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Eerste lustrum ’De Binderij 5 jaar’ met een feestelijk tintje
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

Makkum - Afgelopen zomer bestond de Binderij
alweer 5 jaar. De jaren zijn omgevlogen aldus
Jacqueline, de eigenaresse van de Binderij. De
Binderij is inmiddels uitgegroeid tot een speciaalzaak die in de verre omtrek bekend is. Klanten
komen niet alleen uit Makkum maar uit het hele
land, ook Duitsters zijn gecharmeerd van het bloemschikken. Dit is een groot voordeel van Makkum,
vaak komen mensen toevallig langs omdat ze
met de boot in Makkum zijn of omdat ze een
huisje gehuurd hebben. Later maken ze er dan
nog een keer een dagje van.
Het gaat goed, aldus Jacqueline en dat is in deze
tijd heel bijzonder. De nadruk komt steeds meer
te liggen op werk in opdracht: Speciaal vers of
blijvende stukken die voor de klant op maat zijn
gemaakt. Jacqueline geeft aan dat ze tegenwoordig steeds vaker door mensen wordt gevraagd
om thuis of op het bedrijf te adviseren wat het

beste bij het interieur past. Het abonnement is
erg in trek: maandelijks een houdbaar stuk in een
wisselvaas. Ook de verse, speciale boeketten
blijven natuurlijk. Drie keer in de week wordt
een nieuwe voorraad gehaald. Er wordt veel op
bestelling gewerkt, mensen zijn best bereid om
te bestellen als het om een luxe boeket gaat.
Speciaal voor het jubileum werd een actie georganiseerd: Bij iedere 15 euro die besteed werd, kon
de klant een bonnetje invullen en in een vaas doen.
Vrijdagavond 15 oktober trok buurvrouw Poepjes
de volgende twee winnaars: Fennie van den Belt,
de Geep 2, Makkum en G.R.Kuiper, Brekkerweg
4, Skuzum. Beide winnen zij een vensterbankarrangement, passend bij hun interieur ter waarde
van 300 euro. Daarnaast kreeg Sjoerdtje Blanksma
een mooi stuk aangeboden omdat zij 5 jaar geleden
de allereerste klant was. Een geslaagde actie met
zeer tevreden winnaars, aldus Jacqueline.

Makkum got’s talent!!!
Spanje/Makkum - Hallo Makkummer eo.
kinderen, Holland got’s talent is afgelopen!!
Dat vonden wij in Spanje verschrikkelijk jammer,
maar 20 november komen wij naar Makkum
voor…… de intocht en....Makkum got’s talent!!!
Dus heb jij, een leuke goochelact, een act met je
huisdier, act met je instrument, dansact, (pieten)
modeshow acrobaten/circusact of wil je wat
zingen of heb je nog een andere hele bijzondere
act geef je dan snel op bij Speelsgoed (Markt 12).

Wij krijgen er
nu al zin in.
Groeten van
Sinterklaas
en zijn Pieten!!!
Meer informatie volgt binnenkort, maar snel
opgeven is belangrijk. (want vol is vol, de leukste
acts krijgen een podiumplek). Dus zit je in
groep 3 t/m 8 geef je dan op!!!

Makkum, Markt 14

In het centrum gelegen, sfeervol en uitstekend onderhouden herenhuis met o.a. groot dakterras Z (± 60 m²),
grote garage, 4 slaapkamers en 2 badkamers.

Vraagprijs € 349.500,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 24 oktober

Familieberichten
Mijn leven was een hemel op aarde!
Ik heb er van genoten
Deze ziekte heb ik nooit gewild,
Het is mij overkomen…..

Van Doniakerk
9.30 uur ds. A. Althuis, Workum
R.K. kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. J. Dijkstra, Buitenpost
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. J.v.d.Hauw-Zuiderhof
dienst te Bolsward

Ernst Freitag
* 9 juni 1948
Keulen-Deutz
8754 CC Makkum
C. Lenigestraat 35

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang
Spoedeisende Hulp(SEH).
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
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 Van Asperen Tandheelkunde,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
-Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

 18 oktober 2010
Makkum

Makkum: Betsie en Bouwe
Brecht
Berber
Makkum: Aloysius
Wij gedenken hem in een dienst in de Van Doniakerk
te Makkum, vrijdag 22 oktober a.s. ’s middags om
14.00 uur. Gelegenheid te condoleren voorafgaande
vanaf 13.30 uur in de kerk.
De teraardebestelling zal na de dienst plaatsvinden
op de begraafplaats aldaar.
Als wij iemand vergeten zijn een rouwbrief te
sturen, wil diegene dan deze advertentie als
zodanig beschouwen.

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Ernst Freitag

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

H. Koornstra †
E. Koornstra – van der Woude
Andries en Afke
Albert en Christina
Jan en Corrie
Dora en Geurt

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
Tijdelijk meldingsnummer: 0517-531654

Wij wensen Grietje, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe voor nu en in de toekomst
Makkum, 18 oktober 2010

Na een ernstige ziekte is overleden
onze vriendelijke buurman

Buurvrouw Grietje, kinderen en kleinkinderen
wensen we veel sterkte voor de tijd die komt.
Mevr. Kuipers
Fam. Talsma
Fam. Bakker
Dhr. Pel
Fam. Poepjes
Makkum, 18 oktober 2010

Fam. Reitsma
Fam. de Boer
Dhr. Laaij
Fam. Horjus

Helena Kleiterp-Terpstra
 13 oktober 2010

Makkum: L.C. Kleiterp
Makkum: Rinus en Rina
Helena
Daniël
Anke
Irnsum: Yno en Anna
Makkum: Robbie en Grietje
Onze dank gaat uit naar het personeel van
Abbingahiem, afd. de Roef voor de goede
verzorging.
De rouwdienst en begrafenis hebben maandag
18 oktober j.l. plaatsgevonden te Makkum.
Thuis geen bezoek.
Geen bloemen.
Correspondentieadres: Tuinstraat 13
8754 CW Makkum

“Blijf mij nabij”
Rustig van ons heengegaan onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

Janke Wijnalda
* 13 juli 1916

 15 oktober 2010

Sedert 15 juli 1976
weduwe van Eelke van der Laan
Wij ontvingen het droevige bericht dat op 18 oktober
onze oom

Ernst Freitag

Na jaren van afnemende gezondheid is in vol
vertrouwen op haar Heer en Heiland van ons
heengegaan, myn leave frou, ús mem, skoanmem
en beppe

Grietje Freitag- Koornstra

Verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn
schoonzoon en onze zwager

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Filippenzen 3: vers 20-21

* 3 april 1921

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

"Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
waaruit wij ook de Here Jezus Christus als
verlosser verwachten..."

Ernst Freitag
Wij wensen tante Grietje, Betsie, Bouwe, Brecht,
Berber en Aloys veel sterkte toe voor de komende
tijd

en kinderen

Makkum: Lubbert en Marie
Makkum: Boukje 

is overleden

Marlisa & Freddy
Brenda & Ronald
Hidde
Bram

“Avondrust”, Makkum

Elisabeth & Jacob
Hidde-Jan
Francis & Peter
Hidde & Marlous

Leeuwarden: Grietje
Makkum: Julia en Durk
Klein- en acherkleinkinderen
Correspondentieadres:
Alde Syl 8, 8754 GL Makkum
De teraardebestelling heeft hedenmiddag
plaatsgevonden op de begraafplaats te Makkum.
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Familieberichten
Deze blonde knul
is dinsdag 26 okt. jarig
Hij is de jongste van ’t spul
en wordt al weer 30 jaar
Herkent u hem feliciteer hem dan maar.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Dubbelvla, 1 liter................................................1.39
Gesneden Leverworst.............per pakje 25

cent korting

Papieren Zakdoekjes, pak à 18x10..............................nu 1.15
Everyday Macaroni + pot pastasaus......................samen 1.48

Marktplaats in
Restaurant De Nynke Pleats
Piaam – Grote verkoop van 2e hands/vintage merkkleding. Een 19 tal dames ruimen hun kledingkast
op en verkopen hun merkkleding. Merken als: Chanel,
Oilily, Esprit, Repla, Scapa, Mexx, Ralph Lauren,
Sandwich. Tevens schoenen, tassen, sieraden, sjaals,
noem maar op. Woensdag 10 november 2010 van
10.00 tot 22.oo uur in Restaurant De Nynke Pleats
(www.nynkepleats.nl)

Spruiten, 500 gram.....................................................99

cent

Jaques Kruidenboter, 100 gram..................................79

cent

Aanbiedingen geldig van do. 21/10 t.e.m. wo. 27/10

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram
Profiteer van 21 t/m 23 oktober
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Diverse soorten Filetlapjes
100 gram
Vleeswarenvoordeel

Herfstgebraad
100 gram Snijworst
100 gram

Specialiteit van de week

Mediterane Gehakt Muffins
iedere 4e gratis
Grill tip van de week

Zweeuws Spek
100 gram

samen

5,99
1,40
2,69

e

4 gratis
1,30
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Daar is ie dan

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
Makkum - Al diverse keren heeft u kunnen lezen
dat de acceptgiro voor uw jaarlijkse vrijwillige
bijdrage tot het in standhouden van de Makkumer
Belboei binnenkort bij de krant gevoegd zou
worden. En nu is het dan zover. Elk jaar reageert
u spontaan op deze actie en ook dit jaar hopen
wij weer op uw bijdrage te mogen rekenen.

Vriendelijk verzoek:
vult u de acceptgiro volledig in (zie afgedrukt
voorbeeld), dit voorkomt het feit dat uw bedrag
niet bij ons binnen komt. U kunt uw bijdrage
vanzelfsprekend ook overmaken via telebankieren.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Corrie
Koornstra, tel. 231778.

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
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

Toegankelijk van openbare gebouwen
Kimswerd - Er worden veel nieuwe openbare
gebouwen ongeschikt gebouwd voor gehandicapten. Er wordt bij de bouw van tegenwoordig
wel meer over nagedacht ,m aar bij een inspectie
blijkt dat het toch heel moeilijk is om alles goed
te doen. Samen met Helen Oudshoorn gingen we
naar Kimswerd om te kijken hoe toegankelijk het
nieuwe multifunctionele gebouw voor gehandicapten is. Nu zit Helen in een rolstoel, maar er zijn
ook mensen die slecht zien of slechthorend zijn.
Een van de vragen was, mag een geleidehond mee
naar binnen. Natuurlijk wel was het antwoord.
Maar wat nu als er tevens een astma patiënt in
het gebouw is die niet tegen honden kan. Tja een
probleem. Wat natuurlijk opgelost moet worden,
zeggen de dames van Piers’ Stee. Binnenkort
wordt de lift geïnstalleerd. Hier is bij de bouw al
rekening mee gehouden en dankzij een gift van
het Nut is het mogelijk. De lift is besteld en er
moet nog een klein bedrag dankzij allerlei acties

binnen gehaald worden. Dan het invaliden toilet.
Geweldig dat het er is. Maar dan blijkt dat het
koord waarmee men alarm kan slaan te laag zit.
Als je op de grond ligt uitstekend, maar als je op
het toilet zit niet te bereiken. Ook dit probleem
kan opgelost worden . Het koord even hoger.
Het zijn eigenlijk allemaal kleine dingen die
zonder hoge kosten opgelost kunnen worden.
Waarom geen bel bij de voordeur. Als je in een
rolstoel zit is het soms moeilijk om de deur die
naar buiten open gaat te openen. Even bellen en
de deur wordt geopend. Dit zijn van die kleine
dingen waarover best nagedacht wordt, maar die
voor een valide persoon soms moeilijk in te
schatten zijn. Dit soort inspecties is heel nuttig
en kan voor anderen die bouwplannen hebben
goed als voorbeeld kunnen dienen. In Kimswerd
ziet het er goed uit op enkele kleine dingen na en
die gemakkelijk aangepast kunnen worden.

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

Grutte Pier snertkuier
Kimswerd - Om het simmerjûnkuierkegevoel nog
een keer op te roepen en gewoon omdat het zo
gezellig en leuk is, kan er op zaterdag 23 oktober
meegedaan worden aan een z.g. snertkuier. De
kuier is een rondwandeling van plm. 8 km (bij
slecht weer korter) en start en finish is in MFC
Piers’Stee in Kimswerd. Na afloop kan er in
Piers’Stee genoten worden van een heerlijke snertmaaltijd met roggebrood en spek waarbij niet op
een kommetje meer wordt gekeken. Om dit te
kunnen organiseren wordt een kleine bijdrage
gevraagd men kan zich tot 12 uur opgeven. De
kuier gaat vlg’s het simmerjûnkuier concept en

dat is kuieren met Willem als begeleider en verteller onderweg. Bijeenkomen in Piers’Stee te
Kimswerd om 15 uur (start kuier om 15.30 uur)
en deelnemen kan vanaf 12 jaar. Honden kunnen
niet mee.
Opgeven kan bij Uilkje op tel. 0517641281 of
douwe-uilkje@kpnmail.nl en bij Willem op tel.
0517641502 of willann@home.nl. Bij opgave
even aantal personen en telef.nr. doorgeven.
Betalen kan bij de start. Beleef het herfstgevoel
in het open Marneslenk landschap en kom naar
Kimswerd!

Adverteer in de Makkumer Belboei
Neem contact op met onze acquisiteur 06-53542243

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER





Kip Hoi Sien
Babi Pangang
Mini Loempia's
Witte rijst

2 pers.

 12.50

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

Wij zijn gesloten van 11 okt. t/m 26 okt.
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Lekkere wintermode en zonnig weekend bij Zilt

eigen foto
Makkum - In tegenstelling tot een vorig jaar hadden
de dames van Zilt het weer nu eens mee. Een prachtig
zonnig weekend en alles wat in en rondom de winkel
georganiseerd was bleek te kloppen. De gebruikelijke
kleine stukjes oranjekoek van bakker Kluft. De wijnen
van de weduwe Joustra uit Sneek De nautische
boeken van boekhandel Coufreur en het terras van
de Rinkelwinkel en de buitenkeuken van Brasserie
de Eerste rang. Een feestje, naast de modeflitsen
waarbij de drie dames lieten zien hoe lekker de mode
voor de komende winter eruit ziet was er tevens een
lezing van Rob Peters over de droomreis, die hij samen
met zijn vrouw Nienke, in 2008 naar de Lofoten
gemaakt heeft. Met de Hutting 40 was dit een bijzondere ervaring. Soms was het eng, soms was het
idyllisch en meestal was het geweldig. Ze hebben
er ruim vier maanden over gedaan en de beelden
die gemaakt zijn waren prachtig en heel bijzonder.
Zilt is een modewinkel die toch heel dicht bij de
nautische wereld staat. Ooit is het merk Roosenstein

en Wolke begonnen met de Rooscap een authentieke
Friese schipperspet in 1886. Het idee was van Adam
Zelle de vader van Matahari. De originele schippertruien kwamen van deze Sneker firma. Tegenwoordig heeft men de Rooscap weer ruim voorradig
en daarnaast zijn er veel merken bij gekomen. Bij
Zilt verkopen de dames veel kledingstukken, die bij
Roosenstein en Wolke (RW) uit het magazijn
komen. Daarnaast zijn de merken Kyra & Co en
Armor luxe truien etc en voor de heren veel van
Paul en Shark. Wat een aantal fraaie cabans en
coats zijn er weer, het Franse merk Mât de Misaine
biedt volop keus.
Tijdens dit weekend waren er verschillende aanbiedingen, zo was een presentje bij de aankoop van een
boek van € 20.- kreeg de koper een bijzondere kaart
en de Brasserie had een Wereldmenu op de kaart
gezet voor dit speciale weekend. Een bijzonder
geslaagd weekend en dit dankzij de samenwerking
van enkele Makkumer bedrijven en het mooie weer.

Stichting De Opkikker

voor kinderen met een chronische aandoening of ernstige ziekte

Adverteer in de
Makkumer Belboei

eigen foto
Pingjum - Ik ben Djordy en geboren met een hartafwijking. Intussen ben ik 14 jaar, zit op het voortgezet onderwijs en ben ambassadeur van Stichting
De Opkikker. Eigenlijk wil ik graag wat vertellen over
deze stichting. Stichting De Opkikker organiseert
verwendagen voor gezinnen die een chronisch of
ernstig ziek kind hebben. Deze dagen zijn voor deze
gezinnen geheel kosteloos. Vaak kampen deze gezinnen al met extra kosten en veel zorgen. Tijdens zo'n
dag voel je even dat je heel bijzonder bent, dat je er
mag zijn. En speciaal voor jou en je gezin is er dan
van alles te doen. Ze organiseren super opkikkerdagen, hier zijn meerdere gezinnen die elk hun eigen
vrijwilliger de gehele dag met zich mee hebben. Er
is dan echt van alles te doen. Van een helikopter
vlucht, naar een brandweer oefening, meerijden in
een Ferarri en ga zo maar door. Een verwendag is

speciaal voor het ene kind en het gezin. Een soort van
wens-dag wordt er georganiseerd. Heel bijzonder.
Ik heb zelf intussen een Opkikkerdag mee mogen
maken, heel bijzonder, speciaal voor jou! Ook ben ik
naar de ambassadeursdag van de Opkikker geweest.
Hier waren alle kinder-ambassadeurs aanwezig. Zoals
u begrijpt is er voor dit soort dagen geld nodig, veel
geld. Omdat ik ambassadeur ben zet ik me extra in
voor Stichting De Opkikker. Wanneer u meer wilt
weten over deze stichting of hen de helpende hand
wilt toesteken kijk dan op www.opkikker.nl
De stichting zamelt op dit moment oude mobiele
telefoontjes in. Voor u zijn deze mobieltjes waardeloos maar voor de stichting zijn ze geld waard. En
met dit geld kunnen ze nog veel meer kinderen een
enorm leuke en fijne dag bezorgen. Intussen zijn er
in een aantal winkels verzameldozen neer gezet waar
u, uw oude mobieltje in kunt gooien. De verzameldozen staan in de volgende winkels, Bolsward; Poeisz
en Jumbo, in Witmarsum in de Poeisz, in Makkum
in de Jumbo en in Harlingen bij de Plus. We hopen
dat ook u ons wilt helpen met het verzamelen van
zoveel mogelijk oude mobieltjes.
Namens mijzelf, stichting De Opkikker maar zeker
ook namens al die andere chronisch en ernstig
zieke kinderen, alvast heel erg bedankt !
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Wist u dat...
* een paar weken geleden met de Belboei het nieuwe
programma en cursus-aanbod van NUT Makkum
2010-2011 is verspreid
* als u het programma niet heeft ontvangen u deze
ook op kunt halen in Makkum bij: de Bibliotheek,
Fokje’s Atelier, Kapsalon Van der Kooij, Slagerij
Brattinga, Bloemenmagazijn Van der Woude en
Kingma & Walinga makelaars
* het programma ook staat op de nieuwe website
van het NUT: www.nutmakkum.nl

Rectificatie
Makkum - In de Makkumer Belboei van enige
weken geleden werd in een artikel over het afgelopen
LeugenBollePop bij sommige lezers het beeld
opgeroepen dat de drumband van Hallelujah
Makkum bij de slot-act verstek heeft laten gaan.
Niets is echter minder waar. De drumband stond
paraat maar kreeg niet het afgesproken teken om
‘op te gaan’. De fout hiervan ligt bij de Superband
(GAIVS). Een inschattingsfout van deze band had
tot gevolg dat de drumband niet op de sample,
waarmee ze uitgebreid gerepeteerd hadden, kon
invallen. In plaats daarvan moest men geïmproviseerd invallen op live muziek. Dat is een wereld
van verschil en een onplezierige verrassing (10 man
exact synchroon met een band mee laten spelen doe
je niet zonder gedegen repetities) en dus nam de
drumband het verstandige besluit de eer aan zichzelf te houden en keerde huiswaarts.
Gelukkig was men zo sportief om afgelopen maandag met de mannen van GAIVS om tafel te gaan
zitten zodat een en ander bijgelegd en -gepraat kon
worden. Door deze sportieve houding van de drumband, en onder invloed van koffie en gebak, kwamen
beide partijen weer tot elkaar en is de lucht dusdanig
geklaard dat er al afspraken voor LeugenBollePop
2011 zijn gemaakt. Makkum, maak je borst maar nat!
Namens GAIVS,
en met nogmaals excuses aan de drumband,
Werner Rinia

Café-Petit Restaurant ”Beaufort“
Piramide Camping ”De Holle Poarte”

Seizoensafsluiter zaterdag
g 30 oktober

aanvang: 22.00 uur vrij entree!
Ook in de wintermaanden uw adres voor bruiloften en partijen

Diverse zalen beschikbaar. Bel voor meer informatie: 0515 23 23 83 of 06 52 18 22 06

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 20 oktober 2010

De Betûfte Bal viert 15-jarig Jubileum op gepaste wijze
met de Eeuwige Koning aan haar zijde

eigen foto
Makkum – Het is al even geleden maar hierbij dan
toch het verslag van uw favoriete stichting. De Betûfte
Bal, een groep trouwe vrinden, heeft haar 15-jarige
jubileum gevierd. Ze hebben dit groots gevierd met
een geweldig kaatspartij. Na 5 jaar afwezigheid
vond het bestuur van De Betûfte Bal het weer tijd
worden voor hun grote jubileumpartij. Een wilde
kaatspartij, dat wil dus zeggen dat de heren en dames
samen kaatsen. Het was voor het bestuur niet moeilijk om de mensen hier enthousiast voor te maken.
Op 14 augustus om 10.30 uur ging het spektakel van
start, want toen werd de vorige koning van de laatste
partij van huis gehaald om hem te eren met de traditionele rondrit door Makkum. Andries Vink werd
met veel gejuich en geklap getrakteerd door inwoners
en toeristen. Na aankomst op het kaatsveld kon het
kaatsen echt los.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

UNIL SMEERMIDDELEN

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

De deelname was weer groots met 22 partuur. Er
stonden vele grote namen op de lijst, zoals: Gekke
Gerrie Krikke, Rare Bertje Bosma en Jelle jonkje
jonkje de Hoop. Maar er waren ook toppertjes die
voor het eerst met deze partij mee kaatsten: Hillie
Nieman Nachel, Rikke de Rukker en Ben Hurr Genee
Presley. In de eerste omloop werd snel duidelijk dat
het bestuur bjusterbaarlik mooi geloot had, want er werd
mooi spannend gekaatst met veel triktrak-situaties,
mooie zitballen en hier en daar een boppeslach. Het
publiek kon in het mooie weer genieten van topkaatsen.
Er werd in het feestpaviljoen stevig gediscussieërd
wie de grote favoriet was van vandaag. Baukje Bob
Smink, Kassie van der Velde en Hillie Nieman Nachel
hadden pittig geloot en konnen direct stevig aan de
bak tegen oudgediende Berrie Paalders, Reneetje
Reinsma en Helenana Kleiterp. Met 5-5, 6-4 trokken
Baukje en die aan het lange eind en plaatste zich als
eerste op de twadde list. Daar troffen ze Marcus Fritzel,
Ietsie Pietsie Syperda en ene Rudy Sex. Het was
duidelijk dat de laatste wat anders aan zijn hoofd had
(en aan zijn naam te zien kunnen we wel raden wat),
want op het beslissende moment faalde hij. Zijn partuur verloor dus dan ook met 4-5, 2-6. In de derde
omloop had het partuur van Baukje Bob Smink een
walk-over tegen het partuur van Arjanus Visser. In
de halve finale trof Baukje zijn grote broer Andries
Vink met zijn kaatsvriendjes Patrick de Ruif en Bob
de bouwer Tymstra. Een ware broederstrijd waar het
publiek heerlijk voor ging zitten. Ze deden dit met
een heerlijk drankje een een stukkie vleesch die net
van de Barbecue kwam. Het was snel duidelijk dat
dat Vinkie een dagje ouder is geworden en ondanks
zijn maten verloor hij kansloos met 1-5, 6-6.
De andere finalist stond eigenlijk al 5 jaar vast, dat
kon natuurlijk alleen maar de Eeuwige Koning zijn.
Deze topkaatser in hart en nieren en veel meer
lichaamsorganen had een paar leuke kaatsers naast
zijn zijde deze dag. Jackie Stellingwerff en 3e prijs
merke Naachel deden precies wat de Eeuwige koning

hen vertelde en stonden de gehele dag hun mannetje.
In de eerste omloop sloegen ze Brammario en die van
de mat. De tweede kaatspartij trof hij een partuur die
niks te zoeken had op het veld. Harrie in de Warrie,
Clini Clown Genee en Femke ik ben gek op clini
clowns Huisman kregen nog een eerste als troost van
de Eeuwige Koning en zijn gevolg. Op de tredde list
troffen ze toen Kappertje Rolsma, Jetze Eigooi Genee
en Arno Poepjes (of Vleslinga). Dit partuur werd
geknipt en geschoren door de Eeuwige Koning. Hierna
had dit toppartuur een staand nummer. Dit kwam de
Eeuwige Koning goed uit, want naast koning is hij
in zijn vrije tijd ook boer. En de koeien konden nu
mooi gemolken worden. Na enig oponthoud door de
melkerij kon de finale eindelijk van start gaan. De
voorzitter stond in zijn mooiste pak tussen de finalisten in toen het clublied gespeeld werd. Een ware
traditie! De voorzitter was zeer ontroerd toen hij
hoorde dat zoveel publiek het clublied meezongen.
Na dit emotionele gedoe konden de kaatsers los. Het
was een sprankelende finale en het publiek leefde met
de jongens op het veld mee. De oeh’s en de aah’s
waren tot heinde en ver te horen. Ondanks verwoede
pogingen van het partuur van Baukje Bob Smink bleek
de Eeuwige Koning en zijn gevolg te sterk. Nadat er
veel handjes geschut waren, konden de finalisten
eindelijk onder de douche. Voor de ene een koude
douche, voor de ander een douche om van te dromen.
Na deze schrobbeurt was het tijd voor de prijsuitreiking.
Iets waar de voorzitter al uren naar uit kijkt. In het
Fries werden vele mensen bedankt voor hun inzet om
deze partij tot zo’n groot feest te maken. Enkele mensen hadden de eer om een hand te mogen schudden
met de voorzitter en een presentje in ontvangst te
nemen. Ere- lid Albert Sieswerda was de eerste
natuurlijk. Aanstormend Talent van dit jaar was Bob
de Bouwer Tijmstra. Nooit gekaatst, maar dit was
niet te zien. De fjirste Boppeslach werd geslagen
door Sjoke Heakeninginne Tilstra. De Kaatsbal werd
halverwege de Voorn gevonden. De kleinste deelnemende Kaatser was Kappertje Rolsma. Hij werd
op een stoel gezet om toch maar een hand te mogen
schudden met de voorzitter. Ook de vorige koning
mocht een presentje in ontvangst nemen. Andries Vink
is de langstzittende koning ooit van de Betûfte bal.
Toen was het toch eindelijk tijd voor de prijswinnaars.
De Derde Prijs was voor Andries Vink, Patrick de
Ruif en Bob de Bouwer Tijmstra. Het partuur van
Baukje Bob Smink, Kassie van der Velde en Hillie
Niemann Nachel waren Tweede. De kransen ging naar
de Eeuwige Koning, Jackie Stellingwerff en 3e prijs
Merke Nachel. De Jantje de Kort koningswisselbokaal
en de gouden bal uit het jaar 265 voor christus, werd
gewonnen door de Eeuwige Koning. Deze topkaatser
kaatst en boert ook wel eens onder de naam Hayo
Attema, zodat hij ook eens kan genieten onder “het
gewone volk”. Na deze geweldige prijsuitreiking
gingen de voetjes van de vloer onder begeleiding
van de topformaties GAIVS/Yellowcab/ Trio Trut.
Er waren enkele gastoptredens van de Voorzitter, de
vieze voorzitter, kappertje Rolsma en de Heakeninginne.
Voor sommigen is het beter dat ze niet meer optreden,
maar een feest was het zeker tot in de laatste uurtjes.
De Betûfte Bal bedankt iedereen die zich ingezet
hebben voor dit feest en met name kaatsvereniging
Makkum, Pedor, Omke Wieb, Rick van de Zwaan,
SES, VVMakkum, Rat van de gemeente, Jumbomannen
Stefan & Jelle, Durk ADHD, Piter, GAIVS/Yellowcab/
Trio Trut en natuurlijk onze sponsers. Bedankt!
NB. Na afloop van de partij heeft Alwin Nagel zijn
krans opgedragen aan zijn voormalig buurman Arie
Visser. Zijn krans heeft een mooie plaats gekregen
bij het graf van Arie op het kerkhof te Makkum.
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Agenda
donderdag 21 oktober
Exmorra – Lezing door Ishi Crosby over Permacultuur, voedselproductie op kleine oppervlaktes
van 19.30 tot 21.30 uur in Centrum Wilgenhoeve
vrijdag 22 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant
dinsdag 26 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
woensdag 27 oktober
Makkum – MFC Maggenheim 20.00 oere
Tryater spilet Drang
donderdag 28 oktober
Makkum – Doopsgezinde kerk v.a. 16.00 uur
NUT organiseert i.s.m. het centrum voor Kunsten
& Ritmyk, “Djembé” is een Afrikaanse bekervormige
trommel (zie voor het volledige programma Belboei
van 13 oktober j.l.)
woensdag 10 november
Piaam – Grote verkoop 2e hands/vintage merkkleding
van 10.00 tot 22.00 uur in de Nynke Pleats

Dùmkes en sùkerlatten
Makkum – Volgende week woensdag- en donderdagavond (27-28 oktober) kunt u muziekvereniging Hallelujah bij u aan de deur verwachten met
overheerlijke koek. Voor één pakje Dùmkes of Sùkerlatten betaalt u slechts € 2.50. Om zelf van te genieten
of om als aardigheidje weg te geven. Op woensdagen donderdagavond zal de drumband deze koekactie
weer muzikaal ondersteunen. Om half 7 in de avond
kunt u onze leden, met tromgeroffel en lyraklanken,
aan de deur verwachten. Wanneer u de volgende dag
tijdens de koffie met koek denkt, ik wil dat korps wel
eens beluisteren, kom dan eens langs bij een optreden.
Bijvoorbeeld op zaterdag 30 oktober tijdens het
federatie festival in Parrega, in de “Gearhing”, of bij
ons nieuwjaarsconcert op zondagmiddag 2 januari
in het M.F.C. Makkum. Alvast bedankt voor uw steun
en graag tot ziens.

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Opel astra Station 1.6 16 v

Centrale deurvergrendeling, buitensp. elektr.
+ verw, dubbele airbag, lichtmetalen velgen,
Stuurbekrachtiging, ABS, 176.000 km

prijs  2299,-

info@autobedrijfkamstra.nl
Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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K&M showt
Stadtship 56 ‘Merrimac’
Makkum – Heeft u de Stadtship 56 ‘Merrimac’
gemist tijdens de Hiswa te Water? Kom dan naar de
In-Water Hanseboot in Hamburg van 30 oktober tot
en met 7 november. Naast de stands in de beurshallen
is er ook een ‘nat’ gedeelte. En daar is K&M
Yachtbuilders met de Stadtship 56 ‘Merrimac’ te
vinden. In de Sandtorhafen, nabij de Elbe, ligt de
Stadtship 56 ‘Merrimac’ prominent aan de kade.
Door haar ongeschilderde aluminium romp, stoere
uiterlijk en lengte (ruim 17 meter!) valt ze zeker op
tussen de andere zeil- en motorjachten. Elke dag
van 10.00 tot 18.00 uur is het schip vrij te bezichtigen
voor geïinteresseerden in aluminium custom-built
zeiljachten. De ‘Merrimac’ is een goed voorbeeld
van hoe een klant zijn eigen wensen en ideeën kan
laten terugkomen in zijn eigen jacht. Ze heeft bijvoorbeeld een helmstok, wat veel mensen verbaasd.
Deze, en andere eigenaren, zijn er echter super
content mee en willen niet meer anders. Ook het
interieur is geheel naar de smaak van de eigenaren
gestyled en ontworpen. De lay out is praktisch voor
een gezin met kinderen, maar ook voor een lange
oversteek is het comfortabel voor iedereen aan
boord. Dankzij de lift kiel (tot 0,80cm) en dubbele
roeren kan het schip volledig rechtstandig droogvallen op haar romp.
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Wat dit schip echt bijzonder maakt is de manier
waarop de eigenaren hebben gekeken naar de stroomvoorziening en elektronische snufjes. Er is geen
generator aan boord, de stroom wordt opgewekt via
6 grote zonnecellen welke op een rek op het achterdek gemonteerd zijn. De stroomverbruikers aan boord,
zoals de wasmachine, vaat-wasser, navigatie apparatuur en het TV scherm, zijn gekozen op hun lage
stroomverbruik. De eigenaren hebben een achtergrond in software en automatisering en wilden
daarom ook graag nieuwe snufjes aan boord hebben.
Zo kan er vanuit huis bijvoorbeeld gekeken worden
hoeveel diesel er nog in de tanks zit, wat de gemiddelde temperatuur in de salon is, en kan de vloerverwarming vast aangezet worden. Ook het antidiefstal alarm en de systeem alarmen zijn actief via
dit systeem. Alles gebeurt via een internet browser
welke op de computer, iPad of Smartphone bekeken
wordt.

Zangavond

uniGar Horjus

Het is weer tijd voor het wisselen
van de zomer naar winterbanden!!

Voor iedereen die dagelijks op zijn auto moet kunnen vertrouwen en die met de auto
op wintersport gaat zijn winterbanden een must. Daarnaast kennen steeds meer
landen een algehele verplichting voor het gebruik van winterbanden of een verplichting
bij winterse omstandigheden. Winterbanden kunnen het beste worden gebruikt vanaf

Makkum – Zondagavond 25 oktober a.s. is er een
zangavond in de Baptistenkerk om 19.30 uur. Spreker
deze avond is ds. M. de Nooyer uit Noordbergum.
Als thema voor de zangavond is gekozen “De Rustgever”. Muzikale medewerking wordt verleend door
het duo “Eaglefield’ uit Tzum. Deze broer en zus
zijn geen onbekende in deze omgeving. De samenzang is weer onder leiding van br. A. Couperus uit
Hemelum de vaste organist bij de zangavonden. Na
afloop is er koffie/thee voor iedereen en wij nodigen
u dan ook van harte uit in het kerkgebouw in de
C.Lenigestraat 10.

november tot april. U kunt bij ons terecht voor de aanschaf van winterbanden en de
halfjaarlijkse wisseling. Bel nu of kom langs voor een scherpe aanbieding voor Uw auto

Far wol freon Wûnseradiel

Garage Horjus
Suderseewei 7 , 8754GK Makkum
Tel 0515-231318, info@garagehorjus.nl

Makkum – Bij het bezorgen van het boek met de 2
CD’s van ‘Far wol freon Wûnseradiel’ heeft iemand
op de Ds.L.Touwenlaan of in de Klipperstraat geen
CD ontvangen, deze zijn er abusievelijk uitgevallen.
U krijgt alsnog de CD als u belt met tel. 0515231687.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 23 oktober
Makkum 1
- Delfstrahuizen 1
Makkum DA1 - SDS DA2

15.00 uur
12.00 uur

Beker
Woudsend 2
Makkum A1
Hielpen B1
Zeerobben D1

- Makkum 3
- Oosterlittens A1
- Makkum B1
- Makkum D1

14.30 uur
15.00 uur
10.30 uur
9.00 uur

De Waardruiters
Makkum - Afgelopen weekend, zaterdag 16
oktober was er een springwedstrijd voor de kring
‘Tusken Waad en Klif’ te Franeker. ‘s Morgens
was de beurt aan de pony’s, bij de A/B pony’s
startte Yara de Vries met Speedy, eerst BB, foutloos met een stijl van 47 en het B-parcours ging
ook foutloos met een stijl van 49 punten wat haar
2 winstpunten en 2 maal de 1e prijs opleverde.
Bij de D/E pony’s klasse B starte Iris Hoekstra
met Nacara, een foutloze ronde met een stijl van
51, 2 winstpunten en een 2e prijs.
Zondag 17 oktober ging Marieke Lombaard met
haar paard Dwight de afsluitdijk over om aan de
start te komen in Anna Paulowna. Hier werd een
dressuurwedstrijd gehouden, zij kwamen in de
klasse L2 aan de start, eerste proef 180 punten en
de tweede proef 181 punten wat de combinatie
2 winstpunten en 2 maal de 2e prijs opleverde.

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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Balk – Makkum 1-0
Balk - Ons Sonja’s SAS moment is meestal het
zaterdagavondeten. Na het voetballen op de zaterdagmiddag en onze eigen derde helft wordt er gekozen
voor de snelle hap. De Chinees Feng Sheng is met
vakantie dus de loempia gaat aan ons voorbij en
vorige week hebben wij van de pizza van “Oane”
La Piccola mogen genieten daarom zijn wij deze
keer tot de shoarmazaak veroordeeld. Ik stap De
Sultan binnen en tref daar een tafel met voetballers
van Makkum 1 aan. Het valt mij op dat uit elke
linie van het elftal, dat ik vanmiddag in Balk heb
zien optreden, een speler aanwezig is. De keeper,
verdediger, middenvelder een aanvaller doen zich
te goed aan het gefrituurde en geroosterde voedsel.
Ze zijn zo druk met elkaar in de weer dat ze maar
amper reageren op mijn aanwezigheid ondanks dat
ik een vaste supporter van hun ben. Ik denk goed zo
dit is de eerste aanzet tot teambuilding tussen de
linies en dwaal in gedachten terug naar de wedstrijd
van vanmiddag op sportpark De Wilgen...

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Het sportpark, met nog een echte grasmat, heeft de
allure van een club die in de eerste klasse heeft
gespeeld en dat heeft Balk. Terug gekeerd in de 3e
klasse A is het de laatste jaren een geduchte tegenstander van het bezoekend Makkum. De verschillen
zijn de laatste duels niet groot er werd een paar
maal gelijk gespeeld en Balk won twee seizoenen
terug met een minimale zege van 1-0. Zowel Makkum
als Balk begonnen sterk aan de kompetitie en na
vier speelronden voerden ze gezamenlijk met Delfstrahuizen de ranglijst aan. Makkum liep vorige week
tegen een grote nederlaag aan op het eigen kunstgras
en Balk deed hetzelfde op het kunstgras in Bolsward.
Dus de verschillen waren weer niet groot tussen
beide opponenten voor aanvang van de wedstrijd.
In de eerste twintig minuten ging het spel op en
neer met slordig spel van beide teams. De eerste
kans van de wedstrijd was voor Makkum. Uit een
corner kwam de bal uit een kluts voor de voeten

van spits Daniel Kleiterp die zijn inzet gered zag op
de doellijn. Direct daarop stond Johannes Altena
van Balk oog in oog met keeper Herman Nota, die
door lang te wachten een doelpunt door de Balkster
voorkwam. Tien minuten later herhaalde zich eenzelfde situatie en opslag van rust overkwam Beerend
Altena hetzelfde en vond Nota op zijn weg.
Wat Beerend Altena voor rust naliet deed hij twee
minuten na de thee beter voor Balk en zette zijn
ploeg met een dropkick aan de leiding in de wedstrijd 1-0. Vijf minuten daarna had Makkum op
gelijke hoogte kunnen komen echter Feike Melchers
had geen oog voor de opkomende Jesse Adema en
schoot de bal in het zijnet. Er volgde een fase
waarin Balk met ruime cijfers de Makkumers naar
huis had kunnen sturen ware het niet dat keeper
Nota zijn ploeg in het zadel hield. Makkum besefte
te laat dat er een voetbalwet bestaat die luidt;
Wanneer de ene ploeg niet weet te scoren doet vaak
de andere ploeg dit tegen, de verhouding in. Toch
kwamen de momenten voor Makkum op het eind
van de wedstrijd echter Stefan Kooistra deed zijn
rugnummer 13 eer aan.
Terug in de shoarmazaak maakt de keeper zijn
excuus dat er vanmiddag weer niet gewonnen is.
De aanvaller zegt het was gelukkig beter dan vorige
week tegen Mulier waarop de middenvelder meldt
dat het helemaal niet beter was en ik moet het met
hem eens zijn. De verdediger is een stille en zegt
niet zoveel. Ik verlaat de zaak en ga naar huis met
onze snack en ben het verder met mijn zoon eens
dat er in het elftal van trainer Hylke Schrale nog
geen samenhang is tussen de linies en de spelers
onderling. De voetballers verlaten ook de Sultan en
gaan op weg naar de Belboei waar Dokkumer zanger Jelle B zijn nummer “Vriendinnen” aan het
zingen is. Waar heb ik dit nummer eerder gehoord
deze middag ……

TV Makkum neemt 2 nieuwe winterbanen in gebruik
de tennisvereniging. Voldoende reden om hier een
officieel tintje aan te geven. Na de opening werd een
demonstratiewedstrijd gegeven door Elroy Middeldorp en Sander Arends, twee categoriespelers en de
finalisten van de meest recente Friese tenniskampioenschappen. Hierop volgde nog een clinic met een
aantal jeugdspelers. De belangstelling van de tennissers was groot en ze hebben genoten van het
schitterende tennisspel.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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
PAREREN
ONZICHTBAAR RE

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

eigen foto
* Wethouder Wigle Suinnema en jeugdlid van TV
Makkum Marten van Ginneken verrichten de officiële
opening, en Wim Schoon van de wedstrijd commissie
ziet toe.
Makkum – Op de tennisbanen in Makkum kan nu
het hele jaar door getennist worden. Afgelopen
zaterdagmiddag zijn 2 nieuw winterbanen officieel
in gebruik genomen. De openingshandeling verliep
iets dan gepland was, maar de harde wind was hier
debet aan. Men had bij het toegangshek een boog
gemaakt, hiervoor waren vlaggetjes gespannen en
wethouder Wigle Sinnenma en jeugdlid Marten van
Ginneken hanteerden de schaar voor de openingsplechtigheid. Na de bouw van het clubhuis in 2006
is dit opnieuw een mijlpaal in de geschiedenis van

Voorzitter Jan Lieverdink hield vervolgens een toespraak en zei dat destijds vijf en negentig procent
van de leden heeft ingestemd met de realisering van
de winterharde Smash Court banen. De nu nog
gemeente Wûnseradiel eigenaar van het tennispark,
nog voor de gemeentelijke herindeling, zo vriendelijk
is geweest het nodig geld op tafel te brengen voor
de realisering van de prachtige banen. Op kosten
van de gemeente zijn er op de nieuwe banen hogere
lichtmasten geplaatst. Bij vernieuwing of verandering
van de baan stelt de KNLTB eisen waaraan de vereniging moet voldoen. De totale kosten voor de aanleg waren begroot op rond de honderd duizend euro.
Het is intensief bespeelbaar onderhoudsvriendelijk
en het gehele jaar bespeelbaar. Een aantal leden
zullen voortaan in de wintermaanden niet langer naar
elders uitwijken maar thuis gaan tennissen. In de
kantine werd het een gezellige conversatie waar de
aanwezigen getrakteerd werden op hapjes en een
consumptie. Al met al een koude zaterdag maar,
iedereen keerde na afloop voldaan huiswaarts.

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 20 oktober 2010

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
Philips HDD-recorder -250GB schijf zowel technisch
als uiterlijk in nieuwstaat € 75.-, tel. 06-27591324
Tafel model Koeler, 1 jr oud, merk Liebherr Comfort
vr.pr. € 90.-; Vaatwasser, 1 jr oud, merk Siemens
Auto 3 in 1 Extra Klasse vr.pr. € 90.-; Combi
Magnetron, zgan, merk Samsung Selection Combi
vr.pr. € 20.-; 2x 4 Pits gaskookplaat, zgan, merk
Pelgrim vr.pr. € 15.- per stuk; Klein Vrieskistje
Tafelmodel, zgan, merk Frigor vr.pr. € 15.-, tel.
06-34432021
Elektrisch orgel € 100.-, tel. 0515-236605
Wegens verhuizing mooie landelijke robuuste massief eikenhouten tafel maat 2.00x1.00m in goede en
nette staat. Eventueel icm met 4 mooie zgan rotanstoelen tafel € 150,-, stoelen € 90.- totaalset, tel.
06-27591324
Prima compostton € 7.-, tel. 06-49962492
Wegens verhuizing goede ijskast met groot apart
vriesvak merk Bosch € 60.-, tel. 06-27591324
Goed en net bed 1.40x 2.00m (Ikea) incl. vlonders
en kwaliteitsmatras (nauwelijks gebruikt, zonder
vlekken) kleur grenen € 80.- voor het totaal, tel.
06-27591324
Prima hometrainer met computersysteem, vr.pr. € 50.-,
tel. 0515-232268
Pastamachine € 5.- nieuw in doos, tel. 06-11402208
Wegens verhuizing 4 mooie rotanstoelen z.g.a.n. zowel binnen (als eettafelstoelen) als buiten te gebruiken
eventueel i.c.m. mooie eettafel, stoelen-set € 90.-,
tel. 06-27591324
GEVONDEN
In de Botterstraat fietssleuteltje met poppetje en
oranje driehoek eraan, afhalen Kofstraat 37
VERMIST
Op de Holle Poarte 1, sinds 2 weken blonde witte
vrouwtjes hond, zwarte pluimen aan de oren, tel.
06-53974501
VERLOREN
Gouden oorbel rond met witte steentjes erin, in en/
of bij Dans Cafe Skippers in de nacht van zaterdag
16 op zondag 17 Oktober jl. U kunt hem terug geven
op De Kamp 36 in Makkum

Weer winst voor de dames van Makkum
Makkum - Vrijdag 8 oktober j.l. speelde Makkum
1 thuis tegen SVW 1. Makkum met voor het eerst
een bijna compleet team. De eerste set werd gestart
met de volgende basis Vollie Oostenveld, Francis
Koornstra, Susanne Hellen-doorn, Ylja van der Ent,
Andrea Kroes en Marrit van Dijk op de bank
begonnen Martine Roorda, Eva Lantinga en Els
Yntema (coach en spelverdeelster).
De eerste set ging Makkum vliegend van start,
goed spel, lekkere aanvallen en een perfecte opslag.
De dames van SVW wisten niet wat ze aan moesten
met de rake klappen van Makkum. Ze stonden erbij
en keken erna. Er werden weinig fouten gemaakt
aan de kant van Makkum deze set werd dus ook
dik gewonnen met 25-7.
De tweede set begon Makkum slordig te spelen.
Coach Els Yntema deed alles om de meiden te stimuleren om hun eigen spel te houden maar ze gingen
toch mee met het spel van SVW. Er werden veel
fouten gemaakt aan de kant van Makkum en SVW
kreeg hier door de kans om in hun spel te komen.
De ballen kwamen niet aan bij de spelverdeelster
van Makkum en hierdoor kwam de sterke aanval van

Makkum er niet aan te pas. Na de hele set achter te
staan met mistens vijf punten wist Makkum toch
het hoofd koel te houden en te doen wat het moest
doen en dat is winnen. Op de 19-23 kreeg Makkum
de opslag en wist dat er nu geen fouten meer
gemaakt kon worden. En dat deden ze dus ook niet,
ondanks de de wissels aan de kant van SVW bleef
Makkum goed geconcentreed spelen. Deze set werd
gewonnen met 25-23.
De derde set werden Martine Roorda en Eva
Lantinga aan de basis tegevoegd en mochten Vollie
Oostenveld en Andrea Kroes plaats nemen op de
bank. In deze set werd het goede spel van het einde
van de tweede set doorgezet en had SVW geen
schijn van kans. Makkum walsden door en wonnen
deze set met 25-7.
In de vierde set zette Makkum door en wilde de
volle winst behalen. Echt spannend werd het in
deze set niet, Makkum kwam niet in de problemen.
Els Yntema kwam op het einde van de set er nog in
voor Marrit van Dijk. Deze set werd gewonnen met
25-19. Wederom 5 punten voor de dames van
Makkum.

Winst Makkum volleybaldames 1 tegen Kwiek DS 1
Damwoude - Om 20.30 uur begon Makkum de
wedstrijd tegen Kwiek in Damwoude met als doel
deze wedstrijd binnen te halen met een 4-0 overwinning. Kwiek stond op dat moment op de 11e plaats
van de 12 en Makkum stond op de 2e plaats. Onze
spelverdeelster Elske Vermaning was weer terug na
een blessure van een aantal weken. Dit was ook de
eerste wedstrijd voor de nieuwe coach van Makkum,
Henk Hellinga. In de basis begonnen Elske Vermaning,
Andrea Kroes, Ylja van den Ent, Susanne Hellendoorn, Eva Lantinga en Francis Koornstra. Met nog
1 wissel op de bank, Vollie Oostenveld.
In de eerste set liep de stand in het begin redelijk gelijk
op. Makkum had een goede opslag maar het was nog
een beetje onrustig, dus het eigen spelletje moest
even opgepakt worden. Kwiek liep verdedigend
aardig mee dus wisten ze dicht bij Makkum te blijven.
Toen Makkum er een beetje in zat liep de pass, de
set-up, en de aanval goed waardoor het voor Kwiek
moeilijker werd te verdedigen. Ook door veel druk
te houden met de opslag werd deze set gewonnen
met 17-25 door Makkum.
In de tweede set was het van belang dat Makkum
haar eigen spelletje bleef spelen en niet meeging in
dat van de tegenstander. Er werden bij Kwiek veel
‘vieze’ ballen afgefloten waardoor Makkum snel
uitliep en haar eigen spel kon spelen. Deze set werd
binnen gehaald door Makkum met 15-25.

De derde set verliep redelijk hetzelfde als de tweede
set. Er werden weer aardig veel vieze ballen afgefloten en de aanval van Makkum was te sterk voor
Kwiek. Makkum moest natuurlijk wel overtuigend
blijven spelen zodat ze snel konden uitlopen en ook
deze set binnen te halen. Dat gebeurde ook en deze set
werd dan ook gewonnen met een stand van 12-25.
Tja, de vierde set. Makkum moest geconcentreerd
blijven omdat de dames natuurlijk wouden winnen
met 4-0. Het begin liep goed, Makkum had een
goede aanval en opslag en liep dan ook al snel uit
op Kwiek. Later in deze set kwamen er wat opslagfouten van Makkum en een paar goede aanvallen
van Kwiek waardoor ze toch weer wat dichterbij
kwamen. Maar Makkum had nog steeds een positief gevoel want de stand was 20-14 voor Makkum.
Na een time-out van Kwiek werden er achtereenvolgens allemaal persoonlijke fouten gemaakt in
het team van Makkum. Kwiek kwam steeds dichterbij en was natuurlijk heel erg gedreven om een set
van Makkum af te pakken. De persoonlijke fouten
en een matige opslag resulteerden dan ook in een
verlies voor Makkum met 26-24. Niet echt een
super wedstrijd van Makkum maar wel gewonnen
met 3-1 van Kwiek!
De volgende wedstrijd van Makkum DS 1 is op
vrijdag 22 oktober om 2030 uur tegen S.v. Oerterp
DS1 in Makkum

Jeugdbadminton toernooi te Makkum
Makkum - Deze werd gehouden op zaterdag 9
oktober j.l. in de sporthal van Makkum. Om 12.00 uur
werd er gestart met 75 jeugdleden van verschillende
clubs uit de regio, o.a. Bolsward, Harlingen, Franeker,
St. Anna, IJlst, Parrega, Workum, Lemmer en Makkum.
Van de badmintonver. van Makkum deden er 14 jeugdleden aan mee, waarvan enkele voor de eerste keer.
Alle kinderen werden in 6 verschillende poule’s
ingedeeld volgens leeftijd en sterkte. Iedereen moest
4 officiële wedstrijden spelen van ±15 min. Tot ongeveer 16.00 uur is er heel fanatiek en goed gespeeld
met hele mooie en spannende wedstrijden. Bij het
eindsignaal werd er dan ook gejuicht bij winst en
gemopperd omdat ze net verloren hadden. De prijs

uitreiking is dan ook altijd heel spannend want het
komt geregeld voor dat men net een prijs mist op 1
punt verschil! Deze middag sleepte de Makkumer
jeugd de meeste prijzen binnen.
Poule A: 1e prijs Robin Koornstra
2e prijs Anna Bosma
3e prijs Jesse Koornstra
Poule B: 2e prijs Martijn Dijkstra
3e prijs Jens P. Wiersma
en in de hoogste en sterkste poule G behaalde Jelle
Smit een 3e prijs. De organisatie kan terug zien op
een geslaagd toernooi. Het tweede toernooi wordt
gehouden op zaterdag 20 november in Bolsward.

