Makkumer Belboei
No. 1313 - 11 november 2009

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

zaterdag 14 november de intocht

van sinterklaas in makkum

vanaf 13.45 uur op het Plein te Makkum

Ook in Makkum Sinterklaaskadootjes aangespoeld
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

* Aan de voet van de zeedijk ter hoogte van Avondrust is dit pakje met cadeautjes aangespoeld….
Makkum - Onderweg op zijn reis van Spanje
naar Nederland zijn in opdracht van de hoofdpiet alle cadeautjes vanuit het ruim op dek neergezet omdat ze willen weten groot de stoomboot
12 eigenlijk is. Maar de stoomboot komt in
zwaar weer terecht met hele hoge golven en
sterke windstoten, en dan zien ze dat bijna alle
cadeautjes overboord geslagen zijn. Sinterklaas
wil koste wat het kost het onderste pakje weer
uit het water gevist hebben. De Pieten hopen

natuurlijk ook dat zij alle cadeautjes weer uit het
water hebben gevist, en weer veilig en droog op
de stoomboot liggen op geslagen voordat zij in
Makkum voet aan vaste wal zetten. Jongens en
meisje van Makkum en omstreken dit wordt
hééééél erg spannend dit jaar. Kijk vanaf vanavond om 17.40 uur op Ned 3 weer naar het
Sinterklaasjournaal om te kijken hoe dit allemaal afloopt.
De mailpiet.

Sinteklaas en de Ferstekling
Het boekje, de serie en de tentoonstelling
de basisscholen van Leeuwarden uitgereikt en
zal tijdens de Leeuwarder intocht, die door
Omroep Friesland live wordt uitgezonden,
gepresenteerd worden. Een deel van de oplage is
gereserveerd voor de vrije verkoop en zal dus in de
boekhandel te verkrijgen zijn. Omroep Friesland
heeft van het verhaal een animatieserie gemaakt
die vanaf maandag 30 november tot en met 5
december elke avond om 17.50 uur op TV te
zien zal zijn.
Makkum - De Stichting Sinterklaasintocht
Leeuwarden heeft samen met De Friese Pers aan
Aart Cornelissen gevraagd om een stripboek te
maken over Sinterklaas. Otto Gielstra heeft het
verhaal vervolgens in het Fries bewerkt. Het
boekje wordt gratis aan de groepen 3 t/m 6 van

Maar eigenlijk heeft de bibliotheek in Makkum
de primeur. Want vanaf vrijdag 13 november
zullen enkele tekeningen van het verhaal daar
reeds in de vorm van een tentoonstelling te
bewonderen zijn. De opening hiervan is op
vrijdag 13 november, om 19.00 uur. Iedereen is
hierbij uiteraard van harte welkom.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sterke eigen
internetsite
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Info

Familieberichten
(rectificatie)
22 oktober 2009 binne wy
pake en beppe wurden fan

Kerkdiensten
zondag 15 november
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen

LISE RIXT ELZINGA

K.C. Het Anker 19.00 uur Plusdienst “Makkum zingt”
R.K.Kerk zaterdagavond 19.00 uur pastoor J.v.d.Wal

dochter fan Hendrik Elzinga en
Marije van Seijst en suske fan Jet

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur da. A. Rekker-v.d.Werff

It adres fan Lise,
har heit en mem en Jet is
De Lange Jacht 34
9244 HN Beestersweach

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk 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

Bouwe en Reino Elzinga
Makkum

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Hoera, een broertje!

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk De Witte Heren,
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Negen maanden
zijn eindelijk voorbij,
nu heb ik er een broertje bij.

Djento

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

moet nu nog groeien,
zodat we later samen
kunnen stoeien.

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

Dikke kus van je grote zus!
Ons klein schoppertje,
speelt niet langer verstoppertje.

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

Ons tweede boefie is geboren!

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

4 november 2009
om 16.10 uur
4070 gram
54 cm

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901, ww.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Hoera !
Deze jonge dame wordt
11 november 50!
Dit viert ze aankomende
zaterdag de 14e

Patrick, Angela en Ivanna
Ruivenkamp
De Zalm 47
8754 AZ Makkum
Tel: 0515-232965

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
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

morgen wordt dit vrolijke meisje
Onze oude heer is
14 november geen veertiger meer!

30 jaar
Gefeliciteerd je familie
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Agenda
donderdag 12 november
Makkum – Doopsgezinde kerk 19.30 uur
Lezing over Natuurgeneeskunde door
Jacqueline Noordmans

vrijdag 13 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant
Schraard – Bar Frisia 21.30 uur
maandelijkse Jamsessie, gezellige muzikale avond
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 14 november
Gaast - Doarpshûs “De Fûke” 20.00 uur
competitie klaverjassen
Zurich – Hotel De Steenenman 20.00 uur
gezellige avond met Duo Ferbean

dinsdag 17 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
dia’s over de natuur door dhr. van IJs
in het restaurant

Vrouwen van Nu
afd. Wûnseradiel
Witmarsum – De afdeling Wûnseradiel van de
Vrouwen van Nu komen weer bij elkaar op
dinsdagavond 17 november a.s. om 19.45 uur in
de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Naast de
gebruikelijke agendapunten komt de bekende
schippersfamilie Hoekstra met dia’s en mooie verhalen over de binnenvaart. De afdeling wil graag
nieuwe leden werven en nodigt belangstellende
vrouwen graag uit om vrijblijvend deze avond bij
te wonen. Het is echt de moeite waard om een
Vrouw van Nu te zijn. Bovendien staan er nog hele
leuke zaken op het komende winterprogramma.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Caramel Vla, 1 liter.......................................nu 1.39
Snijworst.................................per pakje 25

cent korting
Gebraden Kipfilet....................per pakje 25 cent korting
Milka Chocolade Tablet, 100 gram....................voor 98 cent
Winterwortels, kilo.....................................................59 cent
Bij aankoop van een Blom’s Rookworst
500 gram Zuurkool GRATIS
Conference Handperen, kilo.......................................98
Aanbiedingen geldig van do. 12/11 t.e.m. wo. 18/11
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MFC opent met Krite en Hallelujah
Makkum - Het officiële openingsprogramma
van het MFC op 8 en 9 januari 2010 is nog niet
helemaal rond. Het is echter wel zeker dat de
Krite van Makkum op vrijdag 8 januari 2010 een
gedenkwaardige klucht speelt: ‘Wát in Teater’.
Op zaterdag 9 januari zorgt Hallelujah voor het
tweede hoogtepunt dat weekend met een Promsconcert om naar uit te kijken. Noteer die data
dus vast in uw agenda.
‘Wát in Teater’. Een duidelijke titel, maar uitleggen
waar het over gaat is niet zo simpel. Eigenlijk
krijg je twee stukken voor de prijs van een. De cast

van ‘Wát in Teater’ repeteert en speelt het stuk
‘Neat om it liif’. Deuren en haringen, artistieke
en emotionele problemen, alle ingrediënten voor
een rasechte klucht zijn aanwezig. Maar je moet
er wel de hersens bij houden. Datzelfde geldt voor
de spelers. Atje Roorda, Durk Terpstra, Trijntje
Tilstra, Minne Zwaagstra, Zus Boonstra, Johannes
Terpstra, David Visser, Hyltje Bosma en Willeke
Galema. Om het stuk in het stuk met alle verwikkelingen een succes te maken, komt het vooral op timing aan. Maar onder regie van Rieneke de
Haan moet dat zeker lukken. Over de Proms van
Hallelujah meer info in een volgende Belboei.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . 6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . 15.00
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . 16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . 3.00

NUT Makkum Lezing “Familieopstellingen”
in samenwerking met de bibliotheek
Makkum - Familieopstellingen is een heel boeiend
onderwerp. Het gaat over familiesystemen en
dynamieken die onbewust grote invloed op ons
leven kunnen hebben. Familieverhalen kunnen
soms lang doorwerken. Ze vinden vaak onbewust hun weg naar de volgende generatie(s).
Hierdoor kunnen volgens Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, verstrikkingen
in het familiesysteem ontstaan, waardoor wij soms
gevoelens of lasten met ons meedragen die niet

bij ons horen, maar waar we onbewust wel mee
verbonden zijn. De lezing wordt verzorgd door
Ytje Akkerman. Als therapeute heeft ze zich
verdiept in grotere gehelen, verbanden. Daar
behoort het familiesysteem ook toe. Samen met
haar man heeft ze een eigen praktijk in Workum.
Voor meer informatie kijk op hun website
Fascia.nl Op donderdagavond 26 november om
20.00 tot 22.00 uur in de Bibliotheek te Makkum.
De kosten bedragen  .- per persoon.

Uitnodiging gemeenteavond van de PKN
afgelopen zomer naar de projecten in Jamaica en
in de Dominicaanse Republiek zijn geweest - een
presentatie houden over hun belevenissen. Zij
zullen vertellen over de bouw, over het contact
met de mensen, over de kerkdiensten enz.
Kortom: Wat is er met het geld gebeurd dat u
hebt gesponsord.
Dinsdagavond 17 november a.s. staat de bijzondere gemeenteavond van de PKN geheel in het
teken van de World Servants. Eerst zal de heer J.
Holwerda uit Bolsward een presentatie houden
over World Servants: wat houdt het in, wat is er
allemaal al gerealiseerd en welke mogelijkheden
zijn er. Daarna zullen de World Servants - die de

Deze week collecteren weer zo’n 25.000 collectanten in het hele land om het werk van
Alzheimer Nederland mogelijk te maken. Er

1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . . 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . . 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Iedereen die de World Servants heeft geholpen
door de acties die gehouden zijn tot een succes te
maken, iedereen die financieel heeft bijgedragen
en iedereen die de World Servants een warm
hart toedraagt is hierbij uitgenodigd voor de bijzondere gemeenteavond op dinsdag 17 november
a.s. om 20.00 uur in k.c. Het Anker in Makkum.

Collecte Alzheimer Nederland
Makkum – Alzheimer is een ongeneeslijke hersenaandoening met dramatische gevolgen voor
mensen met dementie en hun omgeving.
Alzheimer Nederland werkt al 25 jaar aan een
betere kwaliteit van leven van mensen met
dementie en hun naasten. Door het subsidiëren
van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting,
hulp en belangenbehartiging.

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

zijn in Nederland ruim 230.000 mensen met
dementie en dat aantal groeit de komende jaren
sterk. Nu al heeft een miljoen mensen dagelijks
te maken met dementie, als patiënt of als naaste.
Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad
zal het aantal mensen met dementie in 2050 verdubbeld zijn. De belangrijkste en meest bekende
oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer.
Kijk voor meer informatie op www.alzheimernederland.nl. Met uw hulp geven wij mensen met
dementie en hun naasten een betere kwaliteit
van leven.

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor NOVEMBER





Babi Pangang
4 st. Sate Speciaal
Tomaten-/Kippensoep
Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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BAS ZIJP

Het nationale Schoolontbijt op “It Iepen Stee”

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Hutspot
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.25
Rode- Witte- groene
of spitskool en koolraap
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . 0.60
Heerlijke nieuwe oogst Elstar appelen,
handperen en stoofperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
Bij besteding van  5.10 grote verse eieren voor maar  1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

(eigen foto)

Makkum - Op woensdagmorgen 4 november
schoven alle leerlingen van It Iepen Stee weer in
het feestelijk aangeklede speellokaal aan tafel
om met elkaar van een gezond ontbijt te gaan
genieten. Ze lieten zich het door bakkerij Kluft
geleverde brood goed smaken, al of niet belegd
met iets lekker zoets of smeerkaas. Ook konden
ze een eitje eten en was er melk voor de dorstige
keeltjes. Dit alles in het kader van gezond ont-

bijten, wat voor iedereen en vooral voor kinderen
van groot belang is om de dag verder goed door
te komen. En zoals u misschien weet is daar op
dit moment in Nederland veel over te doen.
In ieder geval hebben onze leerlingen met veel
plezier en smaak van het aangebodene genoten.
Het was wederom een leuke gebeurtenis en we
zullen dit, indien mogelijk, ook zeker blijven doen.

Renteloze lening voor het MFC “It Fliet”
Witmarsum - De kaatsvereniging Pim Mulier en
de voetbalvereniging S.V. Mulier te Witmarsum
geven een renteloze lening uit voor de financiering van hun eigen financiële inbreng in het
nieuwe Multi Functioneel Complex “It Fliet”. In
Witmarsum wordt op dit ogenblik de laatste hand
gelegd aan de realisatie van een geheel nieuwe
multifunctionele sportaccommodatie met kantine.
Dit project wordt in eigen beheer uitgevoerd
door de beide sportverenigingen, die daartoe de
Stichting M.F.C. “It Fliet” hebben opgericht. Dit
houdt in dat door samenwerking met plaatselijke
bedrijven en heel veel zelfwerkzaamheid van de
leden van de beide clubs enorm veel op de bouwkosten wordt bespaart. Ondanks deze besparing
moeten de beide verenigingen toch nog een vrij
forse eigen financiële bijdrage leveren. Het
Stichtingsbestuur heeft daarom besloten hiervoor

een renteloze lening uit te schrijven. Zij verwacht
dat er voldoende draagvlak in Witmarsum aanwezig is om hiervoor een beroep op alle leden en
overige dorpsgenoten te doen. Omdat lang niet
alle leden, als vrijwilligers in de gelegenheid zijn
een werkzame bijdrage te leveren, mag verwacht
worden dat die leden, in het bijzonder, wel op
deze wijze hun “steentje” willen bijdragen aan
de realisatie van dit prachtige project. De lening
bestaat uit obligaties van  20,-,  50,- en  100,per stuk aan toonder met een maximale looptijd
van 5 jaar. De uitloting start per 1 januari 2011
en zo vervolgens tot en met 2015. Alle inwoners
van Witmarsum worden, op vrijdag 13 november
a.s., door een z.g. “huis aan huis actie” gevraag
om mee te doen. Daarna zullen ook de z.g. buitenleden van de beide sportverenigingen worden
benaderd voor deze actie.

Koepelconcert
Witmarsum - Op zondagmiddag 22 november
a.s. om 15.30 uur is er weer een koepelconcert in
de Koepelkerk te Witmarsum. Het concert wordt
gegeven door het kamerkoor Con Amore Musica
en het Barokensemble Ad Libitum. Dirigent is
de heer Gerben van der Veen. Gebracht wordt een
programma rond muziek uit de periode renaissance en barok. Thematiek: Tegenstelling laten
horen en zien tussen het bezingen van de wereldlijke liefde en het bezingen van de geestelijke
liefde. Uitgevoerd worden werken van Monteverdi,
Orlando di Lasso, Agostina Agazarri, Giovanni
Battista Casali en J.Arcadelt en een bewerking
van Michael Praetorius door Gerben van der
Veen. Vocaal Ensemble “Con Amore Musica” is

opgericht in 1981 te Witmarsum en bestaat uit
32 leden, die allen de zangkunst uit liefhebberij
beoefenen. Het koor staat sinds 2007 onder leiding
van Gerben van der Veen en Marnix Verkamman.
Ad Libitum begeleidt het koor bij Ave Maris
Stella van Monteverdi. Verder brengt Ad Libitum
werken ten gehore van Frescobaldi, Merula,
Bach en Telemann. Het Barokensemble Ad Libitum
bestaat uit Netty Otter - zang; Cora Nijenhuis blokfluiten, Siep de Groot - viool, Jaap Noorman
- viola da gamba, Freek Koster - kistorgel en
Jacques van ’t Veer - orgelbouw en inspiciënt.
Het Barokensemble Ad Libitum is eveneens in
1981 in Friesland opgericht rond een zelfgebouwd kistorgel.
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Novemberactie
Peuterspeelzaal
“It Krobbeguod”
Makkum – Op maandag 16 november vanaf
18.30 uur zullen de ouders van onze peuters
weer bij u langskomen voor de jaarlijkse
novemberactie. Wij verkopen net als vorig jaar
suikerbroden (van de warme bakker) de prijs
van een suikerbrood bedraagt  4,- per stuk. De
peuterspeelzaal heeft de opbrengst van deze en
andere acties nodig om alle peuters van Makkum
e.o in de gelegenheid te stellen om voor een
redelijke prijs de peuterspeelzaal te bezoeken.
Het is immers voor ieder kind belangrijk om te
spelen met en zich te ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes. Wij komen volgende week maandag
graag bij u aan de deur en hopen dat u het peuterspeelwerk een warm hart toedraagt!
Bestuur en leidsters
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”.

Thema-avond:
Ongewenst kinderloos?
Leeuwarden - Zorggroep Noorderbreedte, Freya
en Fiom Leeuwarden organiseren een serie
thema-avonden voor mensen met een onvervulde
kinderwens. De laatste avond in deze serie wordt
gehouden op 17 november in het Fiom bureau,
van 20.00-22.00 uur Harlingerstraatweg 9 te
Leeuwarden. en heeft als thema: “Samen verder
of alternatief ouderschap?” Als het niet mogelijk
blijkt om ‘eigen’ kinderen te krijgen, komt de
vraag misschien naar boven om voor een ander
kind te zorgen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld
(langdurige) pleegzorg of het adopteren van een
kind. Wat zijn de procedures? Hoe ziet dit traject
eruit? Wat zou deze vorm van ouderschap voor
mij betekenen? Zal ik van het kind kunnen houden?
Wat zijn de ervaringen hiermee? Op deze avond
zal ook een adoptie ouder vertellen over de eigen
ervaringen als adoptie - en pleegouder. De bijdrage van deze avond is  5 per persoon.
Informatie en aanmelding:
Fiom bureau Leeuwarden, 058-2160111
of leeuwarden@fiom.nl
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Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

Collectanten vrijwilligsters Nierstichting in het zonnetje gezet

St. Kinderopvang Zuidwest Friesland
zoekt een gastouder in Witmarsum
Voor 2 schoolgaande kinderen, die
opvang nodig hebben op wisselende
dagen. De uren zijn middels een
rooster voor 2 maanden bekend.
Heeft u belangstelling?
Bel vrijblijvend voor meer info het
gastouderbureau in Witmarsum.
Tel. 0517-53 31 00

* v.l.n.r. Diny de Jong, Nini Kunst, Ankie de Witte, Aukje Koornstra, Tjam Kamstra, Michiel Bootsma,
Akke v.d. Zee, Ineke de Vries, Trientsje Groeneveld, Janke -Wies Adema, Ella Suers en Dina Koopmans
Makkum - Begin september werd er weer in
Makkum gecollecteerd voor de Nierstichting
door vele vrijwilligers. De gezamenlijke opbrengst
bedroeg 1102.- euro. Hartelijk bedankt!
Dit jaar zijn een 7-tal vrouwelijke collectanten
in het zonnetje gezet, zij doen dit al 10 jaar voor

de Nierstichting. De dames Tjam Kamstra en
Janke Wies Adema zijn inmiddels 14 jaar vrijwilligster bij de Nierstichting. Deze negen vrouwen
hebben een halskettinkje gekregen met het bekende
embleem. Mevrouw Nini Kunst kreeg een bos
bloemen en een zilveren collectebusje voor haar
29 jaren trouwe dienst bij de Nierstichting.

Verkoop Unicef producten
Makkum - Bijna elke minuut, elke dag, wordt er
een baby geboren met hiv, overgedragen door de
moeder tijdens de zwangerschap of de bevalling.
Dit komt omdat slechts 1 op de 3 vrouwen met
hiv de juiste medicijnen en zorg ontvangen om
te voorkomen dat ze het virus doorgeven aan
hun baby.Zonder medicijnen, haalt 50% van deze
kinderen hun tweede verjaardag niet. Deze situatie
hoeft niet zo te zijn. Er is een effectieve behandeling, die voorkomt dat een moeder het virus
doorgeeft aan haar kind. Met de juiste medicijnen
en zorg, geven 98% van de hiv positieve moeders
het virus niet door aan hun kindje.

Hiervoor is veel geld nodig. U kunt helpen door
wenskaarten en kadootjes te kopen.
Dat kan in Makkum op:
- donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag
21 november in de Coop supermarkt v.d. Wal
- donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag
28 november in de Jumbo supermarkt Kooistra
- en vrijdag 11 december in de bibliotheek.
Wij hopen dat U komt en koopt want Unicef
gelooft dat alle kinderen recht hebben op een
gezond leven. Alle kinderen moeten de kans
krijgen te leven zonder hiv.

3e Nijefurdse Molenaarsdag
Workum - Molenaars, liefhebbers van molens
en andere geïnteresseerden maar zeker ook
kinderen kunnen hun hart ophalen tijdens de 3e
Nijefurdse molendag op zondag 29 november a.s.
Juist op deze dag en in deze tijd van het jaar
laten de authentieke molens exact zien waar ze
ooit voor gebouwd zijn laat u verrassen door de
hoeveelheden liters water welke een molen per
minuut op de boezem loost, bij hoeveel windkracht is een molen nog in staat om te malen. En
bij slecht weer kun je nog echt de sfeer van 100

jaar terug opsnuiven zoevende wieken en klotsend water in de Utskoat zullen de boventoon
gaan voeren op deze prachtige door de vrijwillige
molenaars georganiseerde 3e Nijefurdse molenaarsdag. Waar vind u de Nijefurdse molens, in Workum
en Koudum e.o. Molens zijn geopend van 11.00
- 16.00 uur en diverse molens zullen iets extra's
organiseren voor hun bezoekers. Tot ziens op
een van onze molens, de Nijefurdse molenaars.
Martin de Jong
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Wist u dat...
* Hallo kinderen van Makkum e.o. vandaag 11
november is de dag dat je lichtje branden mag
* waarvoor vieren we sint maarten.....
Waarom krijgen we snoep, fruit, enz......
Waarom lopen we met een lampion......
* om hier achter te komen zijn jullie van harte
welkom om net als vorig jaar samen te komen
in de Rooms-katholieke kerk te Makkum

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

* de avond begint om 17.30 uur. Na een verhaal
krijgen jullie wat lekkers en kunnen jullie verder gaan om je tas te vullen. Tot vanavond!!!!

Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda,
Jose, Gethy en Lieuwe

Bianca en Femmy

* De medewerksters van Unicef op donderdag 19,
vrijdag 20 en zaterdag 21 november in de
Coop supermarkt. Donderdag 26, vrijdag 27
en zaterdag 28 november in de Jumbo supermarkt en vrijdag 11 december in de bibliotheek
aanwezig zijn om kaarten en kadootjes te
verkopen

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

Klankconcert in Centrum
Wilgenhoeve
Exmorra - Op zondag 15 november vindt tussen
15.00 tot 17.00 uur weer een klankconcert plaat
in Centrum Wilgenhoeve in Exmorra. Even helemaal niets moeten, lekker op een matje liggen
en je laten verwennen door allerlei klanken.
Toon en geluid zorgen als het ware voor een
klankmassage van lichaam en geest. Zij kunnen
je zelfgenezend vermogen stimuleren en voor
een diepe, weldadige ontspanning zorgen. Een
bijzondere ervaring! Over de hele wereld, in alle
culturen, gebruiken mensen klanktrillingen om
de energie van het lichaam in harmonie te brengen.
De Tibetanen gebruiken van oudsher klankschalen
en gongs. De Sjamanen van Amerika gebruiken
ratels, trommels en fluiten. Wij maken bij onze
klankconcerten gebruik van klankschalen, gongs,
trommels, ratels, belletjes, zang, fluiten en een
groot aantal instrumenten met verrassende
geluiden. En soms ook een didgeridoo.
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575169 of
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl
(i.v.m. de beperkte ruimte graag tevoren opgeven)

“PLUSdienst”
Makkum - Op zondag 15 november is er weer en
“PLUSdienst” in Het Anker. Er wordt gezongen
uit diverse liederenbundels. Thema is: “De Heilige
God”. De zaal is open om 18.30 uur. Aanvang
19.00 uur. Er is koffie na, iedereen wordt van
harte uitgenodigd! Zie ook de kleurenaffiches in
‘Makkum’.

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

Citroen Picasso 1.6i
Attraction,MPV,blauwmet.,Climate-contr.,
radio-cd,Cpv+afst.bed,el.ramen,Mistl.voor,
trekhaak,Parkeer sensoren,nw.st
123 dkm bj 2005

uniGar Horjus

Nu  9950,-

VW Golf TDI,Turijn,105pk,5drs,83dkm

2006  13950,-

Ford Focus Wagon,1.6-16v,nwst,95dkm

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm

2007  13950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv

2000  4750,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm

2006  13945,-

Opel Agila 1.2-16v Comfort,zilver,29dkm

2002  4995,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007  13850,-

Opel Meriva 1.6-16v,airco,cruise,71dkm

2003 verwacht

Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm

11-2003  8450,-

2005  10695,-

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm

2005  11255,-

Grijskenteken;

Citroen Picasso 1.6i,a/c-ecc,trekh,pdc

2005  9950,-

Peugeot Partner 1.9Diesel,wit,st.bekr

2002  3450,-ex

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden!
Heeft U nog geen winterbanden??
Bel nú voor een scherpe aanbieding voor uw auto!!
In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum, 0515-231318

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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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

Programma van de intocht van sinterklaas in makkum!!!

Nog 3 nachtjes slapen
en dan ….
Is het zaterdag
14 november!
Dan komt Sinterklaas
met al z'n Pieten
naar Makkum.
13.45 uur
Sinterklaasopwarmfeest op het Plein
met DJ Cees/Keimpe!!!
Kom allemaal…..om vast wat Sinterklaasliedjes te oefenen!!!! Misschien stuurt de Sint
vast wat Pieten vooruit om ook mee te dansen
en te oefenen (hebben we door gekregen van de
Mailpiet uit Spanje). Als dat maar goed gaat!!

15.30 - 16.30 uur
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 mogen ook
naar 't Anker, maar dan naar een andere zaal.
Voor jullie is er Bingo-Bango-sinterrrrrrrBINGO!!!!! Met verrassende prijzen!!!!

14.30 uur
Sinterklaas, Hoofdpiet en andere Pieten
komen aan in de Haven en vervolgens lopen
Sinterklaas en de Pieten naar het Plein.
14.45 uur
Sinterklaas wordt verwelkomd in Makkum
op het Plein en we zullen zien of alles weer
soepel verloopt of dat er eerst weer problemen
opgelost moeten worden, voordat iedereen op
verschillende locaties een feestje met de Sint
kan meemaken.
15.05 uur
Rondgang met Sinterklaas, de Pieten en
het korps + drumband door het centrum.
15.30 - 16.15 uur
Mega - giga Sinterklaasfeest voor kinderen
tot en met groep 2 in de Prins!
Waar de Pieten voor jullie zullen optreden en
natuurlijk komt Sinterklaas ook nog langs!
15.30 - 16.30 uur
Groep 3,4 en 5 mogen naar "Het Anker"
Hier kunnen ze genieten van de voorstelling
'Gelukkig Wasbaar" van Verhalenverteller
P. van Pagée en ook hier komt de Sint en wat
Pieten om het hoekje kijken. In verband met de
beschikbare ruimte kunnen hier geen ouders
bij aanwezig zijn. Tijdens de voorstelling zijn
er Pieten en mensen van de intochtcommissie
aanwezig. Kom om 16.30 uur de kinderen
weer ophalen, want wij willen ze niet alleen
de straat op laten gaan.

28 november is er Sintwilledei in Makkum.
Met oa. een spannende speurtocht, draaiorgel
en natuurlijk meet en greet met de Sint en een
paar van z'n Pieten. Het volledige programma
volgt later in de Belboei.
Sinterklaas en z'n Pieten houden van mooie
tekeningen, verhaaltjes en zijn natuurlijk
reuze benieuwd naar jullie verlanglijsten.
Deze kun je in de brievenbus doen, die staat
in speelgoedwinkel SpeElsgoed!
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Als het net
ev
en

a

Christelijke Zangvereniging De Lofstem

(foto: st. Ald Makkum)
* De Lofstem in 1933 op het Concours te Leek. 2e afd. 2e prijs
v.l.n.r.: Jantje Faber, Geert Fabriek, Jantje Post, Hendrik Buwalda, Wiebe Anema, Johannes
Lutgendorff, Gerrit Lutgendorff, Jan Lutgendorff en Trijntje v.d. Schaaf. 2e rij: Grietje Westra, Anne
Risselada, Jan de Boer, Otte Reinsma, Tjitske de Boer, Antje de Jong. 3e rij: Dooie Bakker, Niesje
Corporaal, Ymkje van Popta, Liesje Corporaal, Alle Penninga, Betsje Roorda, Willie de Boer, Anna
de Jong, Jisk Hoekema, Hinke Anema. Voorste rij: Teatske Steringa, Lies Tiemersma, Klaske de Boer,
Pierkje Buwalda, dirigent Sjouke Faber, Tjetje Lautenbach, Jette Roorda, Neeltje Attema, Aaltje
Bakker en Bieke v.d. Linde.

Makkum - In oktober 2009 kreeg de stichting
Ald Makkum uit handen van de laatste voorzitter,
Jaap van der Heide, het archief van de zangvereniging in bewaring. Het koor dat de laatste
decennia onder de naam Chr. gemengd Koor
Makkum actief was werd op 31 december 2007
opgeheven. Omtrent het oprichtingsjaar bestaat
onzekerheid. Het eerste notulenboek vermeld op
de omslag 26 september 1928. Het eerste jaarverslag omvat echter de jaren 1927-1928. Aangezien niet aangeven wordt op welke dag men die
eerste jaren oefende, was dat op maandag of dinsdag, blijft het oprichtingsjaar voorlopig onzeker.
Bij de navolgende jubilea werd steeds 1928 aangehouden maar wel met de aantekening dat dit
mogelijk een jaar te laat was.

In het keurig onderhouden archief ontbreken de
notulen over de periode 1950-1978. Hopenlijk
zijn deze nog in bezit bij een oud-bestuurslid of
mogelijk familie daarvan. Om ook deze geschiedenis goed te kunnen documenteren en te bewaren
is het belangrijk om het als een geheel te bewaren,
zodat een ieder er kennis van kan nemen.
De stichting heeft het fotomateriaal, knipsels en
andere bescheiden inmiddels gedigitaliseerd en
zorgt voor een inventaris. Het archief van Ald
Makkum is van okt. tot april vrijdagmiddags en
zatersdags te bezoeken
Otto Gielstra, st. Ald Makkum
info@ald-makkum.nl

VOC-replica Prins Willim van ondergang gered
Den Helder – De door brand verwoeste VOCreplica Prins Willim is van de ondergang gered.
Eigenaar Libéma heeft op het laatste moment een
koper gevonden, die de restanten van het schip
overneemt en haar opnieuw wil opbouwen. Kort
nadat Libéma, eigenaar van de door brand verwoeste VOC-replica Prins Willim, vorige week
bekendmaakte het schip niet te restaureren, heeft
zich een koper gemeld. Scheepwerf Talsma uit
Franeker, met meerdere vestigingen in het noorden en een waterrecreatiepark in Balk, neemt de
restanten van het casco van Libéma over. De
werf zal de replica in ere herstellen. Libéma
meldt blij te zijn dat de Prins Willim alsnog zal
worden opgebouwd. Eerder maakte het concern
bekend dat restauratie onmogelijk was, doordat

het schip op 30 juli jl. dusdanig door brand was
verwoest dat enkel nieuwbouw een optie was.
Voor de verzekerde waarde was uitgegaan van
restauratie, gebaseerd op behoud van het casco
en niet op een nieuwbouw die vele malen duurder
is. Scheepswerf Talsma uit Franeker toonde kort
daarop interesse in het overnemen van de overblijfselen en neemt deze nu voor een niet nader
te noemen bedrag over. Het is nog niet bekend
waar het schip na herbouw komt te liggen en
welke functie het krijgt. Tot 2006 maakte de
Prins Willim deel uit van het nautische Attractiepark Cape Holland. Daarna werd het schip verhuurd aan Oude Rijkswerf Willemsoord in Den
Helder waar het de topattractie was voor dagbezoekers.
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Burgerlijke stand
oktober 2009
Geboren
Manouck, dv Martijn Ruiter
& Hindrikje Bangma te Makkum;
Siard Sjouke, zv Wytze Yntema
& Hennie Meekma te Wons;
Emma, dv Andries Hogeboom
& Marieke Hoekema te Makkum;
Overleden
Frederik H. Stallmann te Makkum, 77 jaar,
ev Sjoerdtje Smid;
Johannes Vandersmissen te Witmarsum, 58 jaar,
ev Jeannette Heblij;
Cornelis P. Goeman te Tjerkwerd, 73 jaar,
ev Anna P. Visser;
Marc J. de Berg te Witmarsum, 51 jaar,
ev Johanna H. Pas;
Walter Korting te Arum, 88 jaar,
ev Gerarda J. Koster;
Dieuwke A. Miedema te Parrega, 37 jaar,
ev Johannes A.C. van Esveld.
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Eerste muurkaatstoernooi
Kimswerd – De kaatsvereniging “De Helfrichs”
in Kimswerd heeft voor het eerst een muurkaatstoernooi voor dames én heren georganiseerd. Er
hadden zich 16 muurkaatsers aangemeld en is
gekaatst in duo’s (twee tegen twee). De organisatie had vier lijsten geloot, zodat iedereen vier
keer kon spelen. Er is op tijd gespeeld, iedere
partij duurde 10 minuten.
Sinds de opening van het MFC (Multi Functioneel
Centrum) “Pier’s Stee” in september 2008 zijn
eerst de heren gestart met een groepje muurkaatsers. In de sporthal is een kaatsmuur aangelegd met de officiële afmetingen. Iedere
maandagavond trainen ze fanatiek en spelen ze
partijen. De dames van kaatsvereniging “De
Helfrichs” volgden het voorbeeld van de heren
en startten in februari 2009 met het muurkaatsen
op de woensdagochtend. Ook bij de dames lopen

na een uurtje muurkaatsen de zweetdruppels
over het gezicht. De heren hebben vorig seizoen
een toernooi voor alleen de heren georganiseerd
De dames voelen zich goed genoeg de uitdaging
met de heren aan te gaan. Het eerste mix-muurkaatstoernooi is een feit. Er is fanatiek en sportief
gestreden. Het was een spannende strijd wie er
aan het einde van de gezellige middag met de
krans naar huis zou gaan. Uiteindelijk waren er
5 spelers die 3 partijen hadden gewonnen en 1
verloren. Dan gelden de gehaalde punten, ook
dit was nog erg spannend, het was zelfs nodig de
“tegenpunten” te tellen om het verschil tussen
de 3e en de 4e (vlees)prijs te bepalen.
Uitslag:
1. Harry Wiersma (58 - 35):
2. Lubbert Munniksma (57 - 46):
3. Boudie Bierma (51 - 34):
4. Michael Kieftenbburg (51 - 33)

Spannend badmintontoernooi BVM
Makkum - Afgelopen zaterdag kwamen 31 leden
van de Badmintonvereniging Makkum bijeen voor
hun jaarlijkse toernooi. Ditmaal zonder spelers
van omliggende verenigingen in verband met de
verbouwing van de sporthal tot MFC. Van 13 tot
17 uur werd er in twee poules fanatiek op 4 banen
gespeeld waarbij telkens een speler uit de B poule
bij de A poule inviel om weer een even aantal te
verkrijgen. Knallende smashes en subtiele dropshots leidden ertoe dat de spelers tot het uiterste
gingen want er waren ook nog eens mooie prijzen
te verdienen. In de A-poule was het ongekend
spannend en nadat een ieder vijf partijen had
gespeeld kon de balans worden opgemaakt.

A – poule
1. Arthur Kamerbeek
2. Wopke Brander
3. Leendert Kooistra
4. Ieke Werkhoven
B – poule
1. Jelle Smit
2. Miranda Rinia
3. Trees Reijns
4. Rianne Stellingwerff

8p/245
8p/225
8p/208
8p/196
10p/249
8p/224
6p/231
6p/229

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 1 november is Daphne de
Vries naar Molkwerum afgereisd om haar pony
Fallingasate Dewi uit brengen in de dressuur.
Zij startten in de L1, de 1e proef goed voor 201
punten en een 1e prijs, de 2e proef 194 punten
en een 2e prijs.
Ook op zondag 1 november ging Hannah Kuiper
de afsluitdijk over om in Blokker aan de start te
komen in het springen. Zij reed daar met Cuba
Libre een foutloos parcour en een stijl van 50
punten in het B-springen, goed voor een 3e prijs.
Het weekend 7/8 november was in Koudum
Indoor dressuur voor de paarden, diverse leden

kwamen daar aan de start. Zaterdag was voor de
rubrieken B/M dressuur. Daar startte Sabien
Mollema haar Jurjen B út en Buorren in de M1
dressuur, 184 punten en een 4e prijs.
Zondag was de beurt aan de rubrieken L/Z dressuur. In de L1 startte Ottje Kooistra met Katel,
182 punten en een 5e prijs. Deze dag was Sabien
Mollema wederom aanwezig en deze keer met
Urbanus, zij kwamen uit in de L2, een zeer nette
proef 207 (!) punten en een 1e prijs. Ook in de
L2 kwam Nynke Steigenga met Wancy aan de
start, 185 punten.

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Op 18 oktober heeft Emma Schroor
haar eerste wedstrijd gereden met Queenie in
Molkwerum en heeft daar de 2e prijs gewonnen
met 189 punten in de klasse B cat.C 1 winstpunt.
Op 24 oktober heeft Ruben Siemensma met
Queenie ook zijn eerste winstpunt behaald met
184 punten klasse B cat.C in Franeker. Emma
Schroor reed met Queenie ook weer een nette
proef wat weer een winstpunt opleverde met 181
punten.
Ellyanne van Slageren ging op 1 november naar
Sneek voor het eerst naar een westrijd met
Magnolia en reed haar eerste winstpunt in de
klasse B bijelkaar met 180 punten. Zaterdag 7
november ging Juliën Beersma naar Sonnega en

reed daar Nabuco in de klasse Z2. Hij ging met de
6e prijs naar huis met 206 punten 1 winstpunt.
Ook in Koudum werd er wedstrijd gereden bij
de paarden op 7 november. Sanna v/d Heide
kwam in de klasse M1 uit met Bennie en won in
de 1e proef de 3e eprijs met 184 punten in de
klasse M1. Zij heeft nu haar punten in de klasse
M1 bijelkaar gereden met Bennie en mag nu in
de klasse M2 starten. Met Minke v/d Blokken
won Sanna de 2e prijs in de 2e proef met 186
punten 1 winstpunt. Susanne Huurman kwam in
de klasse L1 uit met Rymke v/d Greidpleats en
won de 3e prijs met 185 punten 1 winstpunt.
Ook zij mag nu een klasse hoger starten en komt
nu uit in de klasse L2.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 14 november
Balk 1
DWP 2
Makkum 3
Makkum 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- TOP 63 2
- TOP 63 3

14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur
14.30 uur

Makkum B1
Makkum C1
Workum C2
Nijland D1
Tzummarum D2M

- Sleat B1
12.45 uur
- Oosterlittens C1 10.15 uur
- Makkum C2
11.00 uur
- Makkum D1
9.00 uur
- Makkum D3
9.00 uur

Sporthal Makkum
NeVoBo
vrijdag 13 november
20.15 uur
Makkum A1 MA 1 - Stanfries (IJ) A2 MA 2
20.15 uur
Makkum B1 MB 1 - Heecherop B1 MB 1
20.30 uur
Makkum DS 1
- P.Z.H. DS 1
21.30 uur
Makkum 1 HS 1 - Oeverzwaluwen 1 HS 1
21.30 uur
Makkum 5 DS 5 - Stanfries (IJ) 5 DS 5

Uit eigen regio
Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met
21 januari 2010, borduurwerken van mevr. M.
Vos uit Wons. Deze zijn te bezichtigen op de
eerste verdieping
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de
Turfmarkt Makkum, info/opgave verplicht via
Stichting “it Preamke”, tel. 0515-232222
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Makkum – Sonnematocht naar Bolsward.
Iedere woensdagmiddag (bij voldoende deelname).
Vertrek 13.00 uur vanuit de haven van Makkum.
Met proeverij op de terugweg. Info en opgave
via H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”, tel.
0515-233780
Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee
iedere donderdag (bij voldoende deelname).
Voor info van vertrektijden en deelname H.K.Z.
Makkum “de Keramiekshop”, tel. 0515-233780
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode geopend op woensdag en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl
Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur. Groepen op afspraak en telefonische
reservering, tel. 0517-532198
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voetbal - Makkum

in slotfase onderuit tegen Mulier

Makkum - Weer niet. Na een 1-1 ruststand verloor het eerste elftal van de voetbalvereniging
Makkum afgelopen zaterdag de streekderby
tegen Mulier met 2-3. Elke ploeg heeft zo z’n
eigen ‘angstgegner’. Voor Makkum lijkt dat
Mulier te zijn. Al sinds het seizoen 1999-2000
(de thuiswedstrijd werd in dat seizoen met 2-0
gewonnen) wist de ploeg het kleine broertje uit
de gemeente Wûnseradiel niet meer te verslaan.
De nederlaag deed pijn en kwam extra hard aan
omdat de winnende goal pas vlak voor tijd werd
gescoord. Op de overwinning van Mulier viel
weinig tot niets af te dingen. Het feit dat Makkum
na een uur spelen met een 2-1 voorsprong het
laatste halfuur inging deed de verhoudingen in
het veld geen recht. De eerste helft was volledig
voor de gasten. Net als in de thuiswedstrijd
tegen Waterpoort Boys bleek ook zaterdagmiddag
dat ervaring een belangrijke rol speelt in het
voetbal. De 2 meest ervaren spelers van het veld,
de gebroeders Johan en Andre Hofstra, beide 38,
speelden aan de kant van Mulier op het middenveld en bepaalden het tempo van de wedstrijd.
Makkum kwam er de eerste 45 minuten niet of
nauwelijks aan te pas en leek te gaan rusten met
een logische 0-1 achterstand (doelpunt Gert Jan
Meekma na weifelend optreden in de Makkumer
defensie. Waar de fysiek sterke gasten de eerste
helft meerdere uitgespeelde kansen creëerden (de
eerste de beste voor Roland Burger na 2 minuten
spelen was bijna niet te missen, gelukkig voor
Makkum deed hij dat wel) kwam Makkum tot
welgeteld 1 mogelijkheid. Na een knappe aanval
over de rechterkant en een voorzet op maat van
Jan Hiemstra was het Jesse Adema die net te
kort kwam om de bal binnen te koppen. Dat
Makkum toch met een gelijke stand ging rusten
dankte het aan een weergaloze actie van diezelfde
Adema. Vanaf de rechterkant van het veld kapte
Adema in de 44e minuut zijn tegenstander uit
waarna hij de bal uit een onmogelijke hoek met

zijn linker op fantastische wijze in de verste
kruising schoot. Het doelpunt leek Makkum wat
meer vertrouwen te geven.
De thuisclub drong in de eerste fase na rust wat
meer aan, durfde meer te voetballen wat een wat
meer gelijkopgaande strijd tot gevolg had. Op het
uur spelen kwam de ploeg zelfs op voorsprong
toen Bouke de Vries met een mooie steekbal
Daniël Kleiterp aanspeelde. Kleiterp leek de bal
te verspelen maar kon nog net verlengen op de
inkomende Jelle Hiemstra die beheerst afrondde.
Mulier was even van slag maar het positiespel
van de ploeg uit Witmarsum was en bleef beter
verzorgd dan de thuisploeg en de gelijkmaker
na een uur spelen kwam dan ook niet uit de lucht
vallen. Hoewel. Uit een voorzet vanaf de rechterkant was het spits Herman Sprik die hoog in de
lucht hangend de verdedigers van Makkum de
baas was en koppend de gelijkmaker aantekende.
Met Menno Bijlsma voor de geblesseerde Jan
Hiemstra en Feike Melchers voor de moegestreden
Jesse Adema probeerde Makkum de bakens nog
te verzetten maar uiteindelijk moest het toch
(weer) zijn meerder erkennen in het tactisch
ervarener en slimmere Mulier. En het was niet
verrassend dat de gevaarlijkste aanvaller van
Mulier, Roland Burger, het beslissende doelpunt
voor zijn rekening nam. Zoals meestal deze
middag was Burger ook in de 88e minuut zijn
directe tegenstander de baas, kapte op de
rand van het strafschopgebied naar binnen en
schoot de bal onhoudbaar achter keeper Nota in
de touwen.
Door de overwinning is Mulier Makkum op
doelsaldo op de ranglijst gepasseerd. Met 11
punten uit 8 wedstrijden staan de ploegen na
zaterdag geklasseerd als 7e en 8e. Komende
zaterdag speelt Makkum in en tegen Balk dat
een moeilijke start van de competitie kent en
slechts een puntje meer heeft dan Makkum.

Damnieuws O.K.K.
Makkum – Dinsdag 20 oktober kwam Idskenhuizen bij ons op bezoek. Een onbekende club
voor ons. Het was acht tegen acht. Aanvankelijk
leek het of het een grote overwinning voor
Makkum zou worden. Al na anderhalf uur speeltijd hadden vier spelers van Idskenhuizen zich al
gewonnen gegeven. 8-0 voor OKK dus. We zaten
op rozen zo dachten wij. Maar het liep heel anders.
De vier laatste borden werden geheel onverwacht
door de mannen van Idskenhuizen gewonnen zodat
de eindstand 8-8 op het scorebord verscheen.
Een onnodige puntenverdeling. OKK had er meer
kunnen uithalen. En met die gedachte gingen we

Adverteer in de Makkumer Belboei

maandag 2 november naar Sneek. En daar ging
het beter. De Makkumers gingen er eens extra
goed voor zitten en al spoedig bleek dat we van
de wedstrijd tegen Idskenhuizen wel wat geleerd
hadden. Al na twee uren kwam de eerste overwinning voor OKK. En het zag er voor meer
Makkumers steeds beter uit en het een na het
andere bord werd voor OKK gewonnen. Een partij
ging verloren en twee werden remise gegeven.
Een mooie verdiende overwinning op Sneek.
Er moeten nog vijf wedstrijden gespeeld worden
en gezien de strijdlust en de inzet tegen Sneek
kunnen we die met vertouwen tegemoet zien.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Mooie 3 zits kubus bank, kleur Beige met keerbare kussens m. l. 2.15 d. 85 h. 80 cm  200.; Leren lange jas mt. 54, zeer geschikt voor
scootmobiel of brommer  15.-, tel. 0515575756
Wasdroger  100,-; VM motor 1600 cc 150,; Doos met mini-tractors, speelgoed 200,-,
tel. 06-43023470
Diverse D-kaarten  0.50 per stuk,
Lieuwkemastraat 8, Makkum,
tel. 0515-233027

TE KOOP

Massief granen buffetkast h. 198 br. 118 d.
50 cm., 2 deurtjes met glas, 2 lades en 2 deuren
van grenen hout vr.pr.  150.-,
tel. 0515-233646
Nieuwe nooit gedragen trouwjurk mt. 38
pr.n.o.t.k., tel. 0515-232138
Een partijtje marmeren vloertegels 60X30 cm
± 3,5 M2, kleur beige  60.-, tel. 0515-232621

Arumerweg 41
WITMARSUM
Ruime gezinswoning
met karakteristiek
winkelpand.
Vraagprijs:
 210.000,00 k.k.

Een rieten reiswieg bekleed  20.-,
tel. 0515-575756

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
GEVONDEN

Op de Markt, rood metallic kinderbril met
ovale glazen. Terug te halen op Markt 21 of
bel. 0515-231192
GEVRAAGD

4-pits gasstel, tel. 0517-795011

Gevonden
ketting met hanger

V D BLES TAXICENTRALE


Makkum – In Cafetaria de Sultan de Markt 2 in
Makkum, is een ketting met hanger gevonden.
Deze zal na een bezoek zijn blijven liggen of
deze is mogelijk in Makkum verloren en
iemand heeft dit bij de Sultan achter gelaten.
De afbeelding is een vlinder met een hartje er
aan met daarin een naam. Deze naam weet
alleen de eigenaar van de Cafetaria. Wie de
hanger met ketting mist kan de naam aan de
eigenaar vertellen. En dan weet men dat het
sieraad of aandenken bij de juiste persoon is
terechtgekomen.
Voor informatie vraag naar Jan Sijbesma.
e-mail: Alexander-sijbesma@hotmail.com



U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

