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HUZAREN SALADE
Makkum - Op woensdag 1 november deed
o.b.s. “ It Iepen Stee” mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. De achtergrond van het ontbijt
werd een week eerder al in de Belboei uitgebreid
belicht: het is van belang dat de kinderen een
ontbijt nemen voordat ze naar school gaan,
anders is er onvoldoende energie om aan de
slag te gaan en daalt de concentratie. Zoals op
de foto te zien is zaten ze met z’n allen in het
speellokaal te genieten van een heerlijk ontbijt

met alles erop en eraan. Het heerlijke brood
(nog lekker warm), de bolletjes en krentenbollen
werden gratis geleverd door de Echte Bakker
Kluft. Op het eind van de morgen kreeg ieder
kind ook nog een half bruinbrood mee naar huis!
Hartelijk bedankt daarvoor! Het was voor de
tweede keer dat “It Iepen Stee” meedeed aan
het ontbijt. Iedereen ging daarna tevreden en
voldaan aan de slag. Iedere school kan zich
jaarlijks inschrijven voor dit gebeuren

0.79
bak 1000 gram

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Al jaren een
vertrouwd adres!

Makkumer Belboei dag later!!!
Makkum - De eerst volgende Makkumer
Belboei verschijnt volgende week een dag

later. Hij wordt niet woensdag 15 november
bezorgd, maar op donderdag 16 november.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

7 DAGEN OPEN - OOK OP ZONDAG
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 12 november
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, H.A.
R.K. Kerk zaterdagavond
19.00 uur, pastoor J. v.d. Wal/pastor S. Draism
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk “De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum,
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten.
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 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
H. Lourens, Hammole 13, Workum, tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De Voorn 35, tel. 0515-232221.
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
* Huishoudelijke zorg
* Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
* Jeugdgezondheidszorg
* Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
* Cursussen en themabijeenkomsten
* Uitleen van hulpmiddelen
* Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur tel. 0515-573736.
In crisissituaties buiten kantoortijden tel. 058-2132000
SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818

Familieberichten
“Van het concert des levens
krijgt niemand een program”

Plotseling is overleden, onze volleybal vriendin
haar lieve vader

Bedroefd moeten wij afscheid nemen van onze
oom

Cees Dijkstra

Cees Dijkstra

Ineke wij wensen jou en je familie veel sterkte
toe met dit grote verlies.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar
Ineke en haar familie.
Durk & Lolkje
Feike en Femke
Yde-Klaas & Attie
Kim en Jorn

Ineke we zijn er voor jou.
Femke
Angela
Evelijn
Elza

Femke
Lianne
Anke
Johanna
en hun ouders

Susanne, Jan en Lieke (trainers)

Makkum, 30 oktober 2006
Ferslein binne wy troch it hastich ferstjerren
fan ús trou lid

Cees Dijkstra
Wy sille Cees syn oanwêzichheid yn it korps
en ynbring op bestoerlik mêd tige misse.
Us tinzen binne by Ineke en de neiste
famyljeleden.
Bestjoer, leden, dirigint en ynstrukteur
muzykferiening “Hallelujah” Makkum
We zijn verdrietig nu ons jeugdlid Ineke haar
vader

Cees Dijkstra
al zo vroeg moet missen.
We wensen Ineke en verdere familie heel veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Bestuur Volleybalvereniging Makkum
Als de leegte zich vult
met stervend geklater
van wegebbend water
in vogelzang gehuld...
Als de stilte schreeuwt
en niets anders kan...
help Ineke...
Help Ineke dan als het kan...
Plotseling is van onze vriendin Ineke Dijkstra
heengegaan haar lieve vader...

Cees Dijkstra
wij wensen Ineke en haar familie heel veel
sterkte toe
Veel liefs,
Marieke en Nicole.

Wij zijn sprakeloos en diep geraakt, dat onze
vriendin nu haar vader moet missen

Cees Dijkstra
Wij wensen Ineke en de familie heel veel
sterkte toe.
Leden “Keet Nico”

Agenda
donderdag 9 november
Makkum - Hotel “De Waag” 20.00 uur
Najaarsvegadering PvdA

vrijdag 10 november
Makkum - Café-Restaurant “De Zwaan”
20.00 uur Najaarsvergadering
Kaatsvereniging Makkum
Makkum - Café Romano 21.00 uur
optreden De DL band, Arie & Arjen

zaterdag 11 november
Makkum - Optreden DeeJee Hendrik
in de Prins vanaf 21.00 uur
Makkum - Buurtver. “Trye yn ien”,
bingoavond 20.00 uur in Ons Gebouw
Gaast - Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur
Klaverjassen

maandag 13 november
Makkum - Verkoop kaarsen
t.b.v. restauratie Van Doniakerk

Makkumer Belboei
Makkum - Advertentieopdrachten, nieuws/
copij, of een zoekertje kunt u bezorgen bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum.
Telefoon 0515-23 16 48 / fax. 0515 - 23 35 45
of e-mail: rienstra@makkum.nl
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Familieberichten
Mijn naam is

Dominique
ik ben geborenop 5 november
en weeg 3750 gram
mijn trotseouders
en grote broer zijn
George, Gretha
en Wesley Huisman
It Hôf 9
8754 KD Makkum

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG

DONDERDAG 9 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 11 NOVEMBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST
VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

PROFITEERD U NOG
VAN ONZE AKTIE
ALLE SOORTEN
RUNDVLEES
m.u.v. haasbiefstuk
10% KORTING
of
4 HALEN / 3 BETALEN
of
150 GRAM HALEN /
100 GRAM BETALEN

H.O.H. GEHAKT

Wilt u mijn oogjes zien twinkelen,
laat dan de telefoon even rinkelen
(0515) 23 35 15

500 gram

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

Lever uw bon in
en maak kans op een
BIEFSTUKBRAADPAN
van Tefal t.w.v. € 19.99

telefoon 0515-231488 of 232547

Jonge Kaas, 500 gram........................................................2.99
Gebraden Kipfilet, per pakje.......................5

It is safier
Dit famke mei de moaie strik yn it hier
wurd 13 novimber 65 jier
Mei elts hat se wol in praatsje
Wa bringt har no in kaartsje?
Wêr soe har brievenbus stean?
Dat sille wy ferklappe, dy steat oan é Leane
Vertrouwen in Nederland
Vertrouwen in elkaar

zegels extra
Top Quality Sinaasappelsap, 1 liter............................69 cent
Top Quality Hagelslag, 400 gram..............................99 cent
literpak Dubbelvla........................................................nu 1.19
Mandarijnen, kilo.........................................................nu 1.29
Kadotip:
Wokpan van Tefal
nu 12.98 met gratis spatel op=op

Jo stimme dochs wol 22 novimber CDA
Aanbiedingen geldig van do. 9/11 t.e.m. wo. 15/11

www.cda.nl
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Door storm mogelijk om ‘droogvoets’ naar
Noordwaard te wandelen

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

Foto Tiny Fahner

Makkum - De bulderende Noord-westerstorm
zorgde in de nacht van 1 november j.l., bij
hoogtij om ongeveer vier uur ‘s nachts, voor zulk
extreem hoog water dat er zelfs dijkbewaking
werd ingesteld. Aan de IJsselmeerkant, achter
de zeedijk bij Makkum raasde de storm voort.
Daar bleek ‘s morgens bij het krieken van de dag

dat een wandeling van dijk naar Noordwaard tot
de mogelijkheden behoorde. Behalve het oude
vaargeultje lag, voor zover het oog reikte, alles
er droog bij. Mozes en de Rode Zee waren
woorden die hier en daar opgevangen werden. Pas
na half een ‘s middags zwakte de wind af en kwam
het water weer terug van een rondje Lelystad.

Ymkje van der Meer schrijft boek “Piebe Bakker
een leven vol muziek”
Makkum - Dit is de titel van een boek wat
Ymkje van der Meer uit Makkum geschreven
heeft over het leven van de in muziek kringen
bekende dirigent Piebe Bakker. November 2002
overleed Piebe Bakker en de speciale band die
Ymkje met hem had heeft een bijzonder boek
opgeleverd.
Ymkje kende Piebe als dirigent van Hallelujah
in Makkum en als directeur van de muziekschool en zij speelde heel goed klarinet. Zelfs
zo goed dat zij een conservatorium opleiding
volgde. Toch stimuleerde de dirigent haar om
ook iets anders te gaan studeren en zij is nu bezig
met haar afstudeerscriptie Frans. De laatste
jaren van zijn leven vertelde Piebe veel over
zijn leven en veel dingen die hij meegemaakt
had waren doormiddel van kranten artikelen
of aankondigingen bewaard gebleven. Dit alles
is in het boek verwerkt en samen met de tekst,
waarin veel anekdotes verwerkt zijn, is het
een lees- en kijkboek geworden. Al op 17 jarige
leeftijd begon de jonge dirigent met het dirigeren

van een korps in Molkwar. Niemand was zich
toen nog bewust van het feit dat deze zoon
van de groenteman een begrip zou worden in
de muziek wereld. Hij heeft heel veel korpsen
naar een hoger niveau gebracht en was jaren
dirigent van o.a. Hallelujah in Makkum. Toen
hij tijdens een concert afscheid zou nemen van
dit korps hing er een spandoek met de letters
PB. Hij dacht dat dit voor zijn naam stond.
Later bleek dat dit stond voor Dirigent Blijven.
Dit en veel meer dingen zijn te lezen in het
kortgeleden uitgekomen boek. ISBN 90-4312465-6 is het nummer, waaronder het is uitgeven.
Heeft de boekwinkel het niet dan is het te
bestellen bij de NFCM te Enschede 0534330890 of wim.rozema@planet.nl
Als er nog mensen zijn die foto’s of andere
dingen hebben, die betrekking hebben op het
muziekleven van Piebe Bakker dan zou
Ymkje die graag willen kopiëren. Zij woont
in de Schoolbuurt te Makkum.

www.makkumerbelboei.nl

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor NOVEMBER
z
z
z
z

Babi Pangang
Foe Yong Hai
Koe Lo Kai
Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

DL Band bij Romano’s vrolijke vrijdagavond

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie snijbonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Fruitmix van
Elstar - Doyenne de Commies
en Gieser Wildeman
appels en peren
3 kilo voor maar € 2.25
Heerlijke super mandarijnen (blad clementines)
2 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.50
10 eieren voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum - Aanstaande vrijdag 10 november
is het tijd voor rode oortjes met Arie & Arjen,
beter bekend als de DL Band. Zij zullen naast
bekende covers ook hun zelf geschreven liedjes
ten gehore te brengen. Aangezien deze liedjes

van een zéér bedenkelijk nivo zijn (afgekeurd
door pastoor, imam én dierenbescherming) is
café Romano alleen toegankelijk voor mensen
boven de 16 jaar. ID-kaart of paspoort is vereist!
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Jubileumconcert Zeemanskoor “de Skúmkoppen”
ut res rt/Sauna
Bea

Een gezellig
dagje uit!!!

De Leliehof maakt
beautyarrangementen
voor iedereen betaalbaar
Er is al een dagje-uit-arrangement
voor € 29.95
(dit arrangement is uitsluitend telefonisch
te boeken op basis van beschikbaarheid)
Voor vele andere aantrekkelijke
arrangementen en kortingen kijkt u op

www.leliehof.nl

(kijk onder actiearrangementen
en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

Uw eigen @makkum.nl
e-mail adres
voor € 1,67 p/mnd.
Vraag het aan bij
mail@makkum.nl

Makkum - Het Harlinger zeemanskoor “de
Skúmkoppen” geeft ter gelegenheid van het
12,5 jarig jubileum op zaterdag 11 november
een groot concert van shanties, irish ballads,
folk en brass, samen met de brassband
“Emma Brass” uit Sneek. Het concert begint
om 20.00 uur en vindt plaats in de prachtige
Van Doniakerk aan de Kerkeburen te Makkum

en staat onder leiding van dirigent Egbert Scheffer.
De voorverkoop is inmiddels begonnen bij
Rinia Fietsen in Makkum en Hompy CD,
DVD te Harlingen. Ook voor aanvang van het
concert zijn (indien nog voorradig) kaarten te
koop aan te kerk. De deuren gaan om 19.30
uur open!

Restauratie Van Doniakerk
Makkum - Met ingang van zondag 12 november
a.s. kan er weer gebruik worden gemaakt van deze
monumentale kerk. De restauratie is dan klaar.
In januari 2007 zal nog het binnen schilderwerk
worden uitgevoerd, maar de zondagse diensten
kunnen dan gewoon doorgang vinden. De
restauratie is redelijk op schema verlopen. Als
je echter aan het restaureren slaat, dan kom je
altijd punten tegen waar niet op gerekend wordt
en daarom heeft het iets langer geduurd dan werd
gehoopt. De restauratie commissie is nog niet
klaar met haar geldwervingsactiviteiten. De
acties die er de afgelopen tijd zijn geweest,
zijn heel goed verlopen. Nog bijna dagelijks
komen via de acceptgiro’s die via deze krant
zijn verspreid, bedragen binnen. Binnenkort
hopen we de eerste resultaten van de acties bij
landelijke “subsidiefondsen” binnen te krijgen.
Dankzij de inzet van een groep vrijwilligers

en de geweldige medewerking van de Makkumer
bevolking waren de statiegeldakties een succes.
Al met al reden om heel blij en tevreden te
zijn; maar we zijn er nog niet.........
Op maandagavond 13 november a.s. zal een
groot aantal vrijwilligers op pad gaan om
onder het motto “Bliksemactie Kaarslicht”
huis aan huis kaarsen te koop aan te bieden.
Er zijn twee soorten kaarsen te koop. De eerste
soort heeft een opdruk met een afbeelding van
de kerk en kost € 5,—. De tweede soort is
speciaal voor onze actie gemaakt door de kaarsenmakerij van een instelling voor mensen met
een verstandelijke beperking. Deze kaarsen
kosten € 2,50.
De vrijwilligers en de leden van de restauratiecommissie hopen dat u ook deze actie wilt
steunen.

www.leugenbolle.nl
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Meldpunt marktwerking thuiszorg in Friesland
Zorgbelang Fryslân gaat de meningen en zorgen
van mensen peilen over de gevolgen van
overheveling van huishoudelijke zorg van de
AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007. Bij
Zorgbelang Fryslân komen de eerste reacties en
vragen al binnen. Mensen die nu huishoudelijke
zorg nodig hebben, kunnen zelf een thuiszorgorganisatie kiezen. Met de invoering van de
WMO bepalen gemeenten via openbare aanbesteding welke instanties huishoudelijke
hulp gaan verlenen. Wat gaat daarbij zwaarder
wegen, de kwaliteit of de prijs?

Terwijl de wet stelt dat volwaardige inkoop
mogelijk moet zijn.

Prijs daalt
De prijs voor huishoudelijke zorg daalt. Het
huidige CTG tarief voor huishoudelijke verzorging bedraagt ruim 24 euro. Het tarief dat
gemeenten na aanbesteding betalen, ligt tussen
de 16 en 20 euro. Dit kan consequenties hebben
voor de kwaliteit. Zeker als ervaren personeel
verdwijnt en plaats moet maken voor goedkopere
krachten. Voor huidige cliënten kan het ook
betekenen dat zij hun vaste hulp en contactpersoon verliezen.

Meldpunt
Zorgbelang Fryslân ontvangt graag reacties
over deze onderwerpen. Zij kan deze neerleggen
bij de Wmo-cliëntenplatforms in de gemeenten.
Samen met deze platforms wil Zorgbelang er bij
de gemeenten op aandringen dat de kwaliteit
van de huishoudelijke verzorging wordt getoetst
en dat de effecten van de Wmo voor cliënten
zichtbaar worden gemaakt. Op het punt van
indicering wil Zorgbelang de vinger aan de pols
houden en er op aandringen dat de onafhankelijkheid en objectiviteit worden gewaarborgd.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Wanneer de prijs voor huishoudelijke zorg daalt,
daalt ook het PGB. Dit geldt in het bijzonder
wanneer gemeenten de nu geldende 75% norm
hanteren. Het PGB beslaat 75% van het tarief
dat zorg in natura kost en ligt straks tussen 12
en 15 euro. Het zal moeilijk worden om met
dit bedrag huishoudelijke zorg in te kopen.

Indiceren
Indicatie is cruciaal voor het verkrijgen van de
juiste zorg. In de meeste huidige verordeningen
voor individuele voorzieningen staat weinig
specifieks over de wijze van indiceren. Omdat
de gemeente zélf de indicatie aanstuurt en er
steeds wordt gesproken over gebrek aan geld,
vrezen cliënten dat indiceren van goedkopere
vormen van huishoudelijke zorg zal worden
gestimuleerd.

www.makkumerbelboei.nl

Mensen kunnen hun mening geven en hun
zorgen melden bij Zorgbelang Fryslân (voorheen PCPF). Ook kunnen zij hier terecht voor
vragen en klachten over de Wmo.
Tel.: 058-2 137 138 van maandag tot en met
donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
E-mailadres: info@zorgbelang-fryslan.nl

Gratis zoekertje?

Op ‘e siik nei it ferdronken mystearje
Sûnt in jier siket in groep wittenskippers nei
de resten fan it eilân Bosch. Dat eilân - dat yn
it ferline eastlik fan Skiermûntseach lei - is mei
de Kryststoarm fan 1717 yn it wetter ferdwûn.
Yn de jierren fyftich fine de argeolooch
Bohmers en Helperi Kimm bewennersresten
yn de Lauwerssee. It liket der op dat dat de
bewenningsresten binne fan it Midsieuske
Esonstêd, dêr’t yn de kroniken oer skreaun wurdt.
Jierren letter ûntstiet in fûleindige diskusje oft
Esonstêd wol bestien hat. Haadrolspilers yn
dizze diskusje binne G. Elzinga - âld-argeolooch
by it Fries Museum - en T. Helperi Kimm âld-direkteur fan it Scheepvaartmuseum yn
Grins. No, hast fyftich jier letter, binne se it
noch hieltyd net mei-elkoar iens. Beide komme
yn it programma fan Omrop Fryslân oan it

wurd.De groep wittenskippers dy’t op ‘e siik
is nei Bosch giet op wurkbesite nei Seelân. Yn
Seelân binne mear as 140 doarpen, stêden en
eilannen yn it wetter ferdwûn. Fan it eilân en
doarp Rilland binne bij leech wetter noch
bewennersresten te sjen. Regy: Atje Hemminga
Op ‘e siik nei it ferdronken mystearje wurdt
útstjoerd op Nederlân 2 op snein 12 novimber
2006, 13.30 oere. Nochris te sjen sneon 18
novimber, Nederlân 2 om 12.25 oere en snein
12 novimber op Omrop Fryslân (18.00-18.30
oere, nochris te sjen de hiele jûn en nacht ienris
yn de oere).De útstjoering is fan moandei 13
novimber ‘06 ôf ek fia www.omropfryslan.nl,
www.documentaire.nl en www.uitzendinggemist.nl te besjen.

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm
Past door elke deur!!
Bakbreedte 80 cm/40 cm/20 cm

Hoveniersbedrijf

B. Bosma
Tel. 0515 - 231012
Voor als het (buiten) gewoon goed moet !!!!
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Indrukwekkende studiereis Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland naar China

* Groepsfoto deelnemers studiebezoek aan China
Sneek - In oktober bracht een delegatie van Rabobank
Sneek-ZuidwestFriesland samen met een aantal
relaties een studiebezoek aan China, het land met
haar onbegrensde mogelijkheden. Hiermee was de
bank één van de eerste Friese banken die een studiereis naar dit land organiseerde. Imponerend waren
de enorme snelheid en gedrevenheid van de mensen
in dit land en de geoliede economische ontwikkeling
die dit land heeft doorgemaakt en waar men nog
steeds volop mee bezig is. En er staat nog veel te
gebeuren, voortgestuwd door o.m. schijnbaar
tomeloze ambitie van de Chinese bevolking zich
mondiaal te bewijzen maar zeker ook de
Olympische spelen in 2008 en de wereld tentoonstelling EXPO in 2010.
China heeft sinds 1978, het moment dat de economische hervormingen zijn gestart, maar met name de
laatste 15 jaar een enorme, stormachtige ontwikkeling
doorgemaakt. Het is de grootst en snelst groeiende
opkomende markt (gemiddeld 9,6% groei gedurende
25 jaar). Het BNP is in 20 jaar tijd verzesvoudigd
en China is inmiddels de vierde economie in de
wereld, waarbij de ambitie is om van 2000 tot 2020
het BNP nog eens te verviervoudigen. Van de wereldproductie is nu een groot deel al in handen: reeds
50% van alle productiegoederen in de wereld
komen uit China.
Enorm geoliede economie
Deze enorme ontwikkeling is de rode draad van de
studiereis. Deelnemer Karel Boersma van NorthSea
Trading BV: “Wat mij opviel aan het land was de
uitermate geoliede industriële ontwikkeling die wij
in het Oosten van het land gezien hebben. Het land
is veel verder ontwikkeld dan ik me van tevoren
ooit had kunnen voorstellen. Ik werk nu zelf met
het bedrijf vanuit Roemenië. Vanuit dat perspectief
bekeken blijft de ontwikkeling van een gemiddeld
Oost-Europees land over de afgelopen 15 jaar
enorm achter bij de ontwikkeling van China. Het
land biedt veel perspectief voor mijn onderneming
en ik denk ook zeker voor andere ondernemers.
Intern zijn wij ons momenteel aan het beraden over
de mogelijkheden, bijvoorbeeld voor een jointventure op het terrein van de export”.
Snelle ontwikkeling en tijdige realisatie
Deelnemer Martien Visser geeft aan dat de snelheid
en gedrevenheid van het land en de mensen enorm

(eigen foto)
is. “Veel hoger dan ik van tevoren had gedacht en
in andere Aziatische landen heb gezien. Overal
wordt gebouwd. Projecten en gebouwen worden in
zeer korte tijd uit de grond gestampt. De rol van de
overheid is groot, zij bepaalt alles: daar komt een
industrieel park, daar een haven en daar een kunstmatig meer en dan komt het er ook. Dat kunnen we
ons in een democratie niet voorstellen”. De planmatige
aanpak van de communistische volksrepubliek van
China blijkt ook als je naar de toekomstvisie kijkt.
Er zijn in het afgelopen jaar al 2 metrolijnen bijgebouwd, en in de periode tot 2020 komen er nog
eens 14 bij. Eenzelfde aanpak geldt voor de haven
van Shanghai. Omdat het langs de kust te ondiep
was is er een brug van 32 kilometer zee-inwaarts
gebouwd om diepzeeschepen te kunnen ontvangen.
De groep ervaart China als een uitgekiend en zeer
georganiseerd land. Op straat is alles keurig netjes
en ondanks de grote rol van de overheid krijg je op
straat geen “big brother is watching you”-gevoel.
Een bezoek aan ChinaTex leerde de groep dat een
korte broek die voor de US markt werd geprijsd op
$ 32, voor ongeveer € 0,50 wordt gemaakt. De
omstandigheden in de fabrieken waar een bezoek
aan is gebracht, zijn over het algemeen beter dan
men had verwacht. Het is zeker Het het nog niet zo
modern als in Nederland kan; weinig machines en
veel handjes maar men was onder de indruk van de
hoogwaardige producten die worden vervaardigd.
Het beeld dat wellicht leeft dat er alleen geproduceerd
wordt in China, is zeker niet waar. Er wordt steeds
meer gedaan aan research & development en ook
de ambitie hier om in 2020 in de top 5 van R&D
landen te staan wordt gezien de opleidingen die
op grote schaal plaatsvinden (3 miljoen Chinezen
studeren jaarlijks academisch af) als zeer reëel
beoordeeld. Ook het bezoek aan Suzhou, stad buiten
Shanghai waarin jaarlijks voor meer dan $ 15 miljard
door buitenlanders wordt geïnvesteerd, was een
hoogtepunt. Karel Boersma: “Het industriële park
van Suzhou gaf een goed beeld van de enorme
snelheid en gedrevenheid van de Chinezen en ik
twijfel er niet aan dat China de volgende wereldmacht wordt. Elke week worden er in dit 300 km2.
grote gebied drie nieuwe fabrieken geopend. Binnen
bijzondere korte tijd is de regering, zeer efficiënt
dat moet ik ze nageven, erin geslaagd een volledige
leefgemeenschap op te bouwen met huizen, een
paar duizend bedrijven, scholen en ziekenhuizen”.

Aantrekken van buitenlandse investeerders
Het beleid van de overheid is er duidelijk op gericht
om buitenlandse investeerders aan te trekken: $ 60
miljard per jaar voor directe investeringen (totaal
meer dan $ 660 miljard). Martien Visser: “De grote
overheidsrol is anderzijds ook beangstigend, je
hebt geen idee van de politieke stabiliteit in dit land
en dat is het spanningsveld voor investeerders. We
hebben voorbeelden gezien van projecten waar dan
ineens toch de stekker weer wordt uitgetrokken”.
De keerzijde van zakelijk China kwam vaker aan
de orde. Tijdens een congres werd gesproken over
de moeilijkheid om de winst naar het buitenland te
krijgen, de problemen met de taal en de invloeden
van de overheid. Alle publicaties van cijfers verlopen
via de overheid, die de gegevens enorm manipuleert
om een positief beeld van het land neer te zetten.
Dus niet iedereen is onvolprezen positief over
China als land van de 21e eeuw. De heer De Vries
uit St. Nicolaasga: “Er gaat een enorme energie uit
van de mensen hier en met name de sterke wil om
de beste te zijn valt op, maar ik blijf me verbazen
over de rol van de overheid. Als dat niet verandert
zou dat nog voor grote verrassingen kunnen zorgen”.
Wat zijn de grootste bedreigingen volgens buitenlandse investeerders in China? Dat zijn de wisselende
regelgeving, het rechtssysteem, de bescherming van
het intellectuele eigendom, de bureaucratie, fraude
en corruptie bij de overheid en een onduidelijk
regionaal overheidsbeleid. Het bezoek aan de
Nederlandse Ambassade en het Consulaat Generaal
leerde dat de belangrijkste thema’s voor de overheid zijn: de strijd tegen corruptie, de vergrijzing
en het milieu. Om nog een voorbeeld te noemen
van de invloed van de overheid: kinderen van
arbeiders die naar Shanghai verhuisden voor werk,
hebben geen recht op vergoeding voor onderwijs
van de staat. Een spontante inzamelingsactie tijdens
een diner zorgde ervoor dat er twee van zulke kinderen
weer naar school kunnen gaan. De Rabobank heeft
namens de groep nog vier kinderen voor een jaar
extra ondersteund om naar school te kunnen gaan.
Conclusie van de reis is dan ook dat er geen eenduidig antwoord is op de stelling dat de 21e eeuw
de eeuw van China gaat worden. Zowel voorstanders
als tegenstanders komen aan bod. Samen met de
deelnemende ondernemers kijkt Rabobank SneekZuidwestFriesland terug op een zeer geslaagde
studiereis. Directievoorzitter Bert Roman: “We zijn
allemaal onder de indruk terug gekomen. Mijn
vooronderstelling voor de reis dat China hetzelfde
zal gaan overkomen als bijvoorbeeld Japan heb ik
toch bijgesteld, die gewenste schijnbare veiligheid
“dat de wal het schip wel zal keren”, vind ik
persoonlijk meer wishfull thinking dan op feiten
gebaseerd. Natuurlijk staat China nog een groot
aantal problemen te wachten, sociale ongelijkheid
en milieu om maar eens wat te noemen. Maar de
voortvarendheid waarmee de diverse programma’s
zijn ontwikkeld hebben de Chinezen geen windeieren
gebracht, de welvaart en de mogelijkheden voor de
bevolking zijn de afgelopen decennia enorm toegenomen. Als de Chinees inderdaad per definitie wijs
is, dan zullen ze de broedende kip niet storen.”
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland is de eerste
bank in Friesland die een dergelijke studiereis
heeft georganiseerd. De Rabobank uit Didam, Soest
Baarn Eemnes en de Amerstreek gingen eerder al
naar China, ook in samenwerking met Travelpartner
MeetIn China. Na deze reis en de uitermate positieve
reactie van de klanten staat het de Rabobank voor
om ook in de komende jaren dergelijke business
trips voor haar klanten te blijven organiseren.
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Klub Oude Maten (KOM) al ruim twintig jaar
een traditie

Kom ook naar onze openbare
najaarsvergadering!
Donderdag 9 november, 20.00 u. in het
zaaltje van Hotel de Waag te Makkum
Na de bekende agendapunten zal
sportverslaggever Theo Reitsma,
bekend van NOS studio sport, vertellen
over zijn werk.

Wûnseradiel

Romano’s vrolijke vrijdagavond
10 november a.s.

DEArieDL& BAND
Arjen
Avondvullende show!
Pikant programma!
Aanvang 21.00 uur

* Alle leden van de Klub Oude Maten (KOM). Achterste rij v.l.n.r: Willem de Boer, Jetty de Boer,
Pier de Boer, Klaasje de Witte, Janny de Boer en Tineke Hoekstra.
Voorste rij v.l.n.r: Anke de Boer, Pietje de Boer, Siebe de Witte, Jan Elgersma, Janny Elgersma,
Jacob Hoekstra, Marijke van der Meer en Rommert van der Meer.
Makkum - Hoe lang het precies geleden is
blijft een beetje duister, maar de Klub Oude
Maten (KOM) bestaande uit zeven kameraden
van de jaren vijftig uit Makkum en omstreken
met hun echtgenotes, is nog zeer levendig. Elk
jaar in de herfst komt deze groep bij elkaar
voor een paar uur eten, drinken en verhalen
vertellen die elk jaar mooier worden. Pier de
Boer als voorzitter en Klaasje als secretaris
kiezen elk jaar uit waar ze in Makkum bij
elkaar komen en sturen de uitnodigingen naar
verschillende uithoeken van het land. Want ze
zijn er wel op uitgetrokken in de loop van de
jaren. Niet iedereen kon werk vinden in
Friesland. Van het oorspronkelijke zevental
zijn alleen Anke, Pietje, Klaasje en Siebe hier
achtergebleven. De rest zit verspreid over
Nederland. Toch hebben ze nog genoeg binding
om hier elk jaar weer hun wortels en jeugdherinneringen op te zoeken. Herinneringen
over samen voetballen in Makkum 3 en in het
weekend samen op de brommer of later met de
auto er op uit. Op vrijersvoeten bij voorbeeld
of gewoon een avondje stappen. Nu wordt er
meer gepraat over de voorbeeldige pake en
beppe sizzers en over de laatste vakantie. Met
de caravan naar Frankrijk of met de trein van
Moskou naar Peking bij voorbeeld.

Dit jaar was hotel De Prins de plaats van
samenkomst. Omdat de leden er niet jonger
op worden was dit jaar de plaatselijke paparazzo
gevraagd voor een groepsfoto en - gezien de
sterke verhalen - wat is dan een betere plek
dan de leugenbolle. Iedereen is vroeger wel
eens door het beroemde gat gekropen hoewel
je dat nu wel eens in twijfel kunt trekken als
je de gezonde omvang van diverse leden ziet.
Hoe het ook zij echte Makkumers zijn het wel.
Wat natuurlijk ook wel vermeldenswaardig is
dat alle leden nog een redelijk goede gezondheid
genieten een feit - vindt iedereen - om dankbaar
voor te zijn. Traditie wil dat Pier tijdens de
tafelpreek na enkele filosofische woorden zijn
functie als voorzitter ter beschikking stelt. De reden
die dan genoemd wordt zijn de vaak drukke
werkzaamheden als pake etc. Traditie wil ook
dat de vergadering hier niet van onder de indruk
is en hem samen met Klaasje weer voor een
jaar als respectievelijk voorzitter en secretaris
benoemen. Wat is ten slotte mooier dan leiding
te geven aan een dergelijk illuster gezelschap.
Zo is het ook deze keer gegaan en is de datum
voor 2007 al weer in de agenda gezet. Bij
leven en welzijn zien we elkaar weer in oktober.
Willem de Boer

Echtpaar Siemens-Visser 60 jaar getrouwd
Schraard - Donderdag 2 november waren
Siemen Siemens (83 jaar) en Geertje SiemensVisser (83 jaar) 60 jaar getrouwd. Het echtpaar
woont aan de Dorpsstraat 3 in Schraard. Namens
de gemeente Wûnseradiel heeft burgemeester

Theunis Piersma het echtpaar donderdagmiddag
de felicitaties gebracht. Het echtpaar Siemens
is 2 november 1946 op het gemeentehuis te
Bolsward getrouwd. Het echtpaar heeft drie
kinderen, twee dochters en een zoon.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Burgerlijke stand
oktober 2006
Geboren
Lilli, dv Boudewijn P.M. Beckers
& Denise H. Koornstra te Makkum;
Sjirk Pieter, zv Johan S. Rolsma
& Trijntje Z. Poepjes te Makkum;
Finn, zv Aart O. Postma
& Linda Dijkstra te Makkum;
Ylva, dv Ale W. Ozinga
& Margreet Cats te Witmarsum;
Mare, dv Leo H. Altena
& Jantje Folkertsma te Dedgum.
Overleden
Wilhelm van der Meer te Witmarsum, 71 jaar;
Jan Slump te Exmorra, 73 jaar,
ev Sipkje van der Wal;
Heintje Miedema te Makkum, 91 jaar,
wv Maarten Nadema;
Hermanus A. Hilhorst te Hartwerd, 81 jaar,
wv Anna J. van den Berg.

Boerengezin in Myndomyn
Aan het roer van het jonge gezin staan Johnny en
Jacoba van Eijden. Ze hebben een melkveehouderij, een camping en een kaasmakerij met
een winkel. In deze aflevering van Myndomyn
is te zien dat het hard werken is op de boerderij.
Ze runnen nu al 5 jaar een maatschap met de
ouders van Johnny. Zijn ouders helpen niet
zoveel meer op de boerderij. Schoonmoeder
helpt hier en daar nog in de kaasmakerij, maar
daar houdt het dan ook mee op. Johnny en
Jacoba hebben drie kinderen: Tessa 5 jaar,
Tanja, 2,5 jaar en Ilse is drie maand. Hoe
houdt het jonge boerengezin het vol?
Myndomyn woensdag 8 november 18.45,
20.45, 22.45 uur. Nogmaals te zien de hele
nacht eenmaal in de twee uren.

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
Citroen C3 1.6-16v
X-TR ,AUTOMAAT,5drs
Airco-ecc,radio-cd
Cruisecontr,dakrail
El.glazendak,mistl
39dkm bj 2004

Peugeot 206 Hdi
Blauwmetallic,3drs
Stuurbekr,airbags
Metallic lak,nw.st
123dkm bj 10-2002

€ 14.900,-

€ 8.400,-

Audi A4 Tdi 130PK ‘Proline’,bl.met,airco-ecc,cruisecontr,audi-consert
Parkeersensoren,lm velgen,mistl.voor,6 versn,103dkm
Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm
Citroen C3 16-16v,X-TR Automaat,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Radio-cd,dakrail,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bed,39 dkm
Peugeot 307 Hdi ‘Gentry’,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Peugeot 307 XT 1.6i,5drs,grijsmet,a/c,el.rmn,70 dkm
VW Polo 1.4-16v,airco,r-cd,navigatie,stuurbekr,72dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm
Peugeot 206 1.4i AUTOMAAT,bl.met,radio-cd,nwst,41dkm
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,airbags. 123dkm
Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn,meeneemprijs
Daewoo Lanos 1.3iSE,blauwmet,stuurbekr,5drs,106dkm
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm
Peugeot 206 1.4i generation,blauwmet,el.rmn,cpv,apk
Suzuki swift 1.3 GS,3drs,groenmet,l.m velgen,apk

2005

€ 24.650,-

2004
2004

€ 16.400,€ 15.900,-

2004

€ 14.900,-

2003

€ 13.900,-

2002
2002
2003
2002
2002
2002

€
€
€
€
€
€

13.900,11.900,10.900,10.900,10.750,9.900,-

2003
2002
2000
2000
1997
1997
12-1993

€
€
€
€
€
€
€

9.650,8.400,4.900,4.250,3.850,2.950,950,-

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

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag 09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag 09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
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Huissleutels
normaal per stuk € 3.50
Nu tot de verkiezingen
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De Waardruiters
Franeker - Hannah Kuiper nam afgelopen
zaterdag deel aan een dressuurwedstrijd voor
pony’s in Franeker. In de klasse B-dressuur
behaalde zij met haar pony Amanda’s Elvis
een zeer verdienstelijke 2e prijs met 172 punten.

Wyn op woansdei
‘Esonstad’
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Het lijkt er een van wat lome tevredenheid in een
decor van suikerhuisjes. De enige spelbrekers
zijn het weer en de aanwezigheid van spinnen.
Het enthousiasme bij de aankomst over het
mooie en comfortabele huis maakt plaats voor
een gevoel van vervreemding. Maar misschien
ligt dit allemaal wel in het concept besloten:
de ware hartslag van deze stad is het komen
en gaan van mensen, de eeuwige stroom van
passanten en bezoekers. Er gaan in Fryslân
stemmen op om onze recreatie en toerisme in
potentie insentiever en grootschaliger te vermarkten. Dus: is Esonstad de toekomst?

Stremmingen in verband
met wegenonderhoud
In het kader van wegenonderhoud worden een aantal wegen voor alle verkeer voor
meerdere dagen gestremd.
* Met ingang van donderdag 9 november tot en met vrijdag 10 november
de Wonserweg vanaf kom Schraard tot en de Weesterweg Wons;
* Met ingang van maandag 13 november tot en met dinsdag 14 november
de Waltingalaan nabij afslag Kleinehuisterweg bij Pingjum;
* Met ingang van maandag 13 november tot en met woensdag 15 november
de Hofshoeke vanaf komgrens Schettens tot aan de Oude Rijksweg;
* Met ingang van maandag 13 november tot en met dinsdag 14 november
de Dijksterbuurtsterlaan in Kimswerd vanaf de brug in de Haringerweg tot betonweg
in de Dijksterbuursterlaan;
* Met ingang van maandag 13 november tot en met vrijdag17 november
de Kamperweg te Witmarsum;
* Met ingang van maandag 13 november tot vrijdag 24 november
de Suderseewei vanaf rotonde nabij sportveld “de Braak” tot de rotonde bij de Zeedijk
voor alle personenauto`s en beperkt voor vrachtverkeer;
* Met ingang van maandag 13 november tot vrijdag 24 november
zal het inrijden van de Brekkerweg en de Dorpsweg bij Idzegahuizum voor alle verkeer
verboden zijn vanaf de Carl Fellingerweg.
* Verder vinden er tussen 1 november en 1 december
in de gemeente een aantal kleine wegwerkzaamheden plaats, waarvan geen overlast
verwacht wordt.

Wyn op woansdei, woensdag 8 november
19.20, 21.20, 23.20 uur. Nogmaals te zien de
hele nacht eenmaal in de twee uren.

Daar waar nodig is zullen de omleidingroutes met bebording worden aangegeven. Voor alle
stremmingen geldt dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn, waardoor het werk langer
kan duren, dan wel eerder klaar kan zijn dan hierboven is vermeld.

.

Voor informatie over de stremmingen kunt u contact opnemen met de heer S. Postma,
tel. (0517) 53 33 85 of de heer P. van Wijngaarden, tel.(0517) 53 33 87.

Hoe is het om in een stadje zonder echte
bewoners te verblijven? Programmamaker
Annet Huisman verbleef een week in
Esonstad, het gloednieuwe vestingstadje bij
Oostmahorn in Fryslân. De huizen zijn formeel
particulier bezit, maar Landal beheert het
concept en verhuurt de vakantiebungalows.
Via haar buren en andere bewoners maken de
kijkers kennis met het leven in het stadje.

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie

.

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Wist u dat...
* Zoals eerder vermeld in deze rubriek er op
25 november in Allingstate geen beautydag
is, maar een beautymiddag en u zich hiervoor
vooraf moet opgeven Annette Berends,
tel. 0515- 233505

Sport
Brûzer en Twirre winnen Muiden

* het zaterdag de 11e van de 11e
Sint Maarten is........
* u nog steeds een kleine bijdrage kunt
storten voor de intocht van Sinterklaas op
18 november a.s.
* het rekeningnummer 30.87.94.087 is,
t.n.v. Sinterklaasintocht Makkum
* de intocht dit jaar ook te beluisteren is
via de radio: Omroep Bolsward
* deze zender ook in Makkum e.o. te horen is
via de kabel op 104.1

Personenauto gestolen
Makkum - In de nacht van donderdag op
vrijdag is vanaf De Greiden een personenauto
gestolen. De afgesloten auto, een zwarte
Volvo V70, kenteken 36-JR-JB, werd vanaf
het erf van een woning weggenomen. Men
heeft vermoedelijk een ruitje ingeslagen om
in de auto te komen. Tussen 02.00 en 03.00 uur
is een bewoner nog wakker geworden van het
aanslaan van de hond. Mogelijk is dat het
moment van diefstal geweest. De bewoner,
een 31-jarige man, heeft aangifte gedaan.

Twee gewonden bij
frontale aanrijding
Makkum - Vrijdagavond zijn twee bestuurders
van personenauto’s gewond geraakt bij een
aanrijding op de Weesterweg vlak voor de
bebouwde kom van Makkum. Een 24-jarige
man uit Witmarsum kwam vanuit de richting
Wons en reed in de richting Makkum. In een
bocht naar rechts ging hij rechtdoor en kwam
op de voor hem linkerweghelft. Daar kwam hij
frontaal in aanrijding met een hem tegemoetkomende auto, bestuurd door een 63-jarige
vrouw uit Makkum. Beide bestuurders raakten
gewond. De brandweer kwam ter plaatse en
heeft het ambulancepersoneel geassisteerd bij
het uit de auto halen van de vrouw. Beide
bestuurders zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.
De rijbaan is ruim twee uur afgesloten geweest
Door Bureau Ongevalsanalyse van de politie
Fryslân is een technisch onderzoek verricht.

Muiden - Op 4 en 5 november hebben de
Makkumer roeiteams geweldig gepresteerd in
de befaamde roeisloepenrace Muiden-PampusMuiden. Zowel de dames van de Brûzer als de
heren van de Twirre pakten de eerste prijs in
een zwaar bevochten veld. Maar liefst 120
sloepen, waaronder 36 damesteams, waren op
de 7,408 kilometer lange wedstrijd afgekomen. Zaterdags wordt de wedstrijd twee maal
geroeid en de die-hards komen ook de zondag
nog aan de bak. De Brûzer deed in de eerste
wedstrijd meteen goede zaken door de concurrentie op afstand te zetten en eindigde voor
de Waterheks, Skomskower en Tréwes 3. Bij
de heren startte de Zeesteeg twee minuten
voor de Twirre, die als laatste met nummer
120 moest starten. Die achterstand werd nog
voor het ronden van Pampus door de Twirre
ingelopen en zij pakten de zege voor de
Schotse Vier en Brijbek. De Tréwes 1 kon met
een overwinning nog Nederlands kampioen
worden maar werd vierde. De Zeesteeg werd
24e. Daarna was het weer de beurt aan de
dames en weer pakten de Brûzers de eerste
prijs, nu voor de Skomskowers en Tobbe. Bij
de laatste race van de heren was de wind iets
gaan liggen hetgeen snellere tijden met zich
mee zou brengen. De Twirre rondde Pampus
in 41’08 en leverde daarmee een winnend vermogen van ruim 130 watt. De Brijbek en

Tréwes 1 eindigden als 2 en 3 waardoor de
Brijbek zich Nederlands Kampioen mocht
noemen. De Zeesteeg legde beslag op de 27e
plaats. Zaterdagavond werden de dagprijzen
uitgereikt waarvan er vele naar Makkum gingen.
Alle Makkumer teams werden tweede in hun
klasse en overall pakten de Brûzer en Twirre de
tweede plaats in het Algemeen Klassement.
Zoveel bekers zorgden voor een geweldige
sfeer tijdens het slotfeest want na MPM bergen
de roeiers hun riemen ook op. Op zondag moest
echter nog één maal het rondje worden gedaan
waarmee nog meer prijzen te verdienen waren.
De Brûzers hadden zaterdagavond goed hun
best gedaan want ze werden 10e in de derde
race. De heren van de Twirre hadden nog een
belangrijke missie: ze hadden hun zinnen gezet
op de rapste ronde trofee. Net als op zaterdag
startten ze met d’Isela uit Hattem die ze in een
geweldige strijd twee maal voor wisten te blijven.
Dat lukte nu net niet maar het was genoeg
want met 110 watt pakte de Twirre weer de
overwinning voor het Sloepweesje en de
Schotse Vier. De dames van de Zeesteeg roeiden
hun eerste wedstrijd en werden in het herenveld
56e, zowaar geen gekke prestatie. Zondagmiddag was het een prijzenslag voor de
Twirre. Met 8 prijzen werd een geweldig sloeproeiseizoen afgesloten hetgeen op vrijdag 17
november in Café Romano wordt gevierd.

Merk

Type

Model

Bouwjr Km/st.

Kia

Joice

2.01 16V LPG G3 div.
Opties Zwart 7 pers.

04-2002 128956 10.250.00

Volkswagen

Golf

1.6 77 kw

10-2001 145123

9.950.00

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.
11-2001 117969

9.480.00

03-2000

83595

7.450.00

03-2002

25221

6.250.00

div. opties 7 pers.
Peugeot

206

Smart

Fortwo

micro compact car

Renault

Megane I

coupe 1.6 16_V sport geel
div. opt LPG G3

03-2001 171500

5.250.00

BMW

316I

Coupe Automaat Rood

12-1993 145558

3.850.00

Skoda

Felicia

50KW

11-1999

3.750.00

Fiat

Punto

1.1 55

Volkswagen

Kever

1200 1.2 Parel moer

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

Verk.pr.

1.4 5 drs Zilver.met
div. opt.
45KW9 Zwart/Geel

05-1982

79810
05-1998

3.500.00

97594

2.500.00
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Voetbalprogramma

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

De notaris

junioren
Sweach De A1 - Makkum A1
13.00 uur
SVM B1
- Makkum B1
12.15 uur
Makkum C1 - Nieuweschoot C1 11.00 uur
Olyphia MC1 - Makkum MC1 14.00 uur

- Sneek W/Z D1
- Makkum F2

9.30 uur
10.00 uur

KNVB-competitie
dinsdag 14 november
20.00 uur H Ny Engwier 1 - Blauw Wit ‘34 9

Kerkstraat 20 - Postbus 12 - 8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346 - Telefax 0515-232143 - E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

NeVoBo-competitie
vrijdag 10 november
20.15 uur H Makkum 2
21.25 uur D Opslach 1
20.15 uur D Hanzestad 3
21.25 uur D Hanzestad 2
20.15 uur D Makkum 5
21.25 uur D Hanzestad 4

Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

- Covos 4
- Makkum 4
- Heecher Op 2
- Wisky 1
- Molkwar 2
- Punt Ut 3

zaterdag 11 november
17.00 uur D Makkum 1
17.00 uur D Makkum 2

Voor lunch en diner en partijen

3 gangen keuzemenu maand november
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Tomatensoep met ballen

Varkensmedallions met appel,
zuurkool en honingtijm saus

Koffie ijs

Tomatensalade met mozzarella

14.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

Voetbalprogramma

in uw regio

of

senioren
Makkum 1
- Blue Boys 1
Makkum 2
- Franeker SC 2
Heerenv. B. 5 - Makkum 3

pupillen
Makkum D1
SDS F2

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

of

VV Makkum
Zaterdag 11 november

of
Makkumer beerenburg ijs

of

Entrecôte van de grill
met kruidenboter

Kerriesoep met rijst

of

Chocolade mousse

Visdrieluik met hollandaise saus

€ 18,50

of

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 30 november 2006

- VC Leeuwarden 2
- DETO 1
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Sport
voetbal -

Bar Café Restaurant

Eerste thuisoverwinning een feit

Makkum - Zaterdagmiddag 4 november stond
voor Makkum een cruciaal thuisduel tegen
Wolvega op het programma. Op papier geen
makkelijke wedstrijd, maar om aansluiting te
houden met de middenmoot was het voor
Makkum noodzakelijk om dit duel in winst
om te zetten. De gasten probeerde Makkum te
intimideren met een gettoblaster waar ze in de
getto’s van Amerika jaloers op zouden worden.
Hevige basdreunen kwamen uit de kleedkamer
van de gasten, met als doel om de adrenaline
door de kransslagaderen van de spelers te
doen pompen. Dat dit een tegendraads effect
zou hebben op de spelers van Wolvega zou
later blijken.
Meteen vanaf de eerste minuut zette Makkum
de toon van de wedstrijd. Vanaf de aftrap werd
druk naar voren gezet en werd meteen een corner
afgedwongen. De eerder genoemde basdreunen
hadden klaarblijkelijk een verlammende werking
op de spelers van Wolvega, want het was
Makkum dat het spel dicteerde en kansen wist
af te dwingen. Na een half uur spelen was
aanvoerder Reimo Tjeerdema erg dichtbij de
openingstreffer, maar zijn schot werd gekraakt
door een inglijdende verdediger. Op slag van
rust was het voor de eerste keer Wolvega dat
gevaarlijk uit de tweede lijn op het doel wist
te vuren, maar keeper Hidde Koornstra pareerde
de inzet adequaat.

Een paar minuten na rust had de laatste man van
Wolvega, Patrick Woudstra, een verschrikkelijk
gemene overtreding nodig om Reimo Tjeerdema
af te stoppen. Waar de scheidsrechter het in de
eerste helft verzuimde, trok deze nu resoluut
de rode kaart, waar een pimpelpaarse ook op
zijn plaats was geweest. Met een man meer
was het Makkum die het heft weer in handen
nam en kansen aaneen begon te rijgen. In de
65ste minuut was het Timo Smit die een aanval, over wel een heleboel schijven en binnen
het doelgebied, doeltreffend wist af te ronden.
De 1-0 voorsprong voor Makkum was een feit
en dik verdiend. Tien minuten later was het
Smit die bijna zijn tweede wist binnen te
schieten, maar zijn schot ging rakelings over.
Toch was het in de 80ste minuut Gerard Roorda
die Makkum op een veilige 2-0 voorsprong
wist te zetten. Ondanks een tegentreffer met
nog vier minuten officiële speeltijd te gaan,
kwam de eerste thuisoverwinning niet meer in
gevaar.
Door deze 2-1 overwinning en volgende week
weer een thuiswedstrijd tegen bleu boys voor
de boeg, kan Makkum weer voorzichtig de
blik naar boven richten. Als Makkum volgende
week weet te winnen nestelt het zich weer wat
steviger in de middenmoot. Alle steun is welkom,
dus kom zaterdagmiddag allen naar sportpark
“De Braak”.

Dertien gymnastiek verenigingen nemen deel
groepsspringwedstrijden

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

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Makkum - Afgelopen zaterdag waren er
groepspringwedstrijden in sporthal Maggenheim.
Deze dag streden er 46 teams van 13 gymverenigingen voor een trofee. Van Makkum
behaalde D.E.S. 1 twee tweede en één eerste
prijs op de onderdelen langemat, minitram

valmat en minitram kast. D.E.S. 2 en 3 hebben
heel goed gesprongen maar vielen door de
grote concurrentie net buiten de prijzen.
Mede door het vele publiek was het een sportieve
maar ook zeker een gezellige dag.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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Damnieuws
Makkum - De Makkumer damclub is enthousiast aan het nieuwe damseizoen begonnen.
Er zijn een paar nieuwe leden bijgekomen en
daarom spelen we nu met 2 groepen in de
Provinciale Friese Dambond. Makkum 1
kreeg dinsdag 3 oktober Achlum op bezoek.
Na een zeer spannende strijd aan alle borden
moest Makkum toch genoegen nemen met
een kleine nederlaag 5-7. Makkum 2 moest
het op dezelfde avond opnemen tegen Sneek
2. Beide speelden met een viertal. Hier waren
de Makkumers duidelijk de betere spelers. Zij
wonnen met 6-2. Een prachtige start voor
Makkum 2! Op de wekelijkse clubavond op
dinsdag wordt de onderlinge competitie gespeeld.
19 september
H. Visser
H. Koops
C. Kooistra
Joh. Rinia
G. Zijlstra
O. v. Kalsbeek

- Sj. Mensonides
- B. Tilstra
- S. Tilstra
- A. Wiersma
- J. v.d. Meer
- I. Werkhoven

1-1
0-2
1-1
0-2
0-2
1-1

26 september
H. Koops
C. Kooistra
Joh. Rinia
G. Zijlstra
J. v.d. Meer
Sj. Mensonides

- H. van As
- B. Tilstra
- H. Visser
- A. Wiersma
- A. van Schaick
- I. Werkhoven

0-2
0-2
1-1
2-0
0-2
1-1

3 oktober
O. van Kalsbeek - Joh. Rinia

2-0

Loekie Koornstra
Pedicure
voor een afspraak bellen met tel. 0515-231459

Grote voorraad
BANKIRAI HARDHOUTEN
BLOEMBAKKEN!
Ideaal voor bij het terras of op balkon
Vanaf € 12,95 per stuk.
Korfen natuursteen € 95,00 per korf,
ruime keuze uit diverse soorten
en kleuren!
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Zoekertje

KantoorAutomatisering

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Vlooien marktspullen ongeveer een bestelauto vol, incl. een dichte aanhangwagen vol.
Hierbij zit een party nieuwe kersthandel ± 15
dozen vol vr.pr. € 300.-, tel. 0517-579506

www.focussys.nl

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren

AANGEBODEN

Hulp in de huishouding, tel. 06-15214632 /
06-45221651
GEVRAAGD

Elektrische naaimachine, tel. 06-22755798
WEGGELOPEN

Vrouwtje poes, grijs met witte bef, zwart bandje
met strassteentjes en belletje, tel. 0515-233505

U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z 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

