEHUWD
Karel Roorda & Nynke S. Galema 
te Makkum;

Jouke Kuipers & Maria Bijlsma te Arum;

Koert H. Oostenveld & Anna E. Zuidema 
te Makkum;

Willem H. de Boer & Nienke Steigenga 
te Exmorra;

Douwe Groenendijk & Astrid de Wolf 
te Groningen;

Jelle Hoekstra & Trijntje Wouda 
te Makkum.

OVERLEDEN 
Hielke H. van der Gaast te Pingjum, 78 jaar,
ev Siementje van der Wal.

Busreis
Ouderenbonden
Makkum – Eind september was er een gezamen-
lijke ledenreis van ANBO, PCOB, KBO naar
de strafkolonie in Veenhuizen. Om half elf
vertrek uit Makkum en via Witmarsum over
mooie binnenwegen, arriveerden de leden in
Burgum. Hier werd een voortreffelijke lunch
genuttigd. Om twee uur werd in Veenhuizen
het nieuwe museum bezocht onder leiding van
twee gidsen. De kolonie, in 1832 gesticht, had
een opvoedkundig karakter voor ontspoorde
mensen en gezinnen.
De methoden waren streng en zouden niet
meer passen in deze tijd. Nu zijn er nog 3
strafinrichtingen. Daarna leidde een gids de
leden over het uitgestrekte terrein met de
eigen bus. In Oosterwolde werd gepauzeerd
voor koffie, thee of ijs. Om half zeven
arriveerde de bus weer via Witmarsum in
Makkum, na een geslaagd uitstapje.
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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

B. BOSMA
Tel. 0515-231012

Hemmensweg 1B, Makkum

Tuinlui in hart
en hovenieren

Eerlijk, degelijk
vakwerk

Hoveniersbedrijf

www.nieuwbouwinmakkum.nl
RT Projectafbouw B.V. in deze regio geselecteerd als BPB Professionals
Vakmanschap en kwaliteit in de binnenafbouw

* v.l.n.r. Rommert Tjeerdema en Adri van Lit ontvangen uit handen van algemeen directeur
Dries van Waijen, het BPB Professionals Certificaat.

Foto: RT Projectafbouw B.V. te Culemborg

Culemborg/Makkum - Donderdagmiddag 29
september jl. overhandigde de heer Dries Waeijen
– algemeen directeur van BPB Nederland bv – aan
de heren Adri van Lit en Rommert Tjeerdema van
RT Projectafbouw B.V. te Culemborg (onderdeel
van RT Project afbouw te Makkum), het officiële
BPB Professionals Certificaat.   BPB Professionals
zijn gespecialiseerde afbouwbedrijven met een
hoge mate van ervaring in het monteren van wand-,
plafond- en vloersystemen op basis van gips van
BPB. Deze complete systemen worden ingezet
voor de binnenafbouw van alle type gebouwen,
zoals eengezinswoningen, appartementen, kantoren,
ziekenhuizen, instellingen, scholen, theaters etc.
De combinatie van hoge prestaties en veelzijdige
toepasbaarheid maakt de BPB systemen zowel
geschikt voor de nieuwbouw als voor renovatie en
verbouw. Samen met BPB werken de BPB
Professionals continu aan het innoveren en optima-

liseren van de binnenafbouw, dit doen zij door
middel van kennisuitwisseling; op die manier worden
nieuwe toepassingen en totaal oplossingen gereali-
seerd. De BPB Professional is een vakman en gaat
voor top kwaliteit.

Om de beste kwaliteit en zekerheid voor afbouw-
projecten te bieden staan de BPB Professionals
voor: technische expertise met als gevolg de
optimale oplossing, kennis en gebruik van de
nieuwste technieken en systemen, vakmanschap
om topkwaliteit te leveren, zekerheid over de juiste
en correcte uitvoering. BPB Nederland bv is onder-
deel van het wereldwijd (in meer dan 50 landen)
opererende BPB plc., marktleider in wand-,
plafond – en vloersystemen op basis van gips.
Daarnaast zijn zij een belangrijke leverancier van
isolatiemateriaal, plafondtegels en andere gerela-
teerde producten voor de binnen-afbouw. 

Makkum - Ook dit winterseizoen heeft de cursus-
commissie van het Nut een aantal cursussen voor u
voorbereid. Een interessante of leuke activiteit in
eigen dorp. U hoeft niet op pad en we proberen
de prijs zo laag mogelijk te houden. Er zijn twee
cursussen, waarvoor we uw belangstelling willen
peilen. Bij voldoende deelnemers kan de cursus in
november starten.

Fries voor beginners
Lezen, spreken en verstaan, geen voorkennis
nodig. Minimaal 8 personen.

Cursus Spaans
Een cursus voor beginners. Minimaal 8 personen.

Voor de jeugd: Met de K van Kunst
Vorig jaar hebben we met groot succes een tweetal
middagen voor de jeugd georganiseerd. Dit jaar
krijgt dit een vervolg. Met de ‘K van Kunst’ is een
cursus beeldende vorming voor kinderen tussen 7
en 10 jaar waarbij het geschreven wordt in de kunst
centraal staat. Teksten die door en voor kinderen
geschreven zijn staan centraal. Letters zijn tekeningen.
Tekeningen geven een beeld van de werkelijkheid

of een interpretatie daarvan. Het woord verbeeldt;
het beeld verwoordt. In deze cursus leren kinderen
hun innerlijke verbeelding vorm te geven. De cursus
wordt gegeven door Kate Schlingemann. Zij is kinder-
boekenschrijfster (Mats en de Moedmannetjes) en
illustrator. Kijk ook op www.ridderhoeve.nl De
cursus vindt plaats op woensdag 9 en 23 november
2005, van 14.00 tot 15.45 uur in de Doopsgezinde
Kerk. Kosten € 2,50 inclusief materiaal. Elke middag
is een afgerond geheel, opgave per keer.

Voor deze drie cursussen: opgave voor 28 oktober
a.s. bij  Flora Visser (232415) 
of Fogel Strikwerda (231885).

Tevens hopen we nog een avond te kunnen organiseren
met Carina Eckes, Muziek- en Transformatie-
therapeute uit Sneek. Samen zingen, ervaren wat
zingen in ons dagelijks leven kan betekenen.
Hierover kunt u binnenkort meer nieuws verwachten.
We hopen dat er het dit winterseizoen weer net zo
bruist in Makkum als in de afgelopen zomerperiode.
Dat kan alleen als u meedoet. Hebt u zelf nog
suggesties, neem dan gerust ook eens contact op.

Cursuscommissie NUT 2005-2006
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Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

Je staat er versteld van,wat de schoenmaker allemaal kan!
* sleutelservice
* schoenaanpassingen
* wandelstokken (ergonomisch gevormde handsteunen)
* leren broekriemen
* ritsen voor leren jassen
* schaatsen slijpen
* alle onderhoudsmiddelen voor schoenen en jassen
* steunzolen en inlegzolen voor schoenen en laarzen
* groot assortiment veters
* naamplaten r.v.s. en kunststof
* gebods- en verbodsborden

Grootzand 11 Bolsward, Tel.: 0515 - 573171

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Makkumer sloepen roeien Grachtentocht

* Drukte voor de start in de Amsterdamse grachten foto: harry stoelinga

Amsterdam - Afgelopen zaterdag maakten de
Brûzer, Zeesteeg en Twirre in Amsterdam deel uit
van de in totaal 131 deelnemers die verschenen
voor de 24,5 km lange Grachtentocht. Vanwege
het grote aantal deelnemers werd er van 11 tot
half  2 gestart om opstoppingen in de nauwe
grachten te voorkomen. De dames van Brûzer
moesten om 11.40 uur aan de bak, de heren van
de Zeesteeg en Twirre startten gezamenlijk om
kwart over één. Anderhalf uur later kwam de
Brûzer al weer over de finish in een tijd van
3’02”59. Een prima prestatie want de dames had-
den ruim 5 minuten sneller geroeid dan 2004. 

De heren van de Zeesteeg hadden een snelle
start en doken eerder dan de Twirre onder de
spoorbrug het IJ op. Eenmaal op het IJ was de
diesel van de Twirre goed warm, het tempo ging
omhoog en sneller gestarte sloepen werden weer
gepasseerd. Na de Amstel varen de deelnemers
in de richting van het Olympisch stadion waarna
nog een kilometer of 10 via de Prinsen,-
Keizers- en Herengracht moet worden afgelegd.
In dit laatste deel kreeg de Zeesteeg de Twirre
weer in zicht hetgeen als een magneet werkte.

Uiteindelijk finishte de Twirre 50 seconden eer-
der in 2’28”51.

Daarna begon het lange wachten, de prijsuitreiking
was niet eerder gepland dan acht uur. Een live
band zorgde voor een leuk sfeertje en mede
dankzij het aangename weer hadden de roeiers
het prima naar hun zin. De Brûzer was 11e van
de 31 damessloepen geworden en werd daarmee
4e in de hoofdklasse A en staat nu 5e in dat klasse-
ment. De Zeesteeg werd 8e in de eerste klasse en
staat nu 4e. De Twirre pakte een 9e stek in de
hoofdklasse A maar behoudt haar 2e plaats in
dat klassement daar de twee slechtste resultaten
mogen worden afgetrokken. De Brijbek uit
Workum behaalde haar 5e overwinning van het
seizoen en de heren werden daarmee Nederlands
Kampioen. Bij de dames ging deze titel naar de
Tréwes 3 uit Oldeboarn. In het algemeen klasse-
ment staat de Tréwes 1 staat momenteel tweede
en de Twirre nog derde. Zij voelen echter de hete
adem van het Leeuwke uit Lemmer in de nek.
De wedstrijd Muiden Pampus Muiden op 5
november is de laatste van het seizoen en zal de
beslissing brengen.

Makkum - Na de moeizame overwinning van
vorige week tegen Turfstekers Drachten van 3-1,
mochten de dames Makkum 1 het deze week
opnemen tegen Stanfries 1. Dit was de eerste uit
wedstrijd voor Makkum 1. Trainer Dick van der
Meyden ging mee als coach wegens afwezig-
heid van Frank Monfils. 

In de eerste set begonnen de volgende zes in de
basis, Rommy Lutgendorff, Hilde Lutgendorff,
Francis Koornstra, Elly Smink, Vollie Oostenveld
en Marrit van Dijk. Op bank zaten Esther Postma
en Magriet van der Weerdt uit het tweede. Die
zaterdagmiddag hadden gewonnen met 0-4
in Heerenveen. De eerste set begon gelijk al moei-
zaam, geen spirit in de dames te krijgen. Veel
opslag fouten, en de pass liep niet. Deze set verloren
de dames van Makkum met 25-15.
De tweede set begon weer moeizaam, er was

geen gang in de dames te krijgen. Zelf de opslag,
wat normaal de sterkste punt is liep niet. De
arme spelverdeelster Marrit liep haar benen
onder haar lijf vandaan, want geen bal kwam
waar hij moest komen. Deze set ging verloren
met 25-13.
De derde set was niet veel beter dan de tweede
of de eerste. Niks liep zo als het moest lopen.
Het was knokken om de opslag te krijgen,  en
dan kijken hoe de opslag in het net of buiten het
velde belande. En daarbij stonden de dames van
Stanfries leuk te spelen , ze hebben deze over-
winning ook echt verdiend. Deze set wonnen zij
met 25-15.
In de vierde set werd Makkum een beetje wakker.
Het ging allemaal iets beter, wat nog steeds niet
genoeg was om met tenminste een puntje binnen
te halen. Deze set ging wederom naar Stanfries
met 25-20.

volleybal - Makkum 1 verliest eerste thuis wedstrijd
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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

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

Sport

Makkum – Zaterdagmiddag stond voor
Makkum de thuiswedstrijd tegen het uit de
3e klasse gedegradeerde Scharnegoutum
op het programma. Scharnegoutum heeft
de derde klasse destijds weten te bereiken
door in de promotie/degradatie wedstrijden
tegen Makkum aan het langste eind te trekken.
Voorafgaand aan de wedstrijd van het
vlaggenschip vertoonde Makkum 2 haar
kunsten. Met knap veldspel en leuke
combinaties werd het tweede elftal van
Franeker onverrichter zaken (6-0) naar
huis gestuurd. 

De trainer van Makkum stuurde de Gros boys
ook deze middag in een 4-4-2 formatie het
veld in. Makkum vorige maandag nog voor-
pagina nieuws in de Leeuwarder Courant, had
duidelijk geleerd van de wedstrijd tegen
Berlikum. Het was nu Makkum die direct na
de aftrap de score had kunnen openen. Jouke
de Jong kon de bal met zijn hoofd echter niet
de juiste richting meegeven. Na 10 minuten
was het Scharnegoutum die via een Makkum
verdediger de dwarsligger boven Simon
Adema testte. Uit de corner die volgde was
het Henk van der Meer die vogeltje vrij de 0-1
achter Simon knikte. In de 25ste minuut was
het Jelle Hiemstra die door een snelle vrije
trap Jacob Smink vrij voor de keeper zette,
maar de inzet van Jacob miste doel. 2 minuten
later was het bijna 0-2 voor Scharnegoutum
door miscommunicatie tussen laatste man
Gjalt Roorda en keeper Simon Adema. Na een
half uur spelen was het Lex Kiewied die de
bal op rechts keurig voor het doel wist te
brengen en uit diens voorzet was het Jacob
Smink die de bal goed op doel kopte. De keeper
van Scharnegoutum wist deze inzet nog te
pareren, maar op de inzet van Teake Elgersma
had hij geen antwoord. Hiermee was de stand
terecht weer gelijk. Makkum kreeg door deze
gelijkmaker meer zelfvertrouwen en ging
gedreven op zoek naar de 2-1. Dit liet niet
lang op zich duren, want in de 34ste minuut was
het Jacob Smink die zich met een individuele
actie een vrije doortocht naar de keeper
verschafte. Net als vorige week bleef hij ook
nu weer koelbloedig en schoof beheerst de
2-1 binnen. 2 minuten later was het dezelfde
Jacob Smink die na het poorten van de rechts-
back op de achterlijn werd gevloerd. Uit de vrije
trap die hieruit volgde had de mee opgekomen
Jelle Hiemstra de 3-1 op zijn kruintje, maar de
bal ging net naast het doel.

Na een bakkie thee voor de spelers en koffie
voor de supporters was het Makkum die goed
aan de tweede helft begon. In de 52ste minuut
was het Jouke de Jong die met buitenkant

rechts Teake Elgersma de diepte instuurde.
Volgens de kenners in buitenspelpositie, maar
dat mocht de pret niet drukken. Teake kapte
zich in het strafgebied knap vrij en schoof
bekeken de 3-1 binnen. Vanaf dit moment had
Makkum de wedstrijd compleet onder controle
en het leek erop dat het elftal met een aantal
mooi opgezette aanvallen voor een lekker
voetbalmiddagje zou zorgen. In de 60ste
minuut was het Jacob Smink die met buiten-
kant rechts (wordt hierop getraind?) aanvoerder
Reimo Tjeerdema een 100% kans schonk.
Maar de aanvoerder raakte de bal zeer ongelukkig
en het leer verdween jammerlijk naast de
goal. Volgens sommige supporters rond het
veld was dit een typische “zo vader zo zoon”
actie. Direct in de tegenaanval was het echter
de spits van Scharnegoutum, Marcel Boersma,
die geheel tegen de verhouding in met een
schitterend doelpunt de spanning in de
wedstrijd terugbracht. Ook na deze 3-2 had
Makkum nog een aantal zeer! goede kansen
om de wedstrijd definitief te beslissen, maar
bleef falen in de afronding.  En er is nu
eenmaal een “wet” in de voetballerij die zegt
dat als je zelf de kansen niet afmaakt de
tegenpartij scoort. Zo ook deze middag.
Marcel Boersma omspeelde in de 80ste
minuut keeper Simon Adema en leek daarna
de 3-3 te scoren. Zijn inzet werd weliswaar
door Pieter Genee op de doellijn gekeerd,
maar laatstgenoemde gebruikte hierbij zijn
arm. De goedleidende scheidsrechter kon
daarom ook niets anders doen dan de bal op
de stip te leggen. Dezelfde Marcel Boersma
liet zich de kans op de 3-3 niet een tweede-
maal ontnemen en schoot de penalty binnen.
Makkum liet het hierbij echter niet zitten en
ging toch nog op jacht naar de zo verdiende
winnende treffer. Meteen vanaf de aftrap was
het Teake Elgersma die na een lange pass van
Reimo Tjeerdema vanaf 16 meter de bal knap
op doel wist te schieten, maar de keeper van
Scharnegoutum kon deze inzet ternauwernood
tot corner verwerken. In de 5e  en in de laatste
minuut voor het einde van de officiële speeltijd
was het bijna Scharnegoutum die met de volle
winst aan de haal ging, maar de gifbeker hoef-
de deze dag dus blijkbaar niet helemaal leeg.
Man of the match was deze middag Teake
Elgersma die naast het nodige corrigeer- werk
voor Makkum ook twee keer doel wist te tref-
fen. Door dit onnodige puntenverlies mist
Makkum de aansluiting met de bovenste
plaatsen. 

Zaterdag trekt Makkum de polder in om de
uitwedstrijd tegen Creil af te werken en zal er
dan ook weer alles aan doen om (eindelijk
weer eens) de volle winst te behalen. 

voetbal - Makkum zet kansen niet om in doelpunten!  
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Benzine
Peugeot 206 Cabriolet 1.6-16v,blauwmetallic,airco-ecc,cruisecontrol
Radio-cd,cpv+afst.bed,elrmn/spiegels,lm.velgen,35dkm 2003  € 14.900,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen  2002  € 13.900,-
Renault Scenic 1.6i’authentique,blauwmet,mistl,51dkm 2001  € 11.900,-
Mazda Premacy 1.8i,Exclusief,MPV airco,mistl,dakrail 2000  € 11.900,- 
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,zilver,radio-cd, 56 dkm 2001     verkocht
Seat Alhambra 2.0i’comfort’,blauw.met,airco,el.rmn  1999 € 8.900,-
Renault Clio 1.6-16v,airco,lm.velgen,mistl,half.leer 2001  € 8.900,-
Fiat Punto 1.2 sx,3drs,cpv,el.rmn,lm.velgen,mistl  1999 € 4.450,-
Suzuki Swift 1.3glx,5drs,rood,cpv,el.spiegels,91dkm 1994  € 2.250,-

Diesel
Audi A4 Tdi 74kw proline,zwartmet,airco-ecc,cruisecontr,
Parkeer sensoren,audi concert,mistl.voor,cpv+afst.  2004  € 24.900,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  € 13.400,-
Vw Golf Variant Tdi 110pk,groenmet,a/c,cruisecontr  2000  € 10.900,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm  2002  € 10.600,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998 € 4.450,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco  2001 € 13.400,-

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl 

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

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
Vw golf variant tdi
110 pk,groenmetallic
airco,cruise control
c.p.v,dakrail,abs
145dkm  bj 2000

€€ 10.400,-

Mazda Premacy 1.8i
Exclusief,zilver
Airco,mistl.voor
Dakrail,cpv+afstbed
123dkm  bj 2000

€€ 11.400,-

BodyMed
je voelt je beter met

INTRODUCTIE-
VOORDEEL

Vraag naar onze
aantrekkelijke 

Kennismakings-
Arrangement

Slank worden! Slank blijven!

Met het BodyMed voedingsconcept kunt u 
verantwoord afvallen zonder JOJO-effect. 

Diëtisten en voedingsconsulent begeleiden 
u intensief en persoonlijk. 

Of u nu 5 of 50 kilo wilt afvallen 
met BodyMed is dit geen probleem.

BodyMed Makkum 0515-232300
www.bodymed.nl Engwierderlaan 5

Meer weten?
Maak nu een
afspraak voor

meer informatie
of bel met

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 15 oktober

senioren 
Creil 1   - Makkum 1 14.30 uur
Makkum 3  - SDS 4      12.30 uur

junioren
Makkum A1 - SDS A1  14.30 uur
Makkum C1 - Berlikum C1 11.00 uur
Makkum MC1 - WZC MC1 * 12.00 uur

pupillen
AVC D1   - Makkum D1 10.30 uur
Makkum D2 - SDS D2     9.45 uur
Makkum E1 - QVC E1    * 11.00 uur
Makkum E2 - LSC E2   * 10.00 uur
Joure E8  - Makkum E3  10.15 uur
SDS F1    - Makkum F1  10.00 uur
Makkum F2  - Workum F3  * 9.00 uur
Mulier F2  - Makkum F3  9.00 uur

Wedstrijden met een * op het kaatsveld

NeVoBo-competitie
vrijdag 14 oktober
20.15 uur M Makkum 5 - Set Up (B) 1
20.15 uur J Makkum 9 - Oeverzw. 12
21.25 uur D Makkum 3 - BEO 2
20.15 uur D Set Up 3 - Oeverzw. 3
21.25 uur H Makkum 1 - SVW 2

zaterdag 15 oktober
17.00 uur D Makkum 1 - Swette Switters 1
17.00 uur D Makkum 2 - Hevoc’90 1

KNVB-zaalvoetbal
dinsdag 18 oktober
20.00 uur H Ny Engwier 1 – Haskerland 2
20.55 uur H Ny Engwier 2 – Point The

Sporthal

Onmiddelijke stremming
brug in Gaast

Gaast - De brug in de Boerenstreek in de kom
van Gaast is met onmiddellijke ingang gesloten
voor al het verkeer. De staat van onderhoud
van deze brug is zo slecht dat het niet langer
verantwoord is hier verkeer overheen te laten
rijden. Het gaat om de brug die de
Boerenstreek verbindt met de zeedijk. Op dit
moment kan men bij de gemeente niet aan-
geven hoe lang de stremming gaat duren. We
zullen eerst onderzoeken hoe de brug weer
hersteld kan worden.



Makkum - Zondag 11 september was alweer de
laatste ledenpartij van dit seizoen, omdat er bij de
schooljeugd weinig deelname was werd er gekozen
voor een A en B klasse zodat de schooljeugd en
pupillen door elkaar kaatsten. In beide klasse
waren er 6 parturen waarbij in beide klasse moest
worden bijgeloot. In de A klasse kaatsen partuur 1
Tjitte Folkertsma en Evert Bruinsma tegen partuur
2 Jesse rinia en Rina Nota, partuur 1 Tjitte cs
wisten dit te winnen met 5/1,6/4. Partuur 3 Jelle
Attema en Sybe Jan Koopmans wonnen dik van
partuur 4 Anderea van der  Velde en Emiel Wijma
met 5/0,6/2. Anderea werd bijgeloot bij partuur 6
zo kaatsten partuur 5 Aise Gielstra en Nynke de
Jong tegen partuur 6 Andrea van der Velde en
Bianca Stegenga, de overwinning was voor Aise cs
met 5/2,6/2. In de tweede omloop hadden Aise cs
een staand nummer en stonden zo in de finale om
de andere finale plek streden partuur 1 Tjitte cs
tegen partuur 3 Jelle cs ook hier wisten Jelle en
Sybe jan de winst naar hun toe te trekken met
2/5,6/6. De finale in de A klasse partuur 5 Aise en
Nynke tegen Partuur 3 Jelle en Sybe  Jan was een
zeer verassende partij,door heel tactisch te spelen
wisten Jelle en Sybe Jan de winst naar zich toe te
trekken met 2/5,6/6.
1. Jelle Attema en Sybe Jan Koopmans: 
2. Aise Gielstra en Nynke de Jong.

In de B klasse kaatsten partuur 1 Age Poog en Nick
Lutgendorff tegen partuur 2 Klaas Pier Folkertsma
en Rene van der Land, laatstgenoemde wisten dit te
winnen met 3/5,0/6. Partuur 3 Hanna Bakker en
Jesper Dijkstra moesten het op nemen tegen par-
tuur 4 Thomas Oostenveld en Evelien van der
Land, Thomas cs wonnen dit met de stand 3/5,0/6.
partuur 5 Christiaan van der Logt en Tom Algera
kaatsen tegen Partuur 6 Age Poog (bijgeloot) en

Herre Stegenga meteen de spannenste partij van de
dag zo kon het gebeuren dat met de stand 5/5 de
voorminst opslager voor het eerst moest opslaan
dit gebeurde dus bij Herre, ze wisten deze partij te
winnen met 5/5,2/6. In de tweede omloop moesten
Klaas Pier cs het opnemen tegen Thomas cs ook
hier waren Klaas Pier en Rene te sterk en wonnen
met 5/2,6/6. De finale werd gespeeld tussen par-
tuur 6 Age en Herre tegen Klaas Pier en Rene een
finale met een komisch trekje, er werd veel gela-
chen vooral door de supporters, maar Klaas Pier en
Rene trokken zich hier niks van aan en wonnen vrij
gemakkelijk met 0/5,0/6. Men kan terug zien op
een mooie kaatsdag.
1.Klaas Pier Folkertsma en Rene van der Land:
2.Age Poog en Herre Stegenga.

* Dit betreft een nagekomen verslag
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Verkeershinder
in Makkum 

Binnenkort worden bij Makkum werkzaamheden uitgevoerd aan de weg
waardoor het verkeer enige hinder kan ondervinden.

De fietsoversteek bij de kruising Weersterweg – Hemmenseweg wordt
verkeersveiliger gemaakt. Het verkeer zal vanwege een wegversmalling
hinder ondervinden in de periode 17 oktober tot en met 28 oktober 2005.

. .

. .

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Aan de Wageningen Universiteit te Wageningen
is Marije Tilstra (25) uit Makkum cum laude
geslaagd voor het diploma Landschaps-
architectuur. 

Jubileum kaartvereniging
Gaast – Het klaverjasseizoen 2005-2006 is
weer van start gegaan met de traditionele
maatklaverjasavond en één keer per maand is
er op zaterdagavond klaverjassen. Op zater-
dag 5 november is een speciale dag, dan
wordt er een kaartmarathon georganiseerd.
Dit vanwege het feit dat de kaartvereniging
25 jarig jubileum viert. De kaart  marathon (6
bomen)  begint om 15.00 uur ’s middags, de
deelnemers worden onthaald op koffie met
oranjekoek. Na 3 bomen kaarten, wordt de
marathon onderbroken voor een 2-gangen
diner bereid door Jack en Elly Vaartjes, dan
volgen er nog 3 bomen. De kosten voor de
jubileum marathonkaarten bedragen tien euro
per persoon, inclusief inleg, koffie, oranje-
koek en het overheerlijke 2-gangen diner. 

U kunt zich tot 26 oktober opgeven bij
Harmen Haagsma
Zandlaan 2
8757 JT Gaast, tel. 0515-542365,  
b.g.g. Jan Kalsbeek  tel. 0515-541253.

De vakantie ………stuur ook jou/uw vakantie ervaringen in
Na 27 jaar heb ik deze vakantie eindelijk mijn Italiaanse penvriend ontmoet!

We schrijven het jaar 1978, 13 was ik en ik zat in
de tweede klas van de Chr. Mavo in Bolsward. Bij de
Engelse les werd er gevraagd wie er belangstelling
had om met iemand uit het buitenland te schrijven.
Op die manier kon je de Engelse taal leren schrijven
en lezen. Mijn vriendin en ik hebben ons aangemeld
samen met meerdere klasgenoten. Ik kreeg een
adres van Alessio Vannucci uit Piombino (Italië),
mijn vriendin kreeg een adres van een jongen uit
Afrika. Mijn eerste brief naar Italië werd al snel
beantwoord en zo begon een correspondentie die
tot op de dag van vandaag is blijven bestaan! Eerst
gingen de brieven via de post en de laatste jaren per

e-mail. Soms gingen er 3 of 4 jaar voorbij zonder
brief, foto of bericht. Maar altijd onverwacht was
er ineens weer een brief uit Italië! Momenteel
woont en werkt Alessio in Florence. Groot was de
verrassing om op een dag te lezen dat Alessio deze
zomer met zijn gezin naar Nederland, Friesland en
ook Makkum zou komen! Op vrijdag 19 augustus
en zaterdag 20 augustus tijdens de visserijdagen
zijn ze hier in Makkum bij ons geweest. Een onver-
getelijke ervaring van beide kanten en Makkum
viel erg in de smaak bij onze Italiaanse gasten!

Groet Ineke Hiemstra.

Belboei ledenpartij jeugd
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K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
brandstof (5 cent p.l.)
autowassen (25%)
aanhangwagenverhuur (15%)
quickservice (15%)
autoverhuur (15%)
ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 21.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 20.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Informatief
Altea, R.- Contact maken met de overzijde(iedereen kan het); Amstutz,
K.- Moeders vertellen (peuteropvoeding); Chopra, D.- De magische
negen maanden(breng balans en bewustzijn in je zwangerschap); Dirie,
W.- Onze verborgen tranen; Dieusaert, T.- De laatste rit van de
kever(van Mexico stad naar Buenos Aires);  Erkel, A.- Ontvoerd(607
dagen tussen leven en dood); Gashi, H.- Mijn leed draagt jouw
naam(een waargebeurd verhaal over eerwraak); Ronde van Nederland
via LF-routes (fietsen langs de rand van Nederland); Reisgids voor de
tweede wereldoorlog (historische reportages met routebeschrijvingen
van wandelingen); Vossenaar, F.- Tekkels in Tokio(gids voor heden-
daags Japan); Wood, J.- Snelle auto’s(de ultieme geschiedenis);
Zerbst, R.- Gaudi(al zijn bouwwerken);

Romans
Armstrong, A.- De wolven vrouw; Clayton, V.- Alle sterren van de
hemel (charmant en extravagant); Gardner, L.- De overleversclub (een
verkrachter word vlak voor zijn proces doodgeschoten); Gavalda, A.-
Samen ben je minder alleen(4 huisgenoten vinden het geluk bij elkaar);
Hannah, K,- Mijn verloren dochter (hartverwarmende roman over de
prijs van de liefde en de magie van het moederschap); Hartman, V.- De
dode van Domburg (een Laurien Minnaar-roman); Hornby, N.- De lange
weg naar beneden; Irving, J.- Tot ik jou vind; Johansen, I.- De schok
(een fotojournaliste komt een terroristische actie op het spoor); Kabak,
C,- Het blijft je moeder (moeder-dochter relatie); Kallifatides, T.- De
zesde passagier (Zweedse misdaadroman); Parsons, T.- De baby
blues(6 mannen en vrouwen worstelen met seks, liefde en modern
ouderschap); Rice, L.,- Vallende bloesem (ze kan niet langer vluchten
voor haar herinneringen); Richards, E.- Aurores orkaan (het wel en wee
van een rijke Creoolse familie in New Orleans in de periode 1927-1965);
Scheibe, A.- Doe jij verder nog iets? (een carrièrevrouw die thuisblijf-
moeder is geworden moet wennen aan haar nieuwe bestaan);
Wageningen van, G.- Weerzien met jou;

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten

Competitie Heren
Kaatsseizoen 2005
Makkum - In de maanden mei tot en met
begin september werd er iedere woensdag-
avond gekaatst op “Keatslân De Seize” door
de heren van de KV Makkum. De competitie
werd dit keer geleid door Pietsie Adema. Na
zo’n 13 avonden kaatsen werd de volgende
eindstand bereikt.

1e Jan Tuinier 79 punten
2e Hendrik Koekoek 74
3e Hendrik-Jan v.d. Velde 72
4e Leo Nauta 69
5e Andries Smink 67
6e Germ v.d. Meer 67
7e Sjirk Rolsma 65
8e Ruben v.d. Velde 61
9e Yde-Klaas Dijkstra 60
10e Frans Kerpel 58

Dames Competitie
Kaatsseizoen 2005
Makkum - Afgelopen kaatsseizoen was er
zoals elk jaar weer competitiekaatsen. De
deelname was weer erg succesvol en ook zijn
er weer een paar leden bijgekomen dankzij
het succesvolle introductiekaatsen. De
damescommissie wil alle dames bedanken en
hopen dat aklledames er volgend jaar alle-
maal weer bij zijn.

1. Geertina Bijlsma
2. Janet Nota
3. Anneke van der Meer
4. Romine Jansen
5. Monique van Hyum
6. Annet Lenters
7. Mirjam Adema
8. Rommy Lutgendorff
9. Boukje van der Werf:
10. Marrit van Dij

Sport

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

WARME MODE BIJ DE BOER
De herfst heeft dan toch echt z’n intrede gedaan, een goed
moment om eens bij ons te komen “schuilen”! 

Wij hebben in de najaars- en wintercollectie, naast onze
bekende merken, een aantal nieuwe merken voor u. Voor de
dames zijn dat Jensen, Carbone, Jackpot en Tom Tailer. Voor
de heren hebben we  Martomod, Scream (gemaakt van
gerecycled materiaal) en blazers van Quattro.

Dus reden genoeg om even binnen te lopen, 
ook als het niet regent!

TE KOOP TE KOOP TE KOOP
Lieuwkemastraat 10 te Makkum

Hoekwoning met vrijstaande stenen garage, tuin op het zonnige zuiden

Omgeving: centrum 400 meter, Jumbo-supermarkt 40 meter, nette buurt

Beg. grond: entree, toilet, L-vormige woonkamer (laminaat) met schuifpui, 
keuken (tegels met vloerverwarming), incl. inbouwapparatuur

1e verd.: overloop, met plaats voor wasmachine boven trapsgat, 3 slaapkamers 
(vloerbedekking), w.v. 1 toegang tot balkon (zuidzijde), douche + wastafel

Zolder: vlizotrap naar ruime zolder
Garage: 5x4 m, vloeistofdichte vloer, spoelbak, werkbank, zolderruimte, garagedeuren autom. open
Tuin: Voor/achterzijde: onderhoudsarm (siertuin), wateraansluiting Achterzijde: 

regenwatervoorziening voor besproeiing planten/schoonmaken auto 

Bijz.heden: volledig verbouwd in 2000, incl. voegwerk, volledig geïsoleerd, verwarming 
middels CV (HR-combiketel), v.v. dubbele beglazing (HR++glas), in 2004
huis en garage buitenom geverfd in frisse kleuren

Vraagprijs: n.o.t.k.

Voor informatie of bezichtiging: Heino Hoekstra, 06-54 90 04 19 

Zaalvoetbalvereniging Nij Engwier  

organiseert voor alle leden een   

Mixtournooi
in sporthal Maggenheim

Zaterdag 15 oktober  Aanvang: 19:30 uur. 

ST. KINDEROPVANG ZUIDWEST FRL.
Kleinschalige voorzieningen 

en gastouderopvang
bel  0517 532084

www.kinderopvangzwfrl.nl

“De Waagdansers”
Makkum - De volksdansgroep "De Waagdansers"
beginnen weer aan een nieuw winterprogramma.
Op maandagmiddag van 2.00 tot ongeveer 4 uur
zullen er de komende winter dansen ingestudeerd
worden uit verschillende landen, om deze op het
einde in maart april te presenteren in bejaarden,
verpleegtehuizen of elders.Er kunnen zich nog
mensen aanmelden die het leuk vinden om een
gezellige middag met elkaar te dansen, en ook
nog in beweging te zijn. Tevens zoeken wij nog
sponsors om folkloristische danskleding te kunnen
kopen of te laten maken, want echte danskleding
hebben wij niet, maar het zal allemaal wel een
fleuriger geheel aan de optredens geven.

U kunt ons ook sponsoren via Supermarkt Coop
van der Wal, waar u bij aankoop van elke tien
euro een munt ontvangt, die u kunt deponeren in
de daarvoor bestemde buizen. Deze munten zullen
later omgezet worden in een geld bedrag die dan
ter beschikking wordt gesteld aan een door u
gesponsorde club. Zelf zullen wij ook niet stil-
zitten en er zijn plannen in ontwikkeling om aan
stof, een naaister, of kant en klare kleding te
kunnen kopen. Dus met aankopen van uw dage-
lijkse boodschappen kunt u ons ook helpen om
dit te kunnen realiseren. Wij zullen dan misschien
dan wel nooit optreden in Amerika, maar onder
de toren van het Waaggebouw in Makkum zou
het net zo leuk zijn met folkloristische kleding,
die past bij een optreden. 

Cursus “Actief leven
met fibromyalgie” 
Sneek - Goed nieuws voor mensen met fibro-
myalgie! Thuiszorg Zuidwest Friesland start
weer met een cursus “Actief leven met fibro-
myalgie”. De opzet richt zich voornamelijk op
bewegen, maar er wordt ook aandacht besteed
aan informatie over de aandoening en het uit-
wisselen van ervaringen met lotgenoten.
Daarnaast worden onderwerpen besproken die
te maken hebben met het beter leren omgaan
met fibromyalgie. De cursus bestaat uit 24 x
sporten onder leiding van een fysiotherapeut
en het theoretische deel bestaat uit 10 bijeen-
komsten. Naar schatting lijden in Nederland
25.000 mensen aan fibromyalgie, een vorm van
(weke-delen) reuma. Deze chronische ziekte
veroorzaakt veel pijn in spieren en gewrichten
en gaat met veel vermoeidheid gepaard. Door
middel van een intake wordt er voor elke
deelnemer een persoonlijk oefenprogramma
opgesteld. Bij voldoende deelname zal de
cursus starten op 3 november van 14.00 tot
16.00 uur. Voor meer informatie en aanmelding
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen bij
het cursusbureau van Thuiszorg Zuidwest
Friesland op telefoonnummer (0515) 461 298.
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OPRUIMING OOPRUIMING OOPRUIMING

5500%%  KKOORRTT IINNGG  
op 

Tuinmeubilair een ddiverse
bloembakken/potten

op=op

Zoekertje
gratis geplaatst

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

TE KOOP CD-speler (Technics) in goede
staat. Koopje! tel. 0515-231940

TE KOOP Revit motorpak XXL compleet.
Vr.pr. € 175.-; Kleine wasdroger € 50.-,
tel. 0517-579589

TE KOOP 1 Doos jongenskleding mt. 56 tot
86 o.a. setje schoenen, slofjes en speelgoed
€ 5.-, tel. 0517-579591

TE KOOP Mountenbike € 45.-, 
tel. 0517-532331

TE KOOP Koel-vries kast Whirpool 3 sterren
als nieuw vr.pr. € 90,-; Robuuste eethoek
kolomtafel + 4 stoelen vr.pr. € 50,-, 
tel. 0515-231769 of 06-21646000

TE KOOP 6 Pers. eettafel met stoelen € 50.-
tel. 0515-232587

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF



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

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

pag. 16 MAKKUMER BELBOEI - 12 oktober 2005

Zoekertje

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 

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687

TE KOOP Erres stereo installatie (tuner, verster-
ker + boxen) z.g.a.n. Prijsje!, tel. 0515-231940

TE KOOP 20 Inch. meisjesfiets mountenbike
vanaf 5 à 6 jaar, kleur geel € 50.-
tel. 06-23218218

TE KOOP Antiek ovale Quinam salontafel
€ 50.-; Miele stofzuiger € 35.-, tel. 0517-579589

TE KOOP 6 Verschillende koperen lampen,
zien is kopen; Elektr. ventilator kachel als
nieuw € 10.-, tel. 0515-231769 of 06-21646000

GRATIS AF TE HALEN Wit kinderledikantje
jaren 60, tel. 0517-532021

GEVRAAGD Beheerste/schoonmaakster
voor 1 vakantie woning op Makkum, 
tel. 06-25237827 

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

KLEDINGVERKOOP Peuterspeelzaal
‘Krobbeguod’, woensdag 19 oktober van
19.30 tot 21.00 uur 


