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Bio gasinstallatie in Cornwerd kan 52 huishoudens
van warmtebron voorzien

Cornwerd - In Cornwerd zijn twee boeren
bedrijven die samen een Bio gasinstallatie
willen laten bouwen. Het zijn de
Mensonides en Tilstra. Beiden zien veel
in deze tak van energie levering en nu het
plaatsen van windmolens aan banden
gelegd is hebben zij besloten dat een Bio
gasinstallatie wel iets is. Ze hebben zich
al terdege voor laten lichten over de
werkwijze van deze vorm van energie
levering en als het bestemmingsplan het
toe laat zullen ze de uitgewerkte plannen
door laten gaan. Zowel enkele commissie-
leden van Wûnseradiel, als enkele inwoners
van Cornwerd zien nog wel enige bezwaren,
maar deze hopen Mensonides en Tilstra
op te kunnen lossen. Een Bio gasinstallatie
werkt door middel van mestvergisting.
De vergistingstank is 1200 m3 groot en
bestaat uit twee tanks die gedeeltelijk
ingegraven worden. Meestal wordt er
rondom de tanks een bomenwal aangelegd,
zodat de ronde tanks onzichtbaar in het
land blijven. Het is niet alleen mest wat in
de tank gaat maar ook maïs, stengels en
afval, dit is dan meestal mengmest en

droogmateriaal. De grootste leverancier
van de energie wordt gehaald uit kippen-
mest. De energie wordt gemaakt door de
werking van bacteriën. Deze moeten het
werk doen. Tussen de twee boerderijen
zal een pijpleiding aangelegd worden
door de eigen grond van de boerderijen en
aan de noordzijde van het dorp komt de
installatie. Als de installatie op volle toeren
draait en dat is niet meteen, kunnen door
de installatie in Cornwerd 52 woningen
verwarmd worden. De installatie werkt
24 uur per dag en dankzij de installatie
werkt een motor in een geïsoleerd hok,
welke de elektriciteit opwekt. Het vervoer
van de mest, maïs en restafval zal niet
door het dorp gaan maar vanaf de noord-
oostzijde van Cornwerd aangevoerd worden.
De bewoners van Cornwerd zullen er dus
in het geheel geen extra verkeersdrukte
door krijgen. Wanneer de Cornwerders
met de plannen door kunnen gaan is nog
niet bekend. Dit hangt van de politiek en
eventuele bezwaarschriften af. Maar dat
ze het als een nieuwe uitdaging ervaren is
in ieder geval heel duidelijk.
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Deze jonge god zo scheel als een banaan
Mag vrijdag 4 oktober in de schijnwerpers staan
Hier op deze foto nog fris en gezond
Brilletje op en een jasje van bont
Maar vrijdag is het gedaan met de glorie
Meneertje wordt dan al 30 potjandorie
U zult denken: zo oud is hij toch niet?
Kom vrijdag kijken dan gelooft u niet wat u ziet
U bent van harte welkom vanaf 21.00 uur
Een envelop met inhoud is wel gewenst 
anders wordt het een beetje te duur
Op de Buren 27 is het dus vrijdag groot feest
En kunt u zich daar uitleven als een beest
Kunt u niet komen en wilt u liever bellen
Maakt niet uit ook dat zal hij op prijs stellen
Zijn nummer is 06-15040390

Van Harte
namens je vriendjes

Makkumers 
Hjirby litte wy jim witte dat wy o sa wiis binne
mei alle bliken fan belangstelling nei it
ferstjerren fan myn man, ús heit en pake

Siebe Sijpersma
Aaltje Sijpersma-Tolsma en bern

Makkum, novimber 2005

Hartelijk bedankt voor al de kaarten, brieven,
enz. het meeleven en bemoediging die ik van
u kreeg tijdens mijn ziekenhuis periode en
daarna in “Bloemkamp”
Onvergetelijk!

Anny Lutgendorff

Makkum, november 2005

Deze lieve jongen is Meinte Terpstra 
uit Parrega. Vandaag is het feest 
want hij is jarig. Hij viert zijn 4de 
verjaardag al voor de 10de keer! 
Dit vindt hij zo bijzonder dat hij 
het iedereen wil laten weten.

Meinte houdt van gezelligheid en 
zoekt dit graag op ’t Skil. Hij houdt 
van vrachtwagens en zeker ook van
zijn buurmeisjes. Een hekel heeft
hij sinds kort aan de kapper….

Nog vele speelse jaren toegewenst!

Hoera      <>      Hoera

Hja hawwe no wat minder hier
Mar hjoed wurde se wol 65 jier  

makkum  >2 novimber< makkum

Dankbaar en blij zijn wij 
met de geboorte van

onze dochter en zusje

Wendy

Zij is geboren op 
30 oktober 2005 om 01.55 uur 

en weegt 3000 gram en is 46 cm lang

Simon en Ria Adema-Bloemhof
Ilona

De Voorn 19
8754 BA Makkum

Telefoon 0515-233623

Ria en Wendy rusten 
van 12.00 - 15.00 uur.
Papa na 21.00 uur.

Voordat u vingertjes  en teentjes komt tellen,
graag eerst even bellen.

Kerkdiensten
woensdag 2 november

Protestantse gemeente i.w. Geref. kerk 19.30 uur
pastor T. de Graaf-Labeur, Bolsward. Dankdag voor
gewas en arbeid

zondag 6 november
Protestantse gemeente i.w. Herv.  kerk  9.30 uur
mw. L. Brandwijk-de Vries, Dronrijp en Jeugdkerk

R.K. Kerk 9.30 uur o.l.v. Parochianen

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

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers gez. avondsmaaldienst

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum. 
tel. 0515-231494

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

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 
11 uur en ’s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk R.J. Meijering, Wjukslach 1, Koudum.
tel. 0514-522424

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

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
• Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
• Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 uur

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen 
• maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur 

tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut; 
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en –verzorging 

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

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

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

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 3/11 t.e.m. wo. 9/11

1/2 literbeker Pap.............................................deze week 0.59
Bloemkool..........................................deze week per stuk 0.89
net 2 kilo Sinaasappel...................................................nu 1.59
Spa & Fruit Orange, 1.5 liter........................................nu 0.89
Roosvicee Vruchtenmix, 50 cl...........................................1.49
Tic Tac Mint of Orange, doosje....................................nu 0.35
Côtes d'or Bonbonbloc Praline, 150 gram.........................0.99
Grillham, 100 gram.....................nu met 10 zegels extra

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578
MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST DAG

VARKENS VERSE WORST
500 gram €€ 2.50

RUNDER VERSE WORST
500 gram €€ 2.75

BRETONSE WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
gekruid of ongekruid 500 gram €€ 2.75

WEEKENDKOOPJE

KIPSCHNITSEL
100 gram €€ 0.91

MAANDAG t/m WOENSDAG

SNIJWORST 
100 gram €€ 1.09

BOERENMETWORST 
100 gram €€ 1.05

DONDERDAG

GEBRADEN KIPPEBOUT
100 gram €€ 0.55

MAALTIJD v/d WEEK

300 gram BOERENKOOL
+ 1/3 ROOKWORST €€ 3.60

DONDERDAG t/m ZATERDAG

WIJNCERVELAAT 100 gram €€ 1.09

CORNEDBEEF 100 gram €€ 0.99

Agenda
vr. 4- en za. 5 november
Makkum -  Gereformeerde kerk 
beide avonden om 19.00 uur jaarlijks festival
harmonie - en fanfarekorpsen Wûnseradiel,
gratis toegang!

dinsdag 8 november
Makkum – Open middag 13.30-15.15 uur
op de 3 basisscholen 
RK Daltonschool “ St.Martinus”
OBS  ‘It Iepen Stee’
CBS “De Ark” 

Makkum - Ons Gebouw Bazar H.V.G.
15.00 uur en vanaf 19.00 uur 
met o.a. Rad van Avontuur

Makkum – Ons Gebouw 10.00 uur
Koffieochtend Buurtver. “It Fintsje” 
voor leden en niet-leden, de niet-leden 
betalen een kleine bijdrage van 1,50 euro

Langzaam open jij jouw oogjes

Verwonderd kijk jij ons aan

De ogen van je zusje stralen

Wij zijn met z'n vieren voortaan

Dolblij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van

Marrit Janna
25 oktober 2005

zusje van Gwen

Marrit weegt 3800 gram 
en is 55 cm lang

Hidde Jan, Sharon en Gwen
Brouwerssteeg 5
8754 GB Makkum

Telefoon: 06 - 292 853 63

Sharon en Marrit rusten 
van 12.00 tot 15.00 uur en na 21.00 uur

Bezoek vinden wij fijn, 
maar mag het na een telefoontje zijn?

Marrit

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

A F H A A L M E N U
v o o r  N OV E M B E R

Babi Pangang
Kipfilet met Taugé
Saté Ajam
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Kingma & Walinga makelaars volop in beweging
Open huizen route zaterdag 5 november

Makkum/Lemmer - Kingma & Walinga
makelaars, met kantoren in zowel Lemmer
als Makkum, zijn uiterst actief in onder-
meer de markt voor zowel permanente en
recreatiewoningen. Recentelijk waren zij
aanwezig op de International Second Home
Beurs in Utrecht, deze week verschijnt de
eerste editie van hun eigen woonkrant
“De ZuidWester” en komende zaterdag
houden zij een Open Huizen Route waar
meer dan 40 woningen aan deelnemen.

“In deze tijd waarin woningen langer te
koop staan, moet je als makelaar zeer actief
de markt bewerken” aldus Arnold Walinga,
makelaar op het kantoor in Makkum.
“Na de traditioneel rustige zomermaanden
hebben wij veel activiteiten gepland in deze
periode. Zowel specifiek op het gebied van
woningen voor permanente bewoning en de
recreatiewoningen als op de gehele breedte
van de branche gericht.”

De recreatiewoningen in Friesland werden
begin oktober extra onder de aandacht gebracht
doordat Kingma & Walinga makelaars een
stand hadden op de International Second
Home Beurs in Utrecht. In combinatie met
deze beurs is een hele advertentiecampagne
opgestart. “Deze reclamecampagne en de
beursstand hebben veel reacties opgeleverd
en zijn diverse recreatiewoningen al weer
verkocht”, aldus Arnold Walinga.

Om ook de woningen (voor permanente
bewoning) extra aandacht te geven, houden
Kingma & Walinga makelaars aanstaande
zaterdag een Open Huizen Route. Aan deze
route doen meer dan 40 woningen in Zuid- en
West-Friesland mee, wederom ondersteunt
door een grootschalige reclamecampagne.
“Omdat wij natuurlijk niet in alle woningen
tegelijkertijd kunnen zijn” zegt Arnold
Walinga, “worden de woningen opengesteld
door de eigenaren zelf.” De woningen zijn
zaterdag 5 november geopend van 11.00 tot
14.00 uur.

Tot slot is de eerste editie van de woonkrant
“De ZuidWester” verschenen. Deze woon-
krant wordt huis-aan-huis verspreidt in de
grotere plaatsen in Zuid en West Friesland,
toegezonden aan abonnees en is te verkrijgen
via de beide kantoren. Naast diverse nieuw-
bouwprojecten bevat de woonkrant circa
100 bestaande woningen, ruim 30 recreatie-
woningen en een 12-tal bedrijfsobjecten. Het
wordt aangevuld met redactionele artikelen.
Een branchebrede woonkrant dus. De eerste
editie staat redactioneel gezien in het teken van
de Open Huizen Route en van het makelaars-
kantoor zelf met onder andere een interview
met de grondlegger en NVM-makelaar Jan
Ynte Walinga, die al meer dan 25 jaar NVM-
makelaar is. Verder valt er een dubbel inter-
view te lezen met de broers Arnold en Robert
Frank Walinga, beide ook NVM-makelaar. 
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JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!
Goudgele andijvie
1 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50  

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

Versgesneden bloemkool  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Sperciebonen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Peren Gieser Wildeman / Doyene de Commies
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

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

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

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

E-mail: webworks@makkum.nl

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Kaatskampioenschap basisscholen gemeente Wûnseradiel

* Kampioenen meisjes  cbs De oerdracht Exmorra:”v.l.n.r. Wilma Ypma, Mariëlle Scheltinga, Douwina
Zuidema en bij de jongens obs De Opslach Arum: v.l.n.r. Jan Schurer, Jan Bauke Tolsma, Jelle Tolsma

Makkum – Vorige week dinsdag  vond in de
sporthal te Makkum het jaarlijkse zaalkaats-
kampioenschap voor basisscholen uit de
gemeente Wûnseradiel plaats georganiseerd
door Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum.
Bij de schooljongens stonden er 15 parturen op
de lijst (vorig jaar 11 partuur) en bij de school-
meisjes waren er 8 parturen, twee meer dan vorig
jaar. Bij de schoolmeisjes prolongeerde CBS De
Oerdracht uit Exmorra de titel. Bij de school-
jongens nam OBS De Opslach uit Arum de titel over
van CBS It Skûlplak uit Burgwerd. In beide catego-
rieën werd er gekaatst met een verliezersronde.

Bij de schoolmeisjes was CBS De Oerdracht
Exmorra oppermachtig en kaatste zich soepel in de
kransen. In de eerste omloop werd CBS JCP
Salverdaskoalle Wons verslagen op de stand 5-1 6-4.
Daarna werd OBS De Opslach Arum aan de zegekar
gebonden (5-0 6-2). In de finale kreeg CBS De
Reinbôge Tjerkwerd geen kans (5-1 6-6). Deze
school was niet aangemeld, maar werd alsnog aan
de lijst toegevoegd. Ze kwamen in de finale door
overwinningen op CBS De Trijetine Schettens (5-4
6-0) en het tweede partuur van CBS De Oerdracht
Exmorra (5-2 6-2).
In de finale van de verliezersronde was CBS JCP
Salverdaskoalle Wons duidelijk te sterk voor CBS
It Skûlplak Burgwerd getuige de stand 5-1 6-2.

Uitslag:
1. CBS De Oerdracht Exmorra 

(Douwina Zuidema, Wilma Ypma 
en Mariëlle Scheltinga)

2. CBS De Reinbôge Tjerkwerd 
(Rowanne Terpstra, Atty Gietema 
en Lianne Huitema)

Verliezersronde:
1. CBS JCP Salverdaskoalle Wons 

(Atsje Elgersma en Thomaske Reitsma)
2. CBS It Skûlplak Burgwerd

(Hilda Altenburg, Jolanda Baarda en Mariëlle Andela)

Bij de schooljongens had CBS De Finne Ferwoude
meer moeite om de finale te bereiken dan OBS De
Opslach Arum. CBS De Finne versloeg achtereen-
volgens het derde partuur van CBS It Skûlplak
Burgwerd (5-3 6-6), CBS De Oerdracht Exmorra
(5-3 6-6) en het eerste partuur van CBS It Skûlplak
Burgwerd (5-3 6-0). OBS De Opslach klopte CBS
De Ark Makkum (5-0 6-6) en CBS De Trijetine
Schettens (5-0 6-2). In de halve finale kregen ze
verrassend veel tegenstand van CBS De
Gielguorde Lollum dat pas op 5-4 6-0 het onderspit
moest delven. In de finale liep CBS De Finne al
snel achter de feiten aan door een paar keer op 6-6
het eerst te verspelen, waarna OBS De Opslach
genadeloos toesloeg (5-2 6-2).
In de finale van de verliezersronde won het tweede
partuur van CBS It Skûlplak Burgwerd eenvoudig
van het tweede partuur van CBS De Gielguorde
Lollum (5-2 6-2).

Uitslag:
1. OBS De Opslach Arum

(Jan Bauke Tolsma, Jelle Tolsma 
en Jan Schurer)

2. CBS De Finne Ferwoude
(Meindert Attema, Arend Timmer 
en Gerben Stellingwerf)

3. CBS De Gielguorde Lollum 
(Hille Otto Folkerts, Jacob Willem Strikwerda 
en Anne Mulder)

3. CBS It Skûlplak Burgwerd
(Xavier Mulder, Tiemen Strikwerda 
en Sietse Baarda)

Verliezersronde:
1. CBS It Skûlplak Burgwerd 

(Geart Jan Karsten, Romke Kroondijk 
en Tjitte Baarda)

2. CBS De Gielguorde Lollum 
(Simon Bruinsma, Hubertus Galema 
en Sjoerd Herder)
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag

op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 8 november 2005 van 13.30 – 15.15 uur

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek stellen wij erg op prijs. U bent van harte welkom.

De volgende open middag houden we 21 maart 2006. Ook dan kunt u uw kind aanmelden. 
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.

Met vriendelijke groet,

OBS CBS KBS
‘It Iepen Stee’ ‘De Ark’ ‘St. Martinus’
dhr. Hans Boonstra mw. Letty Loerts-Bakkes dhr. Jan Altenburg

RK DALTONSCHOOL OPENBARE CHRISTELIJKE
VOOR BASISSCHOOL BASISONDERWIJS
BASISONDERWIJS

“St. Martinus” "It Iepen Stee" "De Ark"
Toegankelijk Schoolgemeenschap
voor Als collectief voor
iedereen ouders, kinderen en leraren

Ds. L. Touwenlaan 3 Lieuwkemastraat 67 Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 6 8754 BL Makkum Postbus 86
8754 ZN Makkum 0515-232070 8754 ZP Makkum
0515-232424 0515-231561 tel

0515-231101 fax

Dhr. J. Altenburg dir. Dhr. H. Boonstra dir. Mevr. A. Loets-Bakkes dir.
dalton@martinusmakkum.nl info@obsiepenstee.nl arkmakkum@kennisnet.nl



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 2 november 2005

Het is momenteel goed zakendoen bij garage horjus
Benzine
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003  € 13.900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen   2002  € 13.900,-
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,a/c-ecc,radio-cd,52 dkm 2001  € 13.250,- 
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,zwartmet,airco,lm.velgen 2001  € 12.900,-
Peugeot 406 Break 1.8i-16v,zwart,a/c,radio-cd,75dkm 2001 € 10.400,-
Renault Clio 1.6-16v,airco,lm.velgen,mistl,half.leer 2001  verkocht
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm 2001  € 8.150,-
Fiat Punto 1.2 sx,3drs,cpv,el.rmn,lm.velgen,mistl  1999  € 4.450,-
VW Golf 1.4i cl,3drs,blauw,radio,trekh,apk gekeurd  1995  € 2.450,-
Suzuki Swift 1.3glx,5drs,rood,cpv,el.spiegels,91dkm 1994 verkocht 

Diesel
Audi A4 Tdi 74kw proline,zwartmet,airco-ecc,cruisecontr,
Parkeer sensoren,audi concert,mistl.voor,cpv+afst. 2004  verkocht
Peugeot 307 Break Hdi,blauwmet,a/c,trekh,cpv,124dkm 2002  € 14.900,- 
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm 2003  € 14.900,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  € 13.400,-
Audi A3 Tdi 110pk’ambiente’,3drs,blauwmetallic,lm velgen
El.ramen/spiegels,trekhaak,alcantara leer,125 dkm   1999  € 10.650,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm  2002  € 9.900,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  € 4.450,-

AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco   2001  € 13.400,-
Nissan Micra 1.4i‘luxery’,zilver,airco,el.rmn,st.bekr 2001  € 7.900,-

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

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

E-mail: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl
Peugeot 307 XR 
Break Hdi,Blauwmetallic
Airco,cpv+afst bed
El.ramen,trekhaak
124dkm  bj okt-2002

€€ 14.900,-

Renault Scenic 1.6i
RXE AUTOMAAT,blauw
Metallic,airco,cpv+
Afst bed,el.rmn/sp
116dkm  bj 2001

€€ 13.400,-

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

Dansen is gezond 

Makkum – Na de herfstvakantie zijn de dans-
lessen weer begonnen, kleuter– en kinderdans
en jazz-streetdance op donderdagmiddag in
Ons Gebouw. Wil je ook meedoen, neem dan
kontakt op met Gustra Draaijer tel. 233115 of
Siepie van Kalsbeek tel.06-22 71 71 83

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 5 november wordt uw
oud papier weer opgehaald. Er wordt om 9.00
uur gestart. Graag op tijd, uw papier, goed
verpakt aan de weg zetten. De papiercontainers
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter
hoogte van de tennisbaan. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Muziekvereniging Hallelujah 
en Mannenkoor De Flevosanghers.

Samen zingen
Makkum - De maandelijkse “Zing-mee-avond”
wordt gehouden op zondagavond 6 november
in de grote zaal van verzorgingscentra
“Avondrust”, Kerkeburen 66. Er worden
bekende geestelijke liederen gezongen begeleid
door de heer G. Couperus. Het belooft weer
een fijne zangavond te worden, tot ziens in
“Avondrust”. De aanvang is 19.30 uur.
Kerkradioluisteraars kunnen de bandopname
beluisteren maandagavond 7 november via
kanaal 1.
Voor meer infor A. Otter, tel. 0515-542126 
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.
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Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

NNNN iiii eeee uuuu wwww

Tevens reparatie

Tel. 0515  232 425
Tel. 06 212 881 70

Dit alles in Tjerkwerd

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Is vvoortaan oook oop mmaandag mmiddag vvan 113.00 - 118.00 uuur oopen

Kinderen oopgelet!!!! 
1111 NNoovveemmbbeerr iiss ddee ddaagg,, kkoomm llaannggss,, 

zziinngg eenn llaaaatt jjee aalllleerrmmooooiissttee LLaammppiioonn zziieenn..

VVoooorr ddee ddrriiee mmeeeesstt aappaarrttee ccrreeaattiieess kkuunn jjee eeeenn tteeggooeedd bboonn vveerrddiieenneenn.. 

TTee bbeesstteeddeenn bbiijj SSppeeeellssggooeedd..

JJaaqquueelliinnee eenn MMaarriiaann

Tryater spilet Blowing yn Makkum
In skerpe famyljekomeedzje

Makkum - Op 1 desimber spilet Tryater yn de
sportseal Maggenheim yn Makkum it stik
Blowing. Jeroen van den Berg, dy’t earder
Blessueretiid skreau by Tryater, krige foar it
skript de Taalunie Toneelschrijfprijs. 
De parse skreau: It paad nei de apotheose is
magistraal (Omrop Fryslân); 
De jongelju skitterje, allegear op nei Blowing
(Leeuwarder Courant); 
Wat ook blijft hangen is het spel van de twee
jonge actuers Damstra en Venema. Zij laten
vooral in de droomscène zien dat hun talent zeer
veel goeds beloofd (Friesch Dagblad); 
Met name Trytaer-routiniers Jan Arendz en Aly
Bruinsma lukt het uitstekend de grenzen van het
genre te verkennen (De Telegraaf).

Blowing lit de delgong sjen fan ‘it keninkrykje
Beumer’. It is in ûnomkearber famyljedrama, dat in
portret fan in húshâlding tekenet dat mannichien
bekend foarkomme sil. Mei Jan Arendz as de heit,
Aly Bruinsma as de mem, Eelco Venema as de soan
en Alyt Damstra as de dochter. Ira Judkovskaja hat it
stik regissearre. Sy hat earder by Tryater de regy dien
fan  Sin fan it libben en Fries yn Boarger. Fierder
regissearre sy û.o. by it NNT, Huis a/d Amstel en de

Oerolproduksje fan De Kift. Durk Kramer en Ykje
Hibma tekenje foar de foarmjouwing.
By de famylje Beumer is it allegear sjerp en
hunich. De prachtich ynrjochte wenning wjer-
spegelet in gelokkige en bliere húshâlding. Mar
alles wurdt oppoetst. Eangst hearsket en behearsket.
Eangst foar de bûtenwrâld, eangst foar in
konflikt. Alles wurdt 'bedutsen mei de mantel der
liefde'. Sa slim dat it elkenien fersmoart. "Ik kin
hjir net mear mysels wêze. (…) Hjir kin ik noait
mear wurde wa’t ik wie", seit heit. "Alles giet
hjir dea, sels de planten", seit soanleaf.
Blowing is in modern famyljedrama dat sjen lit
hoe’t minsken, dy’t lang mei mekoar libje,
meganismen ûntwikkelje dy’t net maklik werom
te draaien binne.

Op tongersdei 1 desimber is Blowing te sjen yn
sportseal Maggenheim yn Makkum. Kaarten op
telefoannûmer: 0515-231578. De foarstelling
begjin om 20.00 oere. De foarferkeap is fanôf 1
novimber by slachterij Brattinga yn Makkum. 
Tagongspriis € 12,50; 
freon fan Trydater € 11,25; 65+ € 11,25; 
ûnder de 20 jier € 10,--
en CKV € 10,--.

Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266
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Sprakeloos?
Met de mond vol tanden?
Niet weten wat te zeggen?

Met bloemen zeg je alles,
zonder woorden.

Laat bloemen uw tolk zijn.

Zeg het met bloemen 
of een bloemstuk 

of bloemenvoeding 
of droge koemest 

of bestrijdingsmiddelen

U ziet.... Keuze genoeg!

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

BBAAZZAARR  
van de H.V.G.

op dinsdag 8 november
in 'Ons Gebouw'

Aanvang: 15.00 uur
Pauze van 16.00 tot 19.00 uur
Daarna het Rad van Avontuur

Na afloop de uitslag 
van de verloting

Uitnodiging
Aan onze leden,

De Kaatsvereniging Makkum
nodigt u uit tot het bijwonen van onze

NAJAARSVERGADERING,

welke op vrijdag 11 november 2005
gehouden zal worden in de achterzaal

van Café Rest. “ De Zwaan “ te
Makkum.

Aanvang: 20.00 uur.

Zie ook de aan u uitgereikte agenda !

Meer weten: www.kvmakkum.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport

Makkum – Zaterdagmiddag 29 oktober
stond voor Makkum de thuiswedstrijd
tegen Ens op het programma. Ens, waar
vorig seizoen beide duels tegen werd verloren,
stond bij aanvang van de wedstrijd twee
plaatsen boven Makkum als derde op de rang-
lijst. Nadat het mooie nieuwe toegangsbord
van de plaatselijke V.V. de toeschouwers de
juiste richting op had gewezen, kon de
wedstrijd onder leiding van de heer
Wagenaar beginnen. 

Het was deze middag lekker toeven op sport-
park de Braak. Onder het genot van een lekker
najaarszonnetje en onder toeziend oog van de
Makkumer ijsmeester (die met deze tempera-
turen nog niet op een elfstedentocht hoeft te
rekenen), was het Ens die als eerste gevaarlijk
werd. Makkum kreeg in de persoon van Rein
“pypke” Miedema in de eerste 20 minuten een
tweetal kansen, maar hij kon beide keren net
niet de juiste richting aan de bal geven.
Ondanks deze wapenfeiten was het Ens die in
deze fase van de wedstrijd makkelijker liep te
voetballen en met veel beweging voorin en
vanuit de tweede lijn voor veel onrust en
onduidelijkheid zorgde. Na  25 minuten spelen
was het dan ook spits Dave de Olde die na een
aantal missers in de Makkumer defensie en
met behulp van de Makkumer doelman de 0-1
op het scorebord kon koppen. 5 minuten later
was het opnieuw een “De Olde”, maar deze
keer Roy, die een treffer op een presenteer-
blaadje kreeg aangeboden. Na geblunder
achterin schoot Roy de Olde, weliswaar
enigszins fortuinlijk, maar niet minder fraai
de 0-2 achter Simon Adema. Makkum liet
zich door deze achterstand echter niet van de
wijs brengen en ging als collectief op zoek
naar de aansluitingstreffer. Na 35 minuten
spelen was het Jelle Hiemstra die de bal uit
een vrije trap van de aanvoerder van Makkum
al zwevend schitterend binnen wist te koppen
en de 1-2 op het scorebord bracht. Twee
minuten later was het bijna gelijk, maar de
mee opgekomen voorstopper Pieter Genee
wist de bal onvoldoende te drukken en schot

daardoor over het vijandelijke doel. 

Na de rust begon Makkum sterk en combineerde
er met name op rechts lustig op los en hield
Ens constant onder druk. In de 52ste minuut
was het Reimo Tjeerdema die zich achter een
vrije trap nestelde en de bal scherp voorgaf.
De bal werd door Jan en al zijn mannen
gemist, waarna deze via de binnenkant van de
paal binnenviel. Na deze gelijkmaker was het
Makkum die het spelbeeld bleef bepalen. Ens
kon in de tweede helft slechts een enkele keer
gevaarlijk doorkomen, maar de defensie en de
doelman van Makkum hadden hier steeds een
passend antwoord op. Zoals gezegd was het
Makkum die duidelijk opzoek was naar de
verdiende winnende treffer, maar werd hierbij
niet geholpen door de leidsman, die door zijn
manier van fluiten de tempo uit de wedstrijd
haalde. Dat een dergelijke manier van fluiten
niet in het voordeel werkt van de aanvallende
partij moge duidelijk zijn. Na een minuut of
25 in de tweede helft was het de in zijn tweede
jeugd verkerende Rein “pypke” die de bal al
glijdend langs de verkeerde kant van de paal
schoof. Even daarna was het na een mooi
opgezette aanval bijna Ens verdediger Martin
Verhagen die de bal achter zijn eigen doelman
wist te schieten, maar zijn onbedoelde inzet
vloog deze keer eveneens voor Makkum
jammerlijk naast het doel. Ook het inbrengen
van Bouke Jetze Smink als extra spits kon het
tij voor Makkum niet meer keren. Laatste
man Gjalt Roorda was nog het dichtst bij de
winnende treffer, maar zijn geplaatste bal uit
een corner verdween over het doel van Ens,
waardoor de 2-2 als eindestand kon worden
genoteerd.  

Ondanks een 0-2 achterstand heeft Makkum
laten zien over voldoende veerkracht te beschik-
ken en heeft het laten zien dat het op basis van
een collectieve inzet en wilskracht een rol van
betekenis kan spelen in deze competitie.
Zaterdag zal Makkum in de uitwedstrijd tegen
de Nagele proberen deze lijn door te trekken en
met drie punten de polder te verlaten.

voetbal – Makkum toont veerkracht, maar laat uiteindelijk
2 punten liggen!

Makkum – Op vrijdag 4 en zaterdag 5
november organiseert de Federatie van
muziek en zangverenigingen Wûnseradiel het
jaarlijkse festival voor de Harmonie en
Fanfare korpsen van Wûnseradiel. Aan dit
festival doen dit jaar 11 korpsen mee. Met dit
festival beoogt de Federatie het muziek

maken te stimuleren en het niveau op peil
te houden. De optredens worden dan ook
gejureerd door professionele musici. Het
Festival wordt gehouden in de Geref. Kerk te
Makkum. De aanvang van beide avonden is
19.00 uur en de toegang is gratis.
Allen hartelijk welkom.

Muziek en zangverenigingen Wûnseradiel
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Jubileum Uitvoering

Wanneer: zaterdag 12 november 2005
van 19.00 tot 22.00 uur
zaal open 18.30 uur

Waar: Sporthal 'Maggenheim' te Makkum

Kaartverkoop: donderdag 3 november 2005
Sporthal 'Maggenheim' te Makkum
van 19.00 tot 20.00 uur
kaarten à € 2.00 per stuk

Het bestuur DES Gymnastiekvereniging
G. Bijlsma, tel. 0515-232145

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Voor lunch en diner en partijen

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 30 november 2005

3 gangen keuzemenu maand november
Voorgerechten

Tomatensoep

of

Salade met gerookte ganzeborst

of

Kervelsoep

Hoofdgerechten

Gebakken tongschar

of

Hachee van lamsvlees

of

Zalm in filodeeg uit de oven
met witte wijn saus

Nagerechten

Mousse van Witte Chocolade

of

Citroenijs en basilicumijs

of

Chocoladetaartje

€ 18,50

Zing mee...
samen zingen in de grote zaal
van ‘Avondrust’ in Makkum

op D.V. zondagavond 6 november

Toegang vrij, aanvang 19.30 uur
info: tel 542126 of 231618

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 5 november

senioren 
Nagele 1 - Makkum 1 14.30 uur
Makkum 2   - SDS 3  13.00 uur
Nicator 1   - Makkum 3  12.00 uur

junioren
Udiros A1    - Makkum A1 14.00 uur
Makkum B1    - RES B1       11.00 uur
SDS C1       - Makkum C1  10.40 uur
Balk MC1    - Makkum MC1 10.30 uur

pupillen
Makkum D1  - Stormvogels D1 9.45 uur
Frisia D6   - Makkum  D2    12.30 uur
IJVC E1      - Makkum E1   10.00 uur
Makkum E2    - Mulier E1    * 11.00 uur
Makkum E3  - Oeverzw. E2   * 10.00 uur
Makkum F1   - Sneek F2     * 12.00 uur
LSC 1890 F5  - Makkum F2   10.00 uur
Makkum F3    - JVB F5 * 9.00 uur

Wedstrijden met een * op het kaatsveld

NeVoBo-competitie
vrijdag 4 november
20.15 uur M Makkum 5 - Basautowas/W 1
20.15 uur D Set UYp 2  - Overzw. 4
21.25 uur D Hanzestad 2 - Set Up 3
20.15 uur J Makkum 7    - Punt Ut 7
21.25 uur D Makkum 3    - NOK 1

zaterdag 5 november
17.00 uur D Makkum 1    - VoVeSa 1
17.00 uur D Makkum 2    - VVH 1

KNVB-competitie
dinsdag 8 november
20.00 uur H Ny Engwier 1 – De Wâlde 1
20.55 uur H Ny Engwier 2 – Cambuur ’69 3

Sporthal



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 2 november 2005

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Grote OPEN HUIZEN ROUTE in Zuid- en 
West-Friesland met meer dan 40 deelnemende
woningen! Bij ons op kantoor is een lijst 
verkrijgbaar met alle deelnemende woningen,
waar u geheel vrijblijvend en zonder een 
afspraak te maken binnen kunt lopen. 
Ons kantoor is deze dag ook open van 
11.00-14.00 uur.

www.kingmawalinga.nl

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Groot vrijstaand herenhuis met o.a. op de 
b.g.g. een slaapkamer, compleet ingerichte 
badkamer, grote aangebouwde garage, 
inpandig kantoor en fraaie beschutte tuin 
op het zuiden. Mooi gelegen op ruime 
hoekkavel, totaal 528 m² eigen grond, op 
loopafstand van het centrum. O.a. woonkamer
65 m², 4 slaapkamers.

Vraagprijs € 398.000,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Buiten wonen en bijverdienen! In deze unieke
grote vrijstaande woning (voormalig dorpsschool
+ aangebouwde hoofdmeesterswoning) en 
3 recreatiewoningen (incl. inventaris). Direct 
gelegen aan het vaarwater met uitzicht over de
weilanden, aan de rand van het dorp op totaal
1.885 m² eigen grond. Bezichtiging nodig voor
juiste indruk.

Vraagprijs € 465.000,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

In het centrum gelegen leuke, vrijstaande 
woning met stenen schuur, kleine (lage) 
garagebox en een verrassend diepe tuin (ZO).
Eigen grond 335 m². Indeling o.a.: 
voorkamer, achterkamer, eenvoudige 
keuken, badkamer v.v. douche en wastafel, 
bijkeuken, 3 slaapkamers waarvan 1 met 
dakterras, zolderberging.

Vraagprijs € 149.500,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Een buitenkansje voor de handige starter!
Eenvoudige tussenwoning met aangebouwde 
berging en tuin op het zuiden. Gelegen aan de
rand van het centrum op totaal 158 m² eigen
grond. Indeling o.a.: kelderkast, doorzonkamer,
eenvoudige keuken, badkamer v.v. wastafel en
douche, aangebouwde berging met buitendeur, 
3 slaapkamers.

Vraagprijs € 116.500,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Nog 3 van de 4 koopappartementen te koop, 
die door Welkom uit Bolsward worden 
gerealiseerd aan de rand van het centrum, 
nabij de sportvelden en supermarkt. Alle 
appartementen (woonoppervlak circa 100 m²) 
liggen op de b.g.g. en hebben voor de woning
een eigen tuin. O.a.  royale woonkamer met 
open keuken, 2 slaapkamers.

Koopsom vv.a. € 167.500,- vv.o.n.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Verrassend grote halfvrijstaande woning met 
4 grote slaapkamers, royale vrijstaande garage 
en diepe tuin (O). Gelegen aan waterpartij 
op 309 m² eigen grond met vrij uitzicht over 
de weilanden. Indeling o.a.: grote woonkamer
(circa 57 m²) met erker, dichte keuken met 
buitendeur en v.v. inbouwapp., complete
badkamer.

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Nog 2 te koop van de 6 nieuwbouwwoningen 
die door Jorritsma Bouw in opdracht van 
Jorcom Planontwikkeling worden gerealiseerd.
Ruime vrijstaande herenhuizen met de 
geïsoleerde garages geschakeld. Tuin aan 
de Melkvaart, circa 240 m² eigen grond. O.a. 
een ruime woonkamer met schuifpui en een 
open keuken, 3 slaapkamers.

Koopsom vv.a. € 249.500,- vv.o.n.

GGEEOOPPEENNDD

OOPPEENNHHUUIISS

Makkum, VVoorstraat 113 BBolsward, GG. JJapicxlaan 226
OOPPEENNHHUUIISS

Idsegahuizum, BBoppest. 99-111

OOPPEENNHHUUIISS

OOPPEENNHHUUIISS

Makkum, LLieuwkemastr. 33-55-77Makkum, LLieuwkemastr. 444
OOPPEENNHHUUIISS

Koudum, TT. vv/d WWalstraat 55

OOPPEENNHHUUIISS

OOPPEENNHHUUIISS

Makkum, DDe WWijting 336 Makkum, LLieuwkemastr. 557-559

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Luxe, verrassend ingedeelde en onder 
architectuur gebouwde vrijstaande woning 
met terrassen aan voor- als achterzijde. Gelegen
aan rand centrum, 208 m² eigen grond. Indeling
o.a.: luxe keuken, eetkamer met terrasdeuren,
woonkamer, 2 slaapkamers, complete badkamer
met sauna. Grotendeels v.v. hardstenen vloer 
met vloerverwarming.

Vraagprijs € 288.000,- kk.k.

OOPPEENNHHUUIISS

Makkum, KKerkeburen 88
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….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Uitstekend onderhouden en schitterend aan 
doorgaand vaarwater en in centrum gelegen 
vrijstaande woning (voormalige bank) met
beschutte plaats (Z). Indeling o.a.: zeer 
grote woonkamer (± 60 m²), kleine woonkeuken,
berging, 2e keuken v.v. inbouwapp., 
2 slaapkamers, badkamer. Voor diverse 
doeleinden geschikt.

Vraagprijs € 295.000,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Op een mooie locatie met uitzicht over de
Melkvaart worden 2 stijlvolle herenhuizen met
vrijstaande garages gebouwd. Indeling o.a.: ruime
tuingerichte woonkamer, open keuken, bijkeuken,
3 slaapkamers, badkamer, zolderberging. 
Vanaf ± 436 m² eigen grond.
Start verkoop: 5 november op ons kantoor 
(open van 11.00-14.00 uur).

Koopsom vv.a. € 299.500,- vv.o.n.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Rust en Ruimte. Vrijstaande villa, luxe
afgewerkt met grote geïsoleerde garage 
en fraai aangelegde tuin aan waterpartij. 
Van buiten degelijk met contrasterende details,
binnen groot, zeer verrassend en luxe afgewerkt.
O.a. zeer ruime woonkamer (65 m²) met 
2 marmeren schouwen, 4 slaapkamers.
Bezichtiging nodig voor juiste indruk. 

Vraagprijs € 395.000,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Op een uitstekende locatie gelegen grote 
vrijstaande woning met diepe tuin (W) en 
vrijstaande stenen schuur. Vanuit de achtertuin
en vanaf de verdieping uitzicht over het
IJsselmeer. In het centrum gelegen op totaal 
175 m² eigen grond. Indeling o.a.: woonkamer
met schouw, eetkamer, woonkeuken, 
3 slaapkamers. Wonen en werken mogelijk.

Vraagprijs € 235.000,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Knusse vrijstaande woning met totaal 65 m²
eigen grond. Deze geheel verbouwde woning 
is een buitenkansje voor een starter. Indeling 
o.a.: woonkamer met gashaard, keuken, 
grote badkamer v.v. toilet, wastafel, ligbad 
en douche, grote slaapkamer met dakkapel 
aan voor- en achterzijde. De woning is deels 
v.v. dubbelglas.

Vraagprijs € 98.500,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Goed onderhouden, leuke vrijstaande woning
(1994) met vrijstaande houten garage en 
houten berging. De woning heeft een grote 
tuin op ZW, totaal 635 m² eigen grond. 
Indeling o.a.: bijkeuken, badkamer, 
woonkeuken v.v. inbouwapp., grote L-vormige
woonkamer, 3 slaapkamers, 2e badkamer, 
zolderberging.

Vraagprijs € 249.500,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Vrijstaande, karakteristieke jaren '30 woning 
met aangebouwde grote werkplaats/garage en
souterrain. Grote tuin (Z) met vrij uitzicht 
en 728 m² eigen grond. Indeling o.a.: 
woonkamer met schouw en suite deuren 
naar de woonkeuken v.v. inbouwapp., royale 
kelder, bijkeuken, 4 slaapkamers, grote complete
badkamer, zolderberging. 

Vraagprijs € 385.000,- kk.k.

….. ZATERDAG 5 NOVEMBER a.s. van
11.00-14.00 uur. Meer info via ons kantoor.

Karakteristieke, goed onderhouden, sfeervolle,
vrijstaande woning, mooi gelegen in het 
centrum met grote houten schuur. In 1980 
volledig gerenoveerd, maar de authentieke 
sfeer is bewaard gebleven, 144 m² eigen grond.
O.a. woonkamer met fraaie houten schouw en
open keuken v.v. estriken met vloerverwarming,
2 slaapkamers.

Vraagrpijs € 185.000,- kk.k.

makelaars onroerende zaken

Voorstraat 13 - Makkum - Tel. 0515 - 233664
www.kingmawalinga.nl

Makkum, VVoorstraat 113 

U heeft toch ook liever
een makelaar die zaken

in beweging zet...?!

OOPPEENNHHUUIISS

OOPPEENNHHUUIISS

Makkum, VVallaat 118 Makkum, KKlipperstr. 446-446a
OOPPEENNHHUUIISS

Makkum, DDe GGearen 77

OOPPEENNHHUUIISS

OOPPEENNHHUUIISS

Wons, NNoorderlaan 33Wons, WWeersterweg 11
OOPPEENNHHUUIISS

Stavoren, NNoord 11

OOPPEENNHHUUIISS

OOPPEENNHHUUIISS

Wons, WWildinghelaan 22 Woudsend, DDwerssteech 88
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Vakantie?
Kom eens langs!

ArtoGraphArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk 

voor o.a.

Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra

Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
Bedrijfspresentaties
Naamborden/Gevelletters
Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
Industriële toepassingen
Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
Bezoek: www.artograph.nl

VAARBEWIJS I en II

De cursus 

klein vaarbewijs I en II
start op 

dinsdag 15 november 

in Makkum

Inl. Tienstra Organisatie

Nautische opleidingen
Goingarijp 0566-689823

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.adauto-fryslan.nl

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  
Volkswagen Golf IV 5 drs 1.9 TDI 66Kw 

Comfort-line Bl. Met 04-2001 134625 9.950.00
Citroen Xsara Picasso 1.8 16-V Kat Gr. Met 04-2001 139210 9.950.00
Volkswagen Golf IV 1.9 66KW TDI Trendline

Bl. Met.       01-2001 147287 9.250.00
Renault Megane I coupe 1.6 16_V sport geel

div. opt LPG G 3  03-2001  155593  7.950.00
Volkswagen Polo     1.4I 60 kat Blauw  04-1998  171025 4.250.00  
Opel     Corsa     1.5D Swing Blauw   01-1995 134883 3.250.00
Volkswagen Kever   1200 1.2 Parel moer 05-1982   97594 2.500.00
Mazda      323 1.8 i F-Coupe 16V Bl 04-1992 142658  1.950.00

Grijs kenteken incl. BTW 
Opel         Combo       1.7 D Rood            10-1999   97902  3.500.00
Opel         Combo       1.7 D Rood            10-1999   104965  3.500.00
Fiat         Fiorino     1.3 benz. Wit         04-1993   108858    750.00

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Op 4 mei j.l. werd in Makkum de traditionele
herdenking voor de gevallenen uit de tweede
wereldoorlog herdacht. Tevens werd op die
dag in een reünie gehouden van oud
Makkumers in een tent, die nabij het nieuwe
appartementencomplex aan de Kerkeburen
was geplaatst. Bovendien werd daar een aan-
tal nieuwe straatnamen bekend gemaakt voor
een nieuw te bouwen woonwijk in Makkum.
Aangezien ik samen met broer Gerrit zowel
de Gemeente als plaatselijk Makkum diverse
malen attent had gemaakt op een naamgeving
van een Sjoerd Adema straat, plein of laan,
werd daar weer geen gehoor aan gegeven.
Plaatselijk belang gaf als reden op dat men
liever geen namen van personen wilde noemen.
Tot onze verbazing werd echter wel de naam
van een Engelse piloot genoemd, die met zijn
vliegtuig in het IJsselmeer was gestort met
een straatnaam geëerd.

Hoe is het mogelijk de bewoners van
Makkum, hun enige dorpsgenoot die op
wrede wijze op 7 april 1945 te Makkum door
de nazi's werd vermoord kennelijk gewoon
zijn vergeten. Een rustige uiterst beschaafde
en integere Makkumer jongen van net 25 jaar
oud, die zijn leven gaf voor onze vrijheid
wordt niet in zijn eigen dorp blijvend geëerd
met een straatnaam. Een misser van de bovenste
plank die aan het geweten van iedere wel-
denkende Makkumer moet knagen. Zo niet,
dan moet U ook nimmer weer een 4 mei
herdenking houden, want dat is dan is hoge
mate hypocriet. Er is geen dorp of stad in
Friesland die zijn eigen verzetshelden niet

heeft geëerd met een straatnaam. Een verzet-
straat is geen alternatief, voor deze misser.
Volgens plaatselijk belang lag de zaak heel
moeilijk en was advies gevraagd aan een oude
verzetstrijder uit Makkum. Ik vraag mij af,
wie dat dan wel mag zijn?

Ik zou dan graag eens met diegene willen
discussiëren. Natuurlijk vergeten wij de namen
niet van de verzetsmaten van Sjoerd. Koos
Keller, Bob Dijkstra en ook nog enige tijd
Henk Lemson waren nota bene in de kost bij
broer Johannes op het Wopkespaed, naast de
toenmalige politieman Scheepvaart. Aangezien
broer Otte van 27 jaar reeds in de eerste week
van de oorlog sneuvelde, kostte die verschrikke-
lijke tijd aan twee van mijn broers het leven.
Denk eens even na wat voor een drama dat
ook voor onze ouders is geweest. Ook voor
hen is de weigering van voornoemde straat-
naam een grove miskenning om maar niet van
een belediging te spreken. Wel onmiddellijk
na de oorlog een Ds Touwenlaan; natuurlijk
echt verdiend voor een man die in een con-
centratiekamp om het leven is gekomen. Alle
respect en begrip. Maar dan geldt ook voor
mijn broers. 
Ik hoop, dat de Makkumers, die in de loop
van de jaren alle verschillen die er op cultu-
reel, sociaal en vooral religieus terrein lagen,
op voortreffelijke wijze hebben opgelost, ook
hier uiteindelijk een oplossing voor vinden,
anders blijft die vloek over Makkum heersen.

Uw voormalige plaatsgenoot 
Wabe Adema, Leeuwarden.

Zwaar teleurgesteld in Makkumer bevolking, gemeente en plaatselijk belang
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

e c h t e  bb a k k e r

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

MAKKUM

www.ps-afvallen.nl

Zoekertje
gratis geplaatst

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

TE KOOP Gaastra winterjack mt. 116 € 20.-
Skischoenen mt. 36 zwart € 5.-; Ski’s +
bindingen € 10.-; Snowboots blauw mt.
29/30 € 5.-; Skischoenen mt. 38 wit € 5.-, 
tel. 0515-231613

TE KOOP Nieuwe bladblazer/zuiger € 30.-;
Nintendo 64 + 5 spellen en 2 controllers € 20.-
tel. 0515-231930 na 18.00 uur

TE KOOP Lucce Bakker servies groen wit
24 delig € 50.-; Peugeot 205 bj. 1991 APK tot
febr. ’06 € 750.-, tel. 0515-231390

TE KOOP Tandem Gazelle met trommel-
remmen i.g.st. € 90.-, tel. 0517-579000 

TE KOOP Umbro voetbalschoen mt. 37
€ 7.50; Dutchy voetbalschoen mt.32 € 5.--,
tel. 0515-231613

TE KOOP Fint Vinquegento 500 bj. ’95
lichtbruin metalic nw. APK € 1850.-, 
tel. 0517-532307 

* it selskip Krekt wat Oars’ nog steeds 
bestaat! 

* en druk bezig is met repeteren, om vanaf 
januari 2006 te kunnen optreden met hun 
nieuw programma “Hoesa……….Oars??”

Bazar H.V.G
Makkum – De  jaarlijkse bazar van de H.V.G.
is op dinsdag 8 november in Ons Gebouw op
de Markt.  Het begint om 15.00 uur met
verkoop, raden, grabbelton, enz. De pauze is
zoals gewoonlijk van 18.00-19.00 uur. Verder
is er ’s avonds  het Rad van Avontuur, waar-
voor altijd veel interesse  bestaat. Ter afsluiting
wordt de uitslag van de verloting bekend
genaakt. Iedereen is welkom, komt u ook
even binnen lopen?

Wist u dat...
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Zoekertje Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek

S.R. Gaasbeek
De Voorn 8

8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720

gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

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

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

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

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

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

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Aluminium Luxaflex Lamelbr. 
± 2 ½ cm i.z.g.st. 1.80 br., tel. 0515-231687

TE KOOP Kinder jongensfiets kleur blauw,
lft. ± 6 jr.; Meisjesfiets meerdere kleuren lft. ±
6 jr. Fietsen per stuk € 45.-, tel. 0515-231459

TE KOOP Philips babyfoon z.g.a.n. € 25.-,
tel. 0517-531015 

TE KOOP Judopakken verschillende maten
6/190, tel. 0517-579589

TE KOOP Damesfiets Union z.g.a.n. € 200.-
(nw. € 700.-), tel. 0517-642702

GEVRAAGD Computerkast op tafel, liefst
donkerbruin, tel. 06-22371645 

GRATIS AF TE HALEN Plaatradiator 
1m/1m, tel. 0515-231390

VERLOREN Maandagavond 24 okt. t.h.o.
Lieuwkemastraat 4, een kinderarmbandje met
bloedkoraaltjes. Heel veel emotionele
waarde, tel. 0515-231936


