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DE KNAL
 VAN VAN DER WAL

Juf Petra Tromp 
25 jaar bij 
het onderwijs

4 9 12

Harlinger
Zeemanskoor
De Skúmkoppen
bestaan 12,5 jaar

Roeisloep Zeesteeg
uit Makkum wint
in Alkmaar

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bene Schotanus kwart eeuw lid EHBO afdeling Makkum

Makkum - Tijdens een van de herhalingscursus
avonden is Bene Schotanus in het zonnetje
gezet. Vijf en twintig jaar is hij aktief lid van
de EHBO afdeling Makkum. Behalve dat Bene
de jaarlijkse cursusavonden volgt is hij ook te

vinden bij evenementen. Vandaar dat hij een
welverdiend en prachtig boeket bloemen
kreeg aangeboden, dat hem werd overhandigd
door de instructeur/kaderlid Gert Jan Kwant
uit Sneek.

Nije/Nieuwe presentaasje/presentatie Frysk/Fries ‘Studio F’

Makkum - Op tiisdei 26 septimber hat op
Kr.B.S. ‘De Ark’ foar alle basisskoallen fan
Wûnseradiel de presentaasje plak fûn fan de
nije metoade Frysk ‘Studio F’. Sa’n 40 leararen
fan basisskoallen wiene by dizze presentaasje
oanwêzich. 

Dinsdag 26 september werd op CBS ‘De Ark’
vond voor alle basisscholen van de gemeente
Wûnseradiel de presentatie plaats van de
nieuwe methode Fries ‘Studio F’. Ongeveer
40 leraren van basisscholen waren bij deze
presentatie aanwezig.

Uw huis op funda?

BOERENBROOD
wit of bruin

heel gesneden

0.59
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 6 oktober
Harlingen - Lokatie St. Hubertus, Schritsen 34-36,
Lezing door de Orde van de vrijmetselarij, 
aanvang 19.30 uur

zaterdag 7 oktober
Bolsward - Mooie spullen en rommelmarkt in de
gymzaal Brg.Praamsmalaan 31. Van 9.30 - 13.00 uur
met o.a. herenkapsalon en draaiend rad en vanaf
12.00 uur hamburgers eten!!!

Harlingen - Open dag van de vrijmetselarij in
gebouw De Lanen 28, geopend van 11.00 - 17.00 uur

zondag 8 oktober
Makkum - Café-Restaurant De Zwaan 16.00 uur
Matinee met de Three Farmer Boys, organisatie
NUT-departement

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/ copij,
of een zoekertje kunt u deze week bezorgen bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3,  8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-231648 / fax. 0515-233545 
of e-mail: rienstra@uwnet.nl  

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 7 oktober wordt het oud papier
weer opgehaald. De start is ‘s morgens om 9.00
uur. Het verzoek is om tijdig uw overtollig papier,
goed verpakt of gebundeld, aan de weg te zetten.
Wilt u alvast zelf het papier brengen, de ophaal-
containers staan vrijdag  in de Klipperstraat ter
hoogte van het tenniscomplex en het kaatsveld.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Leden Muziekvereniging “Hallelujah” 
en Mannenkoor “De Flevosanghers”.

Wanneer je verdrietig bent
blik dan  opnieuw in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.

Bedroefd, maar toch dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Cornelis Kater
~ Cees ~

Weduwnaar van Cisca Lienos

* Den Helder, Den Helder, 
28 februari 1933 27 september 2006

Fré Kater - Osinga

Mieke en René Jolanda en Hennie
Marcel en Cisca Bob en Aukje
Arthur en René
Angelique

Klein- en achterkleinkinderen

Corr. adres : Mevr. F. Kater-Osinga

De plechtigheid heeft afgelopen dinsdag plaats
gevonden.

Dinsdag 10 oktober is het 50 jaar geleden, 
dat onze lieve ouders, Pake en Beppe

Fokke Schippers
Sjoerdtje Hoekstra
in het Huwelijksbootje zijn gestapt.

U kunt ze feliciteren op die dag 
van 20.00 uur tot 22.30 uur 

in Ons Gebouw, Markt 17 te Makkum

Willem en Tineke, Geert, Klaas en Froukje.
Sonja en Jeffrey, Roelof, Wilco, Erwin,

Sander, Ronald en Marleen.

Kadotip: 

Beppe Sjirkje
gefeliciteerd met het behalen 

van uw zwemdiploma A

Groetjes Rixt en Leo

Grutsk en tige bliid binne wy
mei de berte fan us famke en suske

Britt
Britt is berne

op 19 september 2006

Hilda, Bouke-Klaas en Esmée
Noard 143

8711 AE Workum

Kerkdiensten
zondag 8 oktober

Kerkelijk Centrum “Het Anker” 9.30 uur
ds. J. van Olffen                                                  

Skuzum 11.00 uur dhr. Giliam, Pingjum m.m.v. Ruach

R.K. Kerk  9.30 uur pastor G. Kamsma              

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. M. de Nooier, Ede          

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur br. S. Zijlstra  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “de Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om 11 uur
en ‘s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende praktijk
O. Hoekstra, ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. 
tel. 0515-232380

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. 0515-232049 (privé conciërge)
*  C. Tjeerdema, fysiotherapeut: 
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

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. 0515-573736. 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. 5/10 t.e.m. wo. 11/10

Win gratis kaas!!!
Snij zelf kaas met een gewicht tussen 485 en 515 gram

en u krijgt dit stuk GRATIS mee

Kaas naar keuze, doe mee!!
veel succes

Bij één kilo Jisper Jong Belgen Kaas
1 pakje Goudmerk Roomboter van 250 gram

GRATIS

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 5 OKTOBER
T/M ZATERDAG 7 OKTOBER

GEM. KIPFILET
100 gram €€ 1.05

STROGANOFF GEHAKT
500 gram €€ 3.-

MACARONI
500 gram €€ 3.25

DONDERDAG 5 OKTOBER
T/M WOENSDAG 11 OKTOBER

SELDERIJ SALADE
100 gram €€ 0.99

RAUWE
100 gram €€ 2.-

BOB DE BOUWERWORST
100 gram €€ 1.-

+ gratis kleurplaat

Kapper Menno Rolsma
op tv
Vanaf maandag is op Talpa dagelijks de
Gouden Kooi te volgen. De kapper voor de
deelnemers is niemand minder dan oud
Makkumer en lid van ‘De Betûfte Bal’ Menno
Rolsma. Elke maandag zal hij de deelnemers
onder handen nemen. Uit meer dan 1500 kap-
pers is Menno uitgekozen om zijn kunsten op
tv te vertonen. Hij is echter niet weg te stemmen
zoals bij de deelnemers het geval is. Ook via
www.talpa.tv zijn de verrichtingen van Menno
te volgen. Later meer hiervoer.

Gewijzigde openstelling
VVV
Makkum - Het kantoor VVV-Makkum heeft
deze maand de volgende openingstijden;
Maandag tot en vrijdag van 10.00-12.00 uur
en van 13.00-16.00 uur en op zaterdag van
10.00-14.00 uur.

Badminton
Het badminton seizoen weer is begonnen, ben
je tussen de 9- en 15 jaar en lijkt het je leuk
om een keer te komen kijken of mee te spelen,
geef je dan snel op, er zijn nog enkele plaatsen
vrij. Je kunt in de sporthal terecht op dinsdag-
avond van 18.00-19.00 uur voor leeftijd van
9-12 jaar en van 19.00-20.00 uur voor de leef-
tijd van 13-15 jaar.

Wil je meer informatie bel dan met:
Ieke Werkhoven, tel. 0515-232604 of  
Karin Reijns, tel. 0515-232288.

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

Mobiel: 0654 985 246
Fax: (0515) 23 25 33

TE HUUR
Luxe 2 kamer-appartement

in centrum van Makkum.
Huurtoeslag van toepassing

vanaf 23 jaar.

Tel. 0515-231273
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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

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Daging Roedjak
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 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  . . . . . .€ 4,50

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 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 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

Ook voor een barbecue 
hebben wij alles in huis

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Juf Petra Tromp 25 jaar bij het onderwijs

* Juf Petra met de kinderen op weg naar school Foto: obs-it iepen stee

Makkum - Juf Petra Tromp was op 1 september
25 jaar bij het onderwijs, waarvan 9 jaar op de
o.b.s. “It iepen stee” in Makkum. Dat werd
vorige week woensdag gevierd. Juf werd door
groep 1 en 2 van huis gehaald. Toen ze bij
school aankwamen stonden daar de andere
ouders en kinderen te zwaaien met vlaggetjes
met de beeltenis van juf erop. ”Lang zal
ze leven” werd uit volle borst gezongen.
Vervolgens werd op het plein, waar juf op een
versierde stoel zat, het “Petralied” ten gehore

gebracht. Binnen werd juf door directeur
Hans Boonstra beschreven als een betrokken
leerkracht en kreeg ze bloemen en een boek
aangeboden. Het boek bestond uit werkstukken
van de leerlingen en het team. In diverse
sketches werd Petra even op humoristische
wijze neergezet. Na de sketches kreeg juf een
digitale camera  als hoofdcadeau. Voor een
bomvolle zaal gaf Petra in haar slotwoord aan
genoten te hebben en bedankte ze iedereen
voor hun komst.

“Hallelujah” grutsk op learlingen

Makkum - Foar de leden fan Hallelujah wie
der op sneontemiddei 23 septimber in protte
ferdividaasje yn Makkum. It wie de start fan
muzikale jier 2006/2007. Alle leden en lear-
lingen kamen middeis byelkoar yn de Stopera
en waarden ferdield yn groepen. Op ‘e fyts
troch Makkum leinen der opdrachten klear:
wetterfytse, bakfytsrace, ljeppe en tuskentroch
noch in oantal drege fragen oer Fryslân. De
dei waard ôfsluten mei in barbeque. Lykas
oare jierren binne der altiten in oantal learlingen

dy muzyk eksamen dien ha. De kandidaten
fan ôfrûne waarden de jûns troch foarsitter
Tjalda de Witte lokwinske en krigen elts in
presintsje. Fan l. nei rj.: Yeb-Jesse Bijma, sak-
sefoan C; Rinze Koornstra, trompet C; Jelle
de Hoop, bariton B. Dêrfoar: Regina Anema,
klarinet B; Margreet Lutgendorff, klarinet B;
Anke Kleiterp, trompet B; Ewout v/d Kamp,
trompet B. Foaroan: Nico Katsburg, klarinet
A; Nynke de Jong, klarinet A en foarsitter
Tjalda de Witte.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Hollandse sperziebonen
1 pond voormaar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.49

Versgesneden bloemkool   
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.49

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

We hebben ze weer Elstar appels
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25

Lekkere bananen   
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere tomaten               
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.98
10 eieren voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Puikbeste grove Bildstar aardappelen
10 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5.50
20 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 9.95 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.belboei.nl

Huizen zoeken op internet
Met de komst van het internet is ook het
woningaanbod transparanter geworden.
Vrijwel het volledige aanbod is hierop terug te
vinden. Maar, waar gaat men eigenlijk zoeken?
Wordt het meeste aanbod gevonden via Google?
Of via Funda? Marktplaats? Startpagina?
Door USPMarketing Consultancy en Multiscoop
is hier onderzoek naar gedaan.

Uit dit onderzoek blijkt dat Funda veruit het
meest populair is. Op Funda (www.funda.nl)
presenteren de NVM-makelaars hun aanbod.
Maandelijks heeft Funda meer dan 2.600.000
unieke bezoekers. Ter vergelijking, op nummer
2 staat www.eigenhuis.nl met net geen 490.000
unieke bezoekers en dimo staat op nummer 3
met ruim 400.000 unieke bezoekers. De site
van de gezamenlijke VBO-makelaars staat op
nummer 4 met 265.000 unieke bezoekers per
maand. Ook het bereik van de woningsites laat
geen ander beeld zien. Speurders, woonkrant
en dimo staat op een gedeelte 2e plaats met
ieder 9% bereik en wederom is Funda veruit

de grootste met een bereik van 65%. USP
Marketing Consultancy heeft in hun onderzoek
ook de vraag gesteld “Welke website bezoekt u
als u zich op een nieuwe woning gaat oriën-
teren?”. De helft (50%) van de woningzoekende
zoekt via Funda, 13% via Marktplaats, 8% via
Dimo en via Speurders zoekt 7%.  De resultaten
zijn nog gespecificeerd in actief en latent
zoekenden, in leeftijd en naar inkomen. Met
name in de inkomenscategorie >€ 3.000,- heeft
Funda een zeer groot bereik (76%). Opvallend
is dat marktplaats in de laagste inkomens-
categorie een goede 2e is met een bereik van
17%, maar in de hoogste inkomenscategorie
slechts gedeeld 5e staat met een bereik van 9%.

Zoals blijkt is Funda, de gezamenlijke woning-
site van de NVM-makelaars, de grootste en
meeste bekende internetsite op het gebied van
wonen. Uw NVM-makelaar in Makkum is
Kingma & Walinga makelaars, gevestigd aan
de Voorstraat en bereikbaar onder nummer
0515-233664.

De nieuwe kerktoren had vier stenen geledingen,
gescheiden door lijsten van zandsteen.
Daarboven bevond zich een omloop met een
stenen balustrade en een achtkantige spits met
een uivormige bekroning. De toren werd door
tijdgenoten een Verfraaiing van het Vlek
genoemd. Niettemin werd hij in de loop van
de eeuw daarna door geldgebrek danig ver-
waarloosd. In 1804 moest hij zelfs aan de
westkant met balken geschoord worden. Een
deel van de muur was uitgezakt. Evenals bij
de oud toren was men bang dat voorbijgangers
getroffen zouden worden door losse stenen
die spontaan uit het bouwwerk vielen en men
vreesde zelfs dat het gevaarte zou instorten.
Na een slepend conflict met het gemeentebestuur
over de kosten van herstel, gunden pas in
1832 de kerkvoogden de restauratie van de toren
aan een molenmaker uit IJlst voor f. 1205.-.
De balustrade en de siepel op de spits werden
verwijderd. De stenen muur van de bovenste
geleding, de klokkenzolder, werd vervangen

door een beschot van vurenhout. Een deel van
het resterende stenen deel werd opnieuw
opgemetseld. Een paar overblijfselen van de
natuurstenen omloop zijn nog steeds op de
klokkenzolder aanwezig. Later, in 1872, vond
opnieuw een restauratie plaats, nu vooral van de
torenspits. Bij die gelegenheid werd genoteerd
dat de toren vanaf de klokkenzolder gemeten
45 cm naar het westen overhelde. Maar men
vond dat niet bezwaarlijk omdat deze toestand
sinds onheugelijke jaren rugwaarts dagtekent.
Koster de Witte heeft onlangs met een schiet-
lood vastgesteld dat de toren sindsdien niet
verder is verzakt. Wij hoeven dus niet ongerust
te zijn dat hij binnenkort zal omvallen. Al deze
restauraties werden betaald uit giften van
gemeenteleden en door uitgifte van schuld-
bekentenissen van f. 25.- per stuk. Ook de
allerlaatste restauratie, in 1950, werd grotendeels
betaald door gemeenteleden. In de boeken wordt
daarbij vooral de inzet van de Vrouwen en
Meisjesvereniging geprezen.

De toren van de Van Donia kerk (3)
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SSaakkssiisscchh TTaaffeelleenn
€ 17.25 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen. 
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze. 

Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren. 
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.          

Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd. 
Niet mogelijk op Kerstdagen.

Vooraf
Warm brood

roomboter, kruidenboter en vleessalade

Soep
Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus

Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus

Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons

Stoofpotje van rundvlees

Garnituren
Warme groente van de dag

Salade
Gebakken aardappelen

Appelmoes
Patat frites

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

Hotel Bistro

“De Waag”
Petra Scheijbeler en Willem Dalstra

Markt 13, 8754 CM Makkum

Tel. 0515-231447 - Fax 0515-232737

E-mail: info@hoteldewaagmakkum.nl

Internet: www.hoteldewaagmakkum.nl

Kantoorboekhandel
T. Coufreur
Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492
kbhmakkum”planet.nl

KINDERBOEKENWEEK
4 t/m 14 oktober

Kom je ook?
Cadeau bij aankoop

van tenminste € 10.- aan kinderboeken
‘Laika tussen de sterren’

van Bibi Dumon Tak

Het prentenboekje voor € 2.50 is dit jaar 
‘Het dierenfeest’ van Fiep Westendorp

Body contouring
figuurcorrectie zonder

operatie /centimeters kwijt
raken introductiebehandeling 

€ 15,--

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.

www.bodymed.nl         0515-232300
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm  2004  € 16.400,-
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm  2004 € 15.900,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm   2002 € 13.900,-
VW Polo 1.4-16v,airco,r-cd,navigatie,stuurbekr,72dkm 2003 € 10.900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 10.900,-
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm 2002 € 10.750,-
Peugeot 406 break 2.0-16vST,bl.met,a/c-ecc,radio-cd
LM velgen,mistl.voor,trekhaak,el.rmn/spiegels,cpv   2001 € 9.900,-
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm          2003 € 9.650,-  
Peugeot 307 Hdi,5drs,blauwmet,a/c,cpv+afst.bed,trekh 2002 € 9.400,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,airbags.  123dkm 2002  € 8.900,-
Peugeot 406 Hdi,4drs,blauwmet,a/c,cpv,el.rmn,trekh  2000 € 7.250,-
Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn,meeneemprijs 2000 € 4.900,-
Daewoo Lanos 1.3iSE,blauwmet,stuurbekr,5drs,106dkm  2000  € 4.250,-
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm 1997  € 3.900,-
Renault Clio 1.4i,st.bekr,cpv,el.rmn,lm velgen,nw apk 1995  € 1.900,-

Grijs kenteken.
Opel Combo 1.7Dti comfort,wit,schuifdeur,cpv+afst.bed,radio-cd
El.ramen,stuurbekr,mooie frisse auto, 98dkm        2004 € 8.750ex
Ford Transit Connect 1.8Tddi,wit,cpv,el.rmn,55dkm 12-2003 € 9.750.

Let op!
Bij garage Horjus in Makkum kunt u Uw bromfiets of brommobiel laten schouwen!!

U heeft nog tot 31 oktober 2006 de tijd !!

Ook kunt u voor de aanschaf van een Kentekenplaat bij ons terecht.   

In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

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: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Opel Astra H 1.6-16v
Twinport,5drs,bl.met
Airco,radio-cd/mp3
Lm.velgen,cr.control
34 dkm  bj 2004

€ 16.400,-

Peugeot 307 break
1.6i-16v,blauwmet
airco,cruisecontr
orig.radio-cd,nw.st
60 dkm   bj 2004

€ 15.900,-

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

Kinderboekenweek  
4 t/m 14 oktober
Of het nu naar de crèche gaat of al op de basis-
school zit, elk kind is verzot op dieren. Honden,
poezen, paarden, leeuwen, tijgers - ze zijn lief,
onschuldig, opwindend, eng. In honderden
kinderboeken spelen ze een hoofdrol. Van
vrolijke prentenboeken voor de allerkleinsten
tot en met spannende avonturenboeken voor tien-
tot twaalfjarigen. Boeken over dieren zijn zo
populair dat ze van tijd tot tijd als thematisch
uitgangspunt dienen voor een Kinderboeken-
week. Dit jaar met meer reden dan ooit. Want
Kinderboekenweek 2006 start uitgerekend op
woensdag 4 oktober, ofwel: Werelddierendag.
Het motto van de Kinderboekenweek 2006 is
De leeuw is los! - Boeken over dieren.

In de kinderboekenweek besteden de biblio-
theken aandacht aan de uitgereikte prijzen: de
griffels en penselen en de vlag en wimpels.
Natuurlijk staat de bibliotheek vol met dieren-
boeken, er is naast fictie ook heel veel keuze
in non-fictie boeken vol wetenswaardigheden
en verhelderende illustraties. De hele kinder-
boekenweek worden er allerlei activiteiten
georganiseerd. Dierenmaskers maken. Op
woensdag 4 oktober kunnen er in de biblio-
theek Witmarsum dierenmaskers gemaakt
worden. De middag begint om 13.30 uur.
Dierenarts op bezoek Donderdag 5 oktober in
Witmarsum en vrijdag 6 oktober in Makkum
is er een vertel -en spreekuur van dierenarts,
die vertelt  over zijn werk en kleine huisdieren.
Jij mag natuurlijk vragen stellen! Je mag je
huisdier meenemen , alleen als hij in een kooitje
zit!. Het vertel- spreekuur begint om 16.00 uur.
Pimp je poedel! Ben creatief en houdt je van
dier. Leef je met verf, stof, plakkers, stiften
uit op een gipsen poedel die wij voor je hebben.
De workshop is voor kinderen vanaf 10 jaar
Dinsdagavond 10 oktober vanaf 18.30 uur in
de bibliotheek Makkum. Opgave van te voren
is noodzakelijk. 

Deze kleurige en feestelijke voorstelling speelt
zich af in de spannende wereld van het circus.
Piet Peterselie laat de circusleeuw per ongeluk
ontsnappen. Hoe kan hij hem weer vangen?
Poppenartiesten voeren allerlei verbluffende
circus-acts op, en voor de kast treedt zelfs een
echte goochelaar op. De voorstelling is geschikt
voor kinderen van 4 tot 9 jaar 

Datum: vrijdag 13 oktober. Aanvang 13.30
uur. Bibliotheek Makkum. Kaartjes € 2,50
per persoon te verkrijgen in de bibliotheek

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***
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Telnr. 0515 23 10 32 www.makkum.nl/vissermode

WINTERJACK’S
Grote kindercollectie

Rucanor 29.-
Dames VERO-MODA

vanaf 29.95
Herenjack 39.-

En natuurlijk nog veel meer keuze in jack’s 
en winterartikelen bij ons in de winkel.

Dus kom eens kijken.

Exmorra
Café Dorpshuis Catering ‘t Honk

Maand menu ookkttoobbeerr
voorgerecht; 

* dun gesneden rosbief op een frisse salade
met geroosterd brood

hoofdgerecht: 
* roergebakken varkenshaas

met taughé en sojasaus

nagerecht:
* kaneelijs met stukjes appel en slagroom

€ 16,50 p.p.

ons telefoonnummer is 0515-573240
fam. A. Bruinsma
‘t Honk Exmorra

gewijzigde openingstijden 
in verband vakantie

woensdag  8.00-12.00 uur
donderdag 8.00-12.00uur en 16.00-18.00 uur

vrijdag 8.00-12.00 uur 16.00-18.00 uur
zaterdag 8.00-12.00 13.00-16.00 uur

vanaf maandag 9 oktober 
hopen we weer 

voor u klaar te staan

venema dhz en tweewielers 
voorstraat 7 makkum

huishoud folder niet ontvangen
hij ligt klaar in de winkel

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Roeisloep Zeesteeg uit Makkum wint in Alkmaar

* De ploeg even rond de hangtafel voor een frisje...... Foto: roeiers Zeesteeg

Alkmaar - Afgelopen Zaterdag stond voor
het roeiteam van de Zeesteeg de 14e Victorie
sloepenrace van Alkmaar op het programma.
Na een mooi succes behaald te hebben tijdens
de Slag om Makkum, waren de heren uiterst
gemotiveerd om ook tijdens de race van Alkmaar
een mooi resultaat te neer te zetten. Het 16
kilometer lange parcours was verdeeld in twee
ronden van 8 kilometer en wordt gekenmerkt
door een aantal nauwe bruggetjes en slootjes,
waarbij er op sommige punten moeilijk inge-
haald kon worden.

Rond 11 uur lagen alle sloepen achter de start-
lijn en kon het wachten op de eerste start
beginnen. De Zeesteeg kwam als laatste ploeg
in actie, wat betekende dat er aardig wat sloepen
ingehaald konden worden. De start verliep
voorspoedig, de twee sloepen waarmee de
Zeesteeg tegelijkertijd startte werden al snel
ingehaald, zodat er ruim baan was voor de
passage van de eerste brug. Niet lang na het
passeren van de eerste brug werd de eerste
sloep ingehaald, zodat er weer wat ruimte was
gemaakt om probleemloos het tweede bruggetje
te passeren. Na 4 kilometer bracht het parcours
de sloepen aan de rand van Alkmaar, waar

veel meer ruimte was dan in het centrum van
Alkmaar en er makkelijker sloepen konden
worden ingehaald. Het laatste gedeelte van
het parcours voerde de Zeesteeg het centrum
van Alkmaar weer in en konden de heren zich
opmaken voor de tweede ronde. 
De tweede ronde verliep probleemloos en na
1 uur 24 minuten en 38 seconden klonk dan
ook het verlossende eindsignaal. Moe gestreden
roeide het team in een rustig tempo richting de
kraanlocatie, waar de sloep weer op de trailer
werd gezet en het team zich even kon opfrissen
om zich vervolgens op te maken voor de prijs-
uitreiking.

De Zeesteeg bleek aanvankelijk niet in de prijzen
te zijn gevallen, maar nadat de uitslagenlijsten
waren rondgedeeld bleek dat de organisatie
een fout had gemaakt en dat de Zeesteeg wel
degelijk in de prijzen was gevallen. Met een
vermogen per roeier van 81.39 Watt was de
Zeesteeg goed voor een eerste plaats in de
heren 1 klasse en tevens goed voor een eerste
plaats bij de kromhoutwhalers. Met twee eerste
prijzen op zak, een achtste plaats overall en de
vierde tijd kon terug worden gekeken op een
geslaagd optreden in Alkmaar!

Is er leven na de dood? Waar is de hemel en hoe
zit het nu eigenlijk met die hel? En wat heeft
dat alles te maken met ons leven hier en nu? 

Intrigerende vragen. Vragen die ons allemaal
vroeg of laat wel eens door het hoofd spoken.
Zr. Carla Borgers zal op woensdagavond 25
oktober a.s. een inleiding houden over dit
onderwerp. In de inleiding zal ze eerst aandacht
besteden aan de diverse gebruiken op het gebied
van begraven. Hoe dacht men in verschillende
culturen over leven na de dood? Was er sprake

van een aparte plek voor mensen die goed
hadden geleefd en voor hen die het er misschien
minder goed vanaf hadden gebracht. Wat zegt
de bijbel over het hiernamaals? En hoe sprak
en spreekt de kerk hierover? Na de inleiding
is er gelegenheid tot vragen en gesprek. Het
belooft een interessante avond te worden. De
bijeenkomst wordt gehouden in Ons Gebouw,
de aanvang is om 20.00 uur.

Iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd
is, is van harte welkom.

Hiernamaals of Hiernumaals? 
Leven met het oog op het Koninkrijk
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Nederland collecteert
voor Brandwonden
In de week van 8 tot en met 14 oktober gaan
weer ruim 50.000 vrijwilligers van de Brand-
wonden Stichting op pad om te collecteren.
“We komen graag bij u langs de deur”, roept
een enthousiaste collectant, ‘want u hebt toch
ook wat over voor de brandwondenslachtoffers?’
Ook dit jaar gaan er in onze regio weer vele
collectanten langs de deuren. Huis aan huis
bellen ze aan en vragen om een bijdrage voor
het werk van de Brandwonden Stichting. ‘Het
is best leuk om te doen, hoor’, antwoord de
collectant op de vraag hoe het is om te collec-
teren. ‘Je maakt tocht even overal een kort
praatje en ziet zo je buurtgenoten weer eens.
En het geeft een lekker gevoel om je te zetten
voor het goede doel!’

Dit jaar combineert de Brandwonden Stichting
haar jaarlijkse collecte met een preventie-
campagne. Collectanten geven bij ieder huis-
houden dat ze bezoeken, een informatiekaart
over rookmelders af. De inwoners van onze
regio worden opgeroepen een rookmelder in
huis te plaatsen en de aanwezige rookmelders
jaarlijks te controleren. ‘Dat maakt het voor
mij nog noodzakelijker om te collecteren’,
aldus de collectant, óp deze manier help ik
namelijk ook nog mee aan een belangrijke
voorlichtingscampagne.

Toeristen blijven komen
Allingawier - Museumdorp Allingawier en
landgoed Allingastate zijn geopend tot en met
31 oktober a.s. en om aan het verzoek van de
toeristen te voldoen zal dit jaar ook de grutters-
winkel/dorpsschool in Exmorra openblijven
tot en met 31 oktober a.s. De grutterswinkel,
een authentieke kruidenierswinkel uit 1885, is
volledig ingericht en het erbij behorende
schooltje noodt uit tot plaatsnemen in de banken
en u te verdiepen in de manier van lesgeven
rond 1900. Het vogelmuseum in Piaam en de
timmerwerkplaats in Ferwoude is sinds 30
september gesloten.

www.makkumerbelboei.nl



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 4 oktober 2006



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 4 oktober 2006

Melding kleine 
open vaartuigen 

In en langs de kant van de Grote Zijlroede en rond het haventerrein  liggen veel kleine open
vaartuigen (vooral roeibootjes). De gemeente wil voor deze categorie vaartuigen een vaste
plaats aanwijzen in de haven. 

Eigenaren van kleine open vaartuigen in en langs de kant van de Grote Zijlroede en rond
het haventerrein worden verzocht zich voor 1 december 2006 te melden. Zij krijgen dan een
vaste ligplaats toegewezen. Eigenaren kunnen zich bij aanmelden bij de  havenmeester, de
heer H. van der Werf, telefoonnummer 06-51145944 of hvanderwerf@wunseradiel.nl.

Vaartuigen die niet voor 1 december 2006 zijn aangemeld worden door de gemeente verwijderd
en opgeslagen. De eigenaar kan het vaartuig vervolgens voor 1 april 2007 tegen betaling van
de gemaakte kosten afhalen. Na 1 april 2007 worden de niet afgehaalde vaartuigen verkocht
of vernietigd. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de havenmeester, de heer H. van der Werf.

. .

. .

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Harlinger Zeemanskoor De Skúmkoppen bestaan 12,5 jaar

Harlingen - Vorige maand bestonden de Skúmkoppen
uit Harlingen alweer 12,5 jaar. Het koor werd maart
1994 opgericht door Ad Broos, omdat er grote
belangstelling was voor het zeemanslied. Windkracht
10 maakte de bevolking enthousiast en dat leidde
naar veel vraag om ook shanty’s te zingen. Maar
Windkracht tien vond zo’n 15-16 man wel genoeg.
Broos vond dat er dan maar een koor bij moest
komen en wel een Groot Zeemanskoor. Met een
man of 15 werd er gestart in “Het Pypke”, en de
barman had een goede omzet. Egbert Scheffer was
inmiddels gevraagd om als dirigent bij het koor te
komen en hij zag met lede ogen aan dat bij elk
nieuw liedje er weer een bestelling gedaan werd bij
de ober. Het bonte gezelschap verkaste naar de
Schefferschool en was inmiddels tot zo’n 45 man
uitgegroeid. Bij 60 man vond het bestuur het wel
welletjes en kwam er een ledenstop. Er kwam een
wachtlijst die zo’n 10 jaar zou bestaan. Het koor
heeft in die 12,5 jaar talrijke optredens achter de
rug, (soms wel drie in een maand) en nog steeds
zijn de Skúmkoppen waar ze ook optreden graag
geziene gasten, altijd goed geluimd Van Delfzijl tot
aan Dordrecht van Amsterdam naar Rotterdam over-
al werd met veel succes opgetreden. De Duitse reizen
naar Wilhelmshafen, Kiel en dit jaar voor 1200

mensen in Berlijn zijn voor het koor onuitwisbare
momenten van vriendschap en saamhorigheid
geweest. Ook in droeve tijden als er afscheid genomen
moest worden van een lid was altijd het koor aan-
wezig om samen te zingen voor hun overleden
zangvriend. Het koor maakte 2 cd’s en die werden en
worden (bij optredens) nog steeds goed verkocht.
In Berlijn verkochten ze al zo’n 25 cd’s voor ze
nog maar één noot gezongen hadden. Met drie prima
accordeonisten weet het koor zich te presenteren
op het door hen bekende ongedwongen niveau.
Ierse en Schotse ballads, prachtige Friese liederen
van o.a. Piter Jelles Troelstra en de bekende vrolijke
shanty”s maken van elk optreden een waar genoegen
en met muziekverenigingen optreden is ook een
prima invulling van het programma. 
Omdat een flink deel van de koorleden uit
Makkum komt geven de Skúmkoppen dit keer een
jubileumconcert in Makkum. Het aandeel van de
Makkumers op zang gebied is zeker niet uit te
poetsen. In de Van Doniakerk  geeft het koor in
November een groot jubileum concert met Emma
Brass een befaamde Brassband uit Sneek. Ieder op
hun eigen wijze en een gezamenlijk optreden moet
zorgen voor een onvergetelijke avond. Nadere
informatie over de exacte datum volgt nog! 

Een bericht van de drie 
ouderenbonden in Wûnseradiel

Ouderen draaien nog altijd mee in onze samenleving,
U hoort daar ook bij!  Of bemoeit U zich met uw
eigen zaken, een uitroep of een vraag: beide denken
wij. e worden steeds ouder, onze leefomstandigheden
zijn verbeterd, de voeding is gevarieerder, de medische
verzorging is goed,  kortom onze situatie is er duidelijk
op vooruit gegaan. Meer mensen worden ouder, dat
kan problemen geven.  Nu reeds vragen velen zich
af of onze samenleving voor haar ouderen zal kunnen
blijven zorgen. Het probleem heet vergrijzing. De
harde werkelijkheid is nu al dat onze samenleving
grenzen dreigt te stellen aan wat men voor ouderen
over heeft. “Men” zegt dat de zorg voor ouderen
onbetaalbaar wordt, het feit alleen al dat men dit
vindt vormt op zich al een gevaar voor ons ouderen.

Wie beslist hierover? 
We moeten ons goed realiseren dat we in een
democratie leven, die democratie is erg gevoelig
voor de stem van belangen- en aktiegroepen. Wie
zich niet sterk genoeg laat horen beslist niet mee.
De ouderenbonden willen de stem van de ouderen
laten horen, hoe meer leden hoe sterker die stem
klinkt. De macht van het getal speelt een heel
belangrijke rol in het politieke gebeuren. Daarom
hebben de ouderenbonden U nodig. Omgekeerd
kunt U ook ons nodig hebben om Uw stem te laten
horen. Kijk vooruit; misschien vindt U dat een
ouderenorganisatie helemaal niet nodig is, misschien
voelt U zich nog te jong  om lid te worden. Bedenk
echter, regeren is vooruit zien, dat geldt voor de
ouderenbonden, maar ook voor U !!!!! Wilt U een
voorbeeld?  Nu heeft U nog geen gezinshulp nodig
en kunt U het allemaal alleen af, maar over 5 of 10
jaar kunnen de zaken anders liggen. Wanneer in de
tussentijd de prijs van gezinshulp almaar is geste-
gen, zonder iemands protest, waar blijft U dan?
Daarom is het zo belangrijk nu reeds de vinger aan
de pols te houden om in de toekomst niet voor ver-
rassingen te komen staan. 

Zelf ook aktief zijn!  
Als lid kunt U óók aktief zijn, dat kan binnen de
afdelingen van één van de bonden. We zien de bon-
den als een ontmoetingsplaats voor leeftijdgenoten,
wat er op die ontmoetingsplaats gebeurt en hoe U
de organisatie gebruikt ligt aan uzelf. Nog enkele
voorbeelden: denkt U na Uw pensionering aan een
nieuwe hobby? Bekijk samen met andere leden
eens wat er aan mogelijkheden zijn en organiseer
eventueel iets.  Vindt U dat U op latere leeftijd aan
sport moet doen? Veel leden doen dit al, o.a.bad-
minton, zwemmen en gymnastiek, hetgeen ook bij
U georganiseerd kan worden. Stelt U ook belang in
de ontwikkelingen binnen de kerk of in andere vor-
men van levensovertuiging? Gespreksgroepen bie-
den mogelijkheden om eens met anderen hierover
van gedachten te wisselen. Vindt U dat de verkeers-
veiligheid te wensen overlaat, met name voor de
ouderen? Wat let U, om samen met anderen eens te
bekijken wat er eventueel verbeterd kan worden.
Wilt U eens wat meer weten over b.v.: testament,
codicil, schenkingsrecht of een ander onderwerp?
De afdelingen willen U daar graag over informeren   

Mogelijkheden te over, maar duidelijk mag zijn dat
we U graag als lid zien. Heeft U belangstelling
wordt dan, afhankelijk van Uw overtuiging, lid bij
één van de onderstaande bonden.

KBO Hr. T.Adema, tel. 0515-232083
ANBO Hr. E.P.v.Popta, tel. 0517-579239
PCOB Hr..S.J.Elzinga, tel. 0517-531805
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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

Uw (recreatie) bedrijf
op internet?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 7 oktober

senioren
NOK 1 - Makkum 1 14.45 uur
Workum 3     - Makkum 2 12.45 uur
Makkum 3    - Hielpen 2 14.30 uur

junioren
Makkum A1 - Steenwijk. A1 14.30 uur
Makkum B1 - CVVO B1 11.00 uur
Renado/VVI C1- Makkum C1 11.15 uur
Sportpark de Stipe/VVI
Makkum MC1 - Steenwijk MC1 12.30uur

pupillen
Annap. St. D1 - Makkum D1 12.30 uur
Makkum D2 - Leeuwarden D3 9.30 uur
Makkum E1   - Ooesterlittens E1 10.00 uur
Makkum E2  - Franeker SC E7 9.00 uur
Joure SC E6 - Makkum E3  10.15 uur
Harlingen F1 - Makkum F1 10.30 uur
JV Bolsward F2 - Makkum F2 9.00 uur
Makkum F3    - Zeerobben F4 10.00 uur
JV Bolsward F4 - Makkum F4 9.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 6 oktober
20.15 uur J Makkum 7    - VC Sneek 2
20.15 uur D Hanzestad 2 - ANO 3
21.25 uur D Makkum 3    - Punt Ut 1
20.15 uur J Makkum 8    - Oeverzw. 9
21.25 uur H Makkum 1    - Oeverzw. 1
zaterdag 7 oktober
17.00 uur D Makkum 1    - Kwiek 1
17.00 uur D Makkum 2    - VC Sneek 5

Sporthal

Groningen - Rijksuniversiteit, Pedagogische
Wetenschappen: doctoraal examen
Orthopedagogiek:
Inkje W. Ozinga afkomstig uit Makkum
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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

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm

Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf  
B. Bosma

Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

Makkum - Op de laatste zaterdagmiddag van
de maand trad Makkum aan tegen de gasten uit
Heeg. Makkum die net als Heeg, voorafgaand
aan dit duel 3 punten uit 4 wedstrijden wist
over te houden, zou er alles aan doen om de
drie punten in het havendorp te behouden. Zo
had de technische leiding besloten de succes-
formule van vorige week te handhaven. Met
hetzelfde elftal en met dezelfde intensieve
warming-up, werd de voorbereiding tot in de
puntjes verzorgd. Ook de verzorgster van
Makkum moest voor de wedstrijd vol aan de
bak om de laatste pijntjes weg te kneden en te
tapen. Tenslotte lieten ook de geluidsinstallatie
en omroepster er geen gras over groeien. Zo was
er tijdens de warming-up een overduidelijke
en “intimiderende” sound in de vorm van
“ the eye of the tiger” te horen en kon de voor-
gelezen opstelling tot in Workum worden
opgevangen.  

Anders dan vorige week kreeg Makkum in de
eerste helft niet echt grip op de wedstrijd. De
voorwaartsen konden geen vuist maken en/of
de bal vasthouden, het middenveld kon de slag
op dit deel van het veld niet winnen en de achter-
hoede had de handen vol aan de aanvallers
van Heeg. Het venijn van Makkum zat deze
middag echt in de staart van de wedstrijd. Het
eerste echte schot op goal kwam van Heeg,
maar doelman Hidde Koornstra reageerde attent
en wist de bal afdoende te verwerken. Na ruim
20 minuten spelen was het Jelle Hiemstra die
op links goed door wist de komen. Zijn voorzet
werd bijna door Ronald Koops uit de tweede
lijn binnengeschoten, maar zijn schot werd
gekraakt door de verdediging. Alhoewel
Makkum vijf minuten later goed wegkwam,
door het ten onrechte terugfluiten van spits
Bassie Elgersma, was het een minuut later toch
0-1. Dezelfde Elgersma liet keeper Koornstra
volstrekt kansloos na een uithaal van ongeveer
25 meter, 5 minuten voor de rust was het spits
Bouke Jetze Smink die geblesseerd het veld
moest verlaten. Hij werd vervangen door
Gerard Roorda. En deze speler zou nog van
zich laten spreken deze middag. 

Drie minuten nadat de leidsman het spel na de
rust had hervat, was het aanvaller Hidde
Huitema die wel erg frank en vrij door de
defensie van Makkum door mocht manoeu-
vreren. Oog in oog met de Makkumer goalie
bleef Huitema koelbloedig en schoof de 0-2
beheerst binnen. Makkum was door deze

tegentreffer even het spoor bijster. Bij een
nederlaag tegen Heeg zou Makkum afdalen
naar de spelonken van de vierde klasse A. De
spelers van Makkum rechtte nog één keer de
rug en met veel inzet werd getracht nog een
gelijkspel uit het vuur te slepen. Met nog 20
minuten op de klok was het bijna de immer
pratende, sjouwende en sleurende Gerard
Roorda die een afvallende bal binnen wist te
tikken, maar de inzet ging net naast. Ook zijn
inzet vijf minuten later ging rakelings over en
kuste onderweg nog de bovenkant van de lat.
In de 80ste minuut was daar dan eindelijk de
dikverdiende aansluitingstreffer. Jouke de Jong
wist zijn mannetje op rechts te passeren en uit
zijn voorzet was het Gerard Roorda die op
schitterende wijze koppend wist af te ronden.
Een minuut later stond de wedstrijd helemaal
op zijn kop, want na goed voorbereidend
werk van Gerard Roorda, was het nu Jouke de
Jong die doeltreffend wist af te ronden en de
gelijkmaker op het scorebord wist te zetten.
Makkum had nu de smaak te pakken en bijna
in dezelfde minuut stond Makkum op voor-
sprong, maar de inzet van Gerard Roorda ging
net naast de verkeerde kant van het aluminium.
In de allerlaatste minuut van de officiële speel-
tijd was het aanvoerder Reimo Tjeerdema die
Makkum bijna naar de overwinning wist te
schieten, maar zijn inzet werd tot corner ver-
werkt. Uit deze corner was het, wie anders
dan Gerard Roorda die de 3-2 op het scorebord
wist te koppen. In extase van deze bijna zekere
overwinning, voltrok zich diep in de blessuretijd
nog een rampscenario voor het vlaggenschip
van Makkum. Een minuut of wat in blessuretijd
was het weer Huitema die eigenlijk weer frank
en vrij weer alleen naar  keeper Hidde Koornstra
kon dribbelen en de 3-3 op het scorebord wist
te zetten.

Of Makkum nu na een 0-2 achterstand een punt
heeft gewonnen of door een 3-2 voorsprong
diep in blessuretijd te verspelen twee punten
heeft verloren zal wel een discussie blijven.
Wel heeft deze middag geleerd dat de eerste
selectie beschikt over voldoende veerkracht.
Met een dergelijk tomeloze inzet en scorend
vermogen moet de onderste regionen worden
verlaten. Een punt wat voor verbetering vat-
baar is, zijn de vele tegen doelpunten. Hierbij
wel aangetekend dat verdedigen voorin begint
en met het hele team zal moeten gebeuren.
Zaterdag week speelt Makkum een uitwed-
strijd tegen NOK uit Oudemirdum.

voetbal - Wint Makkum 1 punt of verliest het er 2: 3-3 
Sport

Cornwerd - Afgelopen zaterdag werd in Harich
de laatste buitenwedstrijd verreden onder
schitterende weersomstandigheden. Voor Krista
Koomen kwam er wel een heel sneu einde aan dit
zomerseizoen. Vanwege pech met hun vracht-
wagen hebben ze lange tijd aan de kant van de
weg gestaan en werd het te laat om nog te
kunnen starten. Joukje van de Kort verscheen
wel aan de start. Ze reed met Rixt in de klasse
L-1. De 1e proef behaalde ze 189 punten, de 2e

proef behaalde 180 punten. In totaal behaalde
ze hiermee 2 winstpunten. Linda Hovius
behaalde een winstpunt in de klasse L-2. Met
Samar behaalde ze voor de 1e proef een score
van 181 punten. Pieternel Heeres maakte met
Faiza een goede start in de Z-dressuur. In haar
1e wedstrijd in deze klasse kwam ze net te
kort voor een winstpunt maar de 5e en 7e
plaats stemde tot tevredenheid. 

De Waardruiters
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Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/
ARR zwoeger vrij, goede bespiering en van
verschillende bloedlijnen, rotkreupelvrij. Drayer,
tel. 0515-542616

2 Zeer mooie massage of Reikitafels, kleur
groen, houten onderstel inklapbaar zeer stabiel.
Is koffermodel met draagtas weegt 17kg 190
l- 70 br hoogte 70/90 cm inst wegens uitvallen
workshop zijn nog geheel nieuw, per stuk te
koop € 225.-, Info tel. 06-54638270 of e-mail
(maanen1946@zonnet.nl) 

Kersenhouten ledikant + commode incl. matras,
dekbed en overtrek € 135.-; Maxi cosi + ver-
kleiner en voetenzak € 25.-, tel. 0515-230073

Mooie blank eiken kaaskast, vr.pr. € 100.-, 
tel. 0515-231332

Voorpeesbeschermers  FKdron; Voorpees-
beschermers BR + achter; 1 x Slof; 2 x
Dressuur hoofdstel longeer lijn; beugels +
beugelriemen; 4 Lichte blauwe ban-dages, 
tel. 0515-233581

Berber vloerkleed 2 bij 3 meter ecru zuiver wol
nw. € 75.-; Frans antiek bankje uit de Provence,
kastanje hout l. 2m h. 44cm € 150.-, 
tel. 0515-232575

Eén skipak maat 164 kleur blauw met rood en
één skibroek maat 164 kleur grijs, pr.n.o.t.k., 
tel. 06-24187734

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

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

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt.... Dansgroep de Waaghdansers

Makkum heeft een 
geweldige volksdansgroep.

Wie belangstelling heeft kan komen.
Iedere maandagmiddag van 2 tot 4 uur

in het Ons Gebouw.

U bent van harte welkom!a

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl



Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur

vrijdagavond geopend tot 21.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons in de piramide op 
recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

aanbieding is alleen geldig 
op vrijdag, zaterdag en zondag

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

WWEEEEKKEENNDD AAAANNBBIIEEDDIINNGG

GGRROOTTEE HHOOLLLLAANNDDSSEE
BBLLOOEEMMKKOOOOLL

slechts

0.7799
op=op
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Caviakooi l. 100 cm, br. 54 cm € 15.-; Polyester
bootje l. 200 cm br. 150 cm € 10.-, tel. 06-52244429

Regenton + melkbus, tel. 0515-231923

Klim/speeltoestel 5 m. breed, huisje met schommel
ringen etc., tel. 0517-641254

Elektrische grasmaaier, tel. 0515-231823

Wie kan Engelstalige asielzoeker in het Nederlands
wegwijs maken?, tel. 06-30552482

Man voor schilderen, tel. 06-13392556

Huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245

Wegens omstandigheden goed tehuis gezocht voor
rood/witte poes, tel. 0515-233104 (na 18.00 uur)

Wie heeft afgelopen zondag mijn mountainbike
(fiets) meegenomen van de haven. Ik wil hem graag
terug. Rick Cuperus, tel. 0515-230341/232989

GEZOCHT

MEEGENOMEN

GRATIS AF TE HALEN

GEVRAAGD

AANGEBODEN


