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Tumblingbaan voor gymnastiek vereniging D.E.S. 

Makkum - Het is ons gelukt, door een super
prestatie van onze leden is er met de sponsor-
loop in juni veel geld opgehaald. Dit werd
aangevuld door onze sponsor Visser Mode,
gemeente Wûnseradiel en Stichting Doelgroepen
budget. Eind september was de bevestiging
van alles binnen en kon de tumblingbaan
besteld worden. Begin november werd de
baan geleverd en zo kon de tumblingbaan op
6 november  in het bijzijn van de heer en

mevrouw Visser feestelijk in gebruik worden
genomen. Menig zweetdruppels zijn al op de
baan geproduceerd, van kleuter tot 50 plusser,
van koprol tot salto en van radslag tot flik
flak. We hopen dat mede door het gebruik van
de tumblingbaan  het plezier en de prestaties
verbeterd zullen worden. 

Namens alle leden en het bestuur van D.E.S.,
bedankt.

Makkum - De Krystwilledei commisje, van
de O.V.M. - Ondernemers Vereniging Makkum,
heeft de naam voor de Kerstmarkt vorig jaar
veranderd in Krystwilledei. Deze zal worden
gehouden op het Vallaat - Voorstraat en omgeving
van de sluis op zaterdag 9 december van 16.00
tot 20 00 uur. Het voorlopige programma ziet
er als volgt uit, er zullen ongeveer 35 kramen
in kerstsfeer zijn met een gevarieerd aanbod o.a
Gluhwein, hapjes en drankjes, verscheidenheid
aan kerst artikelen, kerstkleding en vele andere
kerstsfeer artikelen. Evenals voorgaande jaren
komt u de kerstman in de arrenslee in het dorp
tegen. Ook de levende kerststal is weer aanwezig.
Na een overstelpend succes, geprolongeerd
een optreden van de “Vallaat Sjongers” een
koor van Makkumer stemmen. Voor de jeugd
is er een kleurplaatwedstrijd, let op de Belboei
en andere media. Vanaf 22 november tot 9
december wordt er met een kleurplaat in de krant
aandacht besteed aan de 8e Krystwilledei.

Scouting Burdine verleent haar medewerking
bij de opbouw en entourage van de kerstmarkt
en is tevens aanwezig met het bakken van die
overheerlijke pannenkoeken. Verder hoort u
de kerstklanken - muzikale invulling van een,
nog nader te noemen, bekende Fryske artiest
en er is een verhalenverteller. In het water langs
het Vallaat liggen gepavoiseerde vaartuigen.
Op een van de zeilen van deze schepen is een
dia voorstelling te zien. Rond de klok van
20.00 uur wordt de kerstmarkt afgesloten met
een spetterend Krystwilledei vuurwerk??

Er bestaat gelegenheid om zich aan te melden
voor een stand - kraam of andere wijze van
deelname. Geïnteresseerden kunnen zich in
verbinding stellen met:
Anne Koekoek, Lieuwkemastraat 39
8754 BL Makkum Fr, 
Tel: 0515 23 12 25. 
Deze zal u graag verder informeren.

Voorlopig programma 8e Krystwilledei - 2006

Sinds jaar en dag 
een begrip

BON APPETIT
YAMATO MIX

Japanse zoutjes 
zak 350 gram 1.99

nu 2e pakje 
GRATIS

aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 17 november
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur 
Buurtver. “‘It Fintsje” Klaverjassen 
voor leden en niet leden

Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

Cornwerd - In de Herv. Kerk 20.00 uur 
optreden cabaretgroep “Krekt wat oars” 
met het programma ‘Hoe sa oars’

Bijdrage/gift  
Makkumer Belboei
Makkum - Dagelijks komen er nog bijdragen/gifte
binnen voor het voortbestaan van de Makkumer
Belboei. Echter een drietal betalingen kunnen door
de giro niet verwerkt worden, omdat men vergeten
is zijn/haar naam en adres te vermelden, op de
acceptgiro. Dit betreft een betaling/gift van:
girorekening  2562638 (18.10.2006),  
girorekening 3207483 (24.10.2006)
girorekening 1336961 (06-11-2006). 

Het verzoek is om opnieuw een acceptgiro te ver-
zenden of kontakt op te nemen met de administratie,
mevr. Corrie Koornstra, tel. 0155 23 17 78. 

we hadden al hemdjes
we hadden al sokjes

er lagen al luiertjes klaar op een rij
we hadden al flesjes

we hadden al speeltjes
nu hebben we óók nog een kindje erbij

Een wonderschoon meisje!

Sacha
Onze dochter is geboren op 

13 november 2006 om 3.53 uur,
weegt 3480 gram en is 51 cm lang.

Wim v/d Draai en Marleen Dijkstra
Kofstraat 22

8754 AS Makkum
(0515) 233345

Na vijf weken in het ziekenhuis en twee
maanden Bloemkamp, wil ik iedereen die
een kaartje, telefoontje en een bezoekje
bracht, hiervoor bedanken.
Ook namens Rein en Robert-Jan.

Nelly Attema

Makkum, november 2006

Met trots kondigen wij de geboorte aan
van onze zoon en broertje

Jesper
Geboren op 1 november 2006 om 06.06 uur.
Jesper weegt 2990 gram en is 49 cm lang.

Otte & Corrie
broertje van Iris
Kerkeburen 26

8754 EA Makkum
0515-23100318-11-1966                  18-11-2006

Van harte gefeliciteerd met jullie 
40 jarig huwelijk

Anneke
Rudy & Helga

Nienke
Marike
Irene

Gea & Barry

Kerkdiensten 
zondag 19 november   

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen                                   

R.K. Kerk 
9.30 uur parochievoorganger                

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward       

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

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
A. de Boer, 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



pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 16 november 2006

telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 16/11 t.e.m. wo. 22/11

literpak Campina Yoghurt & Vla................................99 cent
Belegen Kaas, 500 gram...............................................nu 3.49
Gekookte Gelderse Worst, per pakje..........5 zegels extra
Kroon fijne Leverworst, 250 gram........................nu 59 cent
De Ruyter Chocoladevlokken, pak 300 gram....................1.29
Sun Vaatwas Tabletten, pak à 45 stuks..........van 7.49 nu 3.79
pakje Zuurkool, 500 gram.....................................nu 49 cent
Top Q Rookworst, 250 gram.........................................nu 1.29
Top Q Bruine Bonen, pot 720 ml..........................nu 69 cent

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 16 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 18 NOVEMBER

HAMLAPJES
lekker mals

100 gram €€ 0.95

VERSE KIPSATÉ
100 gram €€ 1.-

HUTSPOT MET SPEKLAP
per portie €€ 3.-

DONDERDAG 16 NOVEMBER
T/M WOENSDAG 22 NOVEMBER

RAUWE HAM
100 gram €€ 2.-

PALINGWORST
100 gram €€ 1.-

GEROOKTE KIPFILET
half of een heel stuk
100 gram €€ 1.20

Uw eigen @makkum.nl 
e-mail adres 

voor €€ 1,67 p/mnd.

Vraag het aan bij 
mail@makkum.nl

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 

Woningbrand snel geblust 
Pigjum - De politie heeft zaterdag aan het begin
van de avond assistentie verleend bij een
woningbrand aan de Molenlaan. Een 41-jarige
man zag rook-ontwikkeling in de woning van
zijn buurvrouw en ging er naar toe. Hij haalde
de 89-jarige bewoonster en een 86-jarige man
uit de woning en begon met blussen. Daarop
werd de brandweer gebeld die de brand heeft
geblust. De brand bleef beperkt tot de woon-
kamer. Sluiting in het elektrisch systeem bij
een stopcontact is waarschijnlijk de oorzaak
van de brand. De schade is nog niet bekend.

In kerk Cornwerd optreden
met “Krekt wat oars”
Cornwerd - In de afgelopen maanden is er
hard gewerkt om de accomadatie in de kerk te
Cornwerd te verbeteren. Zo is er een toilet-
voorziening aangebracht, alsmede een kleine
keuken, met in het voorportaal van de kerk een
glazen tochtdeur. Hoewel wat kleiner kon de
bestaande consistoriekamer intact blijven. Het
bestuur van de stichting “Kerk en Toren
Cornwerd” streeft er naar om de kerk functioneler
te maken, waardoor het kerkgebouw meer kan
worden gebruikt voor diverse doeleinden. Op
vrijdag 17 november om 20.00 uur is in de kerk
een optreden van de cabaret groep “Krekt wat
oars”, met het programma “Hoe sa oars”. 

U bent van harte welkom een kijkje te komen
nemen wat de nieuwe accomodatie betreft,
alsmede te genieten van de cabaretgroep
“Krekt wat oars”. De toegang bedraagt € 5,- p.p.
om de kosten te drukken. Op zondagmiddag
19 november om 14.00 uur is er een oprichting
bijeenkomst van het Obe Postma selskip.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden als lid
bij de sec./penn.van het bestuur dr.Jan Gulmans
te Enschede. e-mailadres:jan.@gulmans.com
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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
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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Restaurant It Posthûs gemoderniseerd en klaar
voor culinaire liefhebber

Makkum - Tijd is nog steeds een belangrijke
factor in het voormalige Post- en Telegraaf-
kantoor van Makkum, waar restaurant It Posthûs
gevestigd is. Eigenaren Ronald en Connie van
Kampen zijn er uw gastheer en gastvrouw en
chef-kok Perry Aukema zwaait de scepter in
de Franse keuken met internationale accenten. 
Inmiddels is It Posthûs zoals Ronald en
Connie het bedoeld hebben. Het interieur is
veranderd, de keuken gemoderniseerd en de

menu- en wijnkaart is aangepast: zorgvuldig
samengesteld en gericht op de culinaire lief-
hebber. Iets om de tijd voor te nemen dus,
geen snelle hap en wegwezen, wel in alle rust
genieten. Werelds eten voor een betaalbare
prijs. 

In de periode november tot en met februari is
It Posthûs donderdag tot en met maandag
geopend voor diner.

Witmarsum - Ieder jaar vindt de begrotings-
vergadering plaats en voorafgaande aan de
vergadering kunnen de partijen in algemene
beschouwingen hun wensen op tafel leggen. Dat
was ook dit jaar weer het geval en opvallend
was dat er geen grote verschuivingen in de
begroting aan de orde kwamen en er geen extra
gelden voor andere wensen gevraagd werden.
Wel wil de PvdAheel graag dat de kruising in de
Weersterweg toch nog eens drastisch aangepakt
wordt. Het is nog steeds, ondanks allerlei aan-
passingen, een gevaarlijke oversteek voor de
vele fietsers, die er dagelijks langs gaan. Het liefst

ziet de PvdA een fietstunnel, maar of dat ooit
realiseerbaar is, blijft een grote vraag. De VVD
vond dat er wat al te gemakkelijk een greep
uit de reserves gedaan wordt. ProWûn was
van mening dat de communicatie met de
burgers beter moet. Burgemeester Piersma
wilde concrete feiten en was het niet geheel eens
met Prowûn. Ook volgde nog een discussie
over het wel of niet bouwen in de kleine dorpen
en in dat voorstel kon lang niet iedere partij
zich vinden. Het was dus geen schokkende
begrotings vergadering en eigenlijk zat er
weinig groot nieuws voor de burgers in.

Geen grote verschuivingen in begroting 2007 Wûnseradiel

Makkum - Rond 1960 beleven drie vrienden
avonturen rondom Makkum en op het IJsselmeer.
Jan van der Laan schreef hierover een boek.
In dit boek heeft hij veel oog voor vergeten
visserijtechnieken en de jacht zoals die zich
op de Waarden afspeelde. Het boek is een
vervolg van zijn eerste boek “Jagers in ‘t vrije
veld” dat in 1964 bij Kluitman verscheen. Jan
van der Laan begon zijn werkzame leven als
visser en schreef free-lance voor kranten en
tijdschriften. De strenge winter van 1962-63 was

de aanleiding om te starten met het prepareren
van vogels en zoogdieren. Wat eens een hobby
was, werd uiteindelijk zijn werk. Tot op de
dag van vandaag is hij hier druk mee. 

Vanaf vrijdag 17 november is het boek te koop
bij de boekwinkel en bij Jan van der Laan thuis
(Aakweg 15). Het boek is prachtig geïllustreerd
door Frans Faber en is te koop voor 14.95
euro. Op 24 november zal in de bibliotheek
extra aandacht besteed worden aan het boek.  

Tweede boek van Jan van der Laan “Van jagers en vissers”
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie bossen bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

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

Paprika rode, gele en groene
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.98

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

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

E-mail: info@web-works.nl

www.blooemen.nl

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

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

Voor iets creatiefs moet je in Makkum zijn.......

Nieuwegein - Op het floral movement 2006,
een bloemistenevenement in Nieuwegein,
waar door toparrangeurs, scholen, studieclubs
en externen de diversiteit op het gebied van
bloemen wordt gepresenteerd kwamen
Jacqueline, Marian en Elbrich van de Binderij
onlangs een bekende Makkumer tegen.
Hennie de Vries normaliter kok van zijn eigen
restaurant  Gasterij “Hennie fan Richt” was

daar sculptuurbewerker in steekschuim. Hij
realiseerde uit een blok steekschuim van 2 bij
2 meter een fraai beeld van een zwaan. Naast
de sculpturen uit vet, ijs, sneeuw, zand en kaas
is nu een nieuw  materiaal toegevoegd n.l.
steekschuim. Dit materiaal wordt in de
bloemisten branche gebruikt om een bloem-
stuk in te maken. Zo zie je maar weer, voor
iets creatiefs moet je in Makkum zijn.

Driehonderd bezoekers sprankelend concert
Skúmkoppen en Emma Brass

Makkum - Op het lied van de Piter Wilkens
klassieker “De Beerenburg is mien chirurg”
marcheerde het zeemanskoor “De Skúmkoppen”
van achter uit de Van Donia kerk naar voren
om daar samen met “Emma Brass”  te zorgen
voor een fantastisch concert. Driehonderd
mensen bevolkte de “Van Doniakerk” in
Makkum en die kregen een prima avond. De
Skúmkoppen zette hun beste beentje voor en
dat resulteerde in een mooi optreden met Ierse
ballads vierstemmig gezongen. Ook de

samenwerking met de Brassband liep perfect.
Emma Brass speelde onder de bezielende
leiding van Egbert Scheffer de leien van het
dak en dat sloeg ook aan bij het publiek dat
genoot van een sfeervol concert. 
Aan het eind van de avond zorgde Emma
Brass samen met de Skúmkoppen nog voor
een gezamenlijke afsluiting  en ging het
publiek dat door de jarige Skúmkoppen
getrakteerd werd op koffie met  “een koekje
er bij” tevreden huiswaarts.
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Dot sil tiid wurde,
neakrinner?

Wordt vervolgd....

Hé mem, 
wat dogge wy my
de stempelkaart?

Ik wol ek in 
stempelkaart!!!

ik wit ‘t wol!!
Op nei ut Badhûs!!!!

Wer is de
hjerring?

Jongens net sa seure,
miskyn witte 

die minsken ‘t wol?

Lit se mar 
stempelje

Inleveren vvolle sstempelkaart
Decemberaktie OO.V.M.

Wanneer u bij ons een kop koffie cq. consumptie, incl. gebak
heeft genuttigd?! Dan kunt u tijdens de decemberactie, die
duurt van 16-11 tot 26-12, bij ons tegen inlevering van een
volle kaart, o.a. vol gestempeld door: Funsport en/of Visser
Sport & Mode, het 2e kopje koffie cq consumptie 
(t.w.v. ± € 2.00) gratis nuttigen. Sopkafee Badhûs De Flevo
is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Als u deze volle stempelkaart bij Hoek’s Vis en Snacks Makkum
inlevert, is het 5 haringen halen / 4 betalen

Levert u de volle stempelkaart in bij Hotel Restaurant De Vigilante,
dan krijgt u 20% korting bij een minimale besteding van
€ 10.00 p.p. (maximaal 2 pers. per kaart)

Nadien zal Sjaakie de bonnen in de bekende bussen deponeren)

zie ook www.boulevardmakkum.nl
Ik gean nei Funsport of
Visser Mode om klearen

te keapje

Wer hawwe
us stempelkaart

nou litten???

In sil tiid wurde
dot dy jonges wat

oan de bulich
dogge

Hjir leit
dur net....

By Hoek’s
fanselfs

Net lette op ‘e Fryske gramatieka fan Sjaakie

Kest um ek 
inleverjen by De

Vigilante jer
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Kerstworkshop
In navolging van de paasworkshop organiseert Elma Groen nu de kerstworkshops.
Deze zullen gehouden worden in week 50 en bij genoeg animo ook in week 51. Van
maandag 11 december tot vrijdag 15 december, elke avond en middag is mogelijk.
‘s middags van 13.15 uur tot 14.45 uur  en ‘s avonds van 20.00 uur tot 21.30 uur.
(minimaal 4 tot maximaal 8 personen per workshop)

De meeste mensen hebben wel een mooie vaas, schaal, pot waar ze graag iets voor
de kerst in zouden willen. Dat is nu mogelijk het is de bedoeling dat U een eigen
ondergrond meeneemt waar U dan een prachtig kerststuk in gaat maken. U kunt kiezen
uit de volgende kleuren opmaak: Rood <> Goud <>Zilver <>Wit
Een combinatie van 2 kleuren is ook mogelijk. 
De kosten zijn € 20.00  incl. materiaal, koffie/thee en wat lekkers.

De workshop wordt gehouden op: 
De Zalm 7 te Makkum Bel 06-50598707 

of kom langs om U aan te melden Bij aanmelding graag ook vermelding van kleur.
Vanaf 1 december zijn er op de Zalm verschillende voorbeelden te zien.

IJsvereniging “Makkum”
nodigt haar leden uit voor de algemene Ledenvergadering. 

op maandag 27 november 20.00 uur in de bovenzaal van Café Rest “De Prins”.

Agenda
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering `05.
4. Jaarverslag seizoen 2005/2006.
5. Financieel verslag 2005/2006. 
6. Verslag kascommissie.
7. Verkiezing bestuursleden:

a: Aftredend Wybren v/d Weerdt (niet herkiesbaar)*
b: Jelle Attema (herkiesbaar)*
c: Remko de Jong (herkiesbaar)*
d: Jeroen Adema, Kandidaat bestuurslid.

8. Benoeming nieuw kascommissielid
9. Pauze.

10. Contributie verhoging.
11. Rondvraag.
12. Sluiting door de voorzitter.

* Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen.

Het Bestuur

De FNP-ôfdieling Wûnseradiel noeget eltsenien fan herte út 
foar de politike jûn oer wentebou en leefberens yn ús doarpen. 
Hoe komt it mei ús wentebou ?
Binne der wol genoch betelbere wenten foar ús starters ?
Op: tongersdei 16 novimber 2006
Om: 20.00 oere yn de boppeseal fan De Prins yn Makkum

Sprekker:
Johannes KKramer, ffoarsitter ffan dde SSteatefraksje ffan dde FFNP 
Ek romte foar oare fragen!

Alle belangstellenden binne fan herte wolkom

Onstuimige avond 
met de 4Tuoze Matroze
Makkum - De liefhebbers van het alom
geprezen zeemanslied kunnen op 25 november
hun hart ophalen in de Prins te Makkum. Het
Makkumer Nut is er in geslaagd om het
illustere gezelschap de 4Tuoze Matroze naar
Makkum toe te halen. Deze groep strijdlustige
“zeebonken” staan bekend als de vernieuwers
van het Nederlandse Zeemanslied. Na de
oprichting in 1995 zijn zij uitgegroeid tot
nationale en internationale vertegenwoordigers
van de traditionele Nederlandse muziekcultuur.
De 4Tuoze Matroze spelen zowel in het cul-
turele- als bedrijfscircuit, met meer dan 100
uitvoeringen per jaar. De bezetting bestaat uit
accordeon, akoestische bas, akoestische gitaar,
elektrische gitaar en drums. De muziekstijl is
de laatste jaren het meest op wereldmuziek
gaan lijken. Invloeden uit Ierland, de Balkan
maar ook uit Suriname en Noord-Afrika en
zelfs de klompendans vinden wij terug in het
repertoire. Maar door de teksten blijft het toch
allemaal erg Nederlands. Het rauwe zeeleven,
als metafoor voor vrijheid en eenzaamheid,
avontuur en natuurkracht, klinkt in alle teksten
door. Samen vormen zij een uiterst attractieve
performance die zeer geschikt is voor bijvoor-
beeld muziekfestivals, haven evenementen,
uitmarkten etc. De Matroze gaan gekleed in
speciale zeemansuniformen, maar niet met de
bedoeling van “Kijk ons nou eens lollig zijn”.
De 4Tuoze Matroze zijn in dat opzicht uniek.
Ze zijn namelijk wie ze zijn en gebruiken
geen theatrale kunstjes om hun performance
te ondersteunen. Ze zingen eerlijk uit het hart.
De 4Tuoze Matroze draaien bijzonder goed
mee in het bedrijfscircuit omdat zij de kunst
van entertainen beheersen. Zij kunnen op de
achtergrond de sfeer neerzetten, maar ook extra
aandacht besteden aan mensen die interactief
mee willen doen. De aanwezigen worden getest
op hun gevoel voor rijm, ritme en viskennis.
Maar bij de openbare live concerten komen de
Matroze toch het meest tot hun recht. Ze hebben
de kwaliteit om van elk optreden een feest te
maken. Het is dan ook meer een belevenis dan een
concert. Het publiek zingt uit volle borst mee. 

De aanvang van het concert is 20.30 uur.
Entree NUT leden € 10,-  Niet leden € 15,-
Voorverkoop vanaf 17 november bij boekhandel
Coufreur, Kerkstraat 17 Makkum

Stichting tot Nut geeft
bijdrage Koerbalspel
Zurich - De Stichting tot Nut is door de Friesland
Bank in de gelegenheid gesteld om de koersbal-
spelers van Zurich te ondersteunen met een
bijdrage van € 1000,00 in de kosten voor de
aanschaf van een koersbalspel. Het bestuur
Stichting Boppeslach van dorpshuis “It String”
te Zurich is uiteraard zeer ingenomen met
deze financiële ondersteuning. 
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DE SINT HEEFT DE PAKJES, DE KERST HEEFT
DE ZEGEN DUS DOE JE KOPEN IN MAKKUM

MET AL DIE WIND EN DIE REGEN

Prijsvraag van deze week: 

In de advertenties op de vorige pagina staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing: ......................................................................................

Naam: ............................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode: ........................................................................................

Plaats: ............................................................................................

Telefoon: ........................................................................................

Graag invullen in blokletters en steeds dezelfde n.a.p. gegevens invullen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar: 

Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM

Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank december actiecommissie O.V.M.

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2006
Makkum - Vanaf 16 november t/m. 27 december zal er in de Belboeien nr.1161 dd.16-11,
nr.1162 dd.22-11, nr.1163 dd.29-11, nr.1164 dd.6 dec., nr.1165 dd.13 dec. en nr.1166
dd.20 dec.2006 doormiddel van de afgedrukte advertentie op de vorige pagina aandacht
aan de decemberactie worden besteed. Om deze decemberactie onder de aandacht
van de lezers te brengen hebben wij hier een DecemberPuzzelActie van gemaakt.

Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant. 
(PUZZEL NR.1 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

Samen met onze adverteerders - leden van de O.V.M. bieden wij u de kans om elke
week opnieuw 6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen 

Wij de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M., hebben de teksten van de
puzzel zo gemaakt, dat er op 28 december bij de grote trekking avond in Hotel de
Prins een verhaal ontstaat, wat de oplossing is van uw wekelijkse inzendingen. Indien
u iedere week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen die bestaan uit
waardebonnen t.w.v. 1e prijs 480,00 - 2e prijs 240,00 - en 3e prijs 120,00.

De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen worden aangeboden - gekoppeld
door de leden van de O.V.M. , deze waardebonnen kunt u inleveren bij, op de achterzijde
vermelde ondernemer, mocht u een waardebon, van een bepaalde ondernemer niet
kunnen inleveren, dan kunt u deze waardebon voorzien van een handtekening en
opmerking van deze ondernemer, inleveren bij een andere ondernemer van de O.V.M.

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers Vereniging
Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. Voor eventuele vragen en of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.
tel. 0515 - 23 14 01 / 06 - 5 354 22 43

Uw oplossing moet op maandag ochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn. Zodat wij
uit de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars worden bekend
gemaakt in de eerst volgende editie.

Decemberactie 2006
O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Bij iedere besteding van € 5,- bij één van de
deelnemers aan de decemberactie 2006, ont-
vangt u een stempel op een kaart. Heeft u de
kaart vol, dan kun u deze -voorzien van uw
naam, adres en telefoonnummer- inleveren bij
de bekende adressen in de desbetreffende
bussen. Deze kaarten worden verzameld tot
de trekking. U maakt u kans op één van de
vele prijzen, zoals waardebonnen van ver-
schillende geldbedragen. De hoofdprijs is een
waardebon van € 1100,00 

De actie start op 16 november en duurt tot en met
28 december. Op Donderdag 29 december wordt
in Hotel De Prins de openbare trekking gehouden.
De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan
de poster.

Programma 
intocht Sinterklaas
18 november 2006
10.00-11.30
Knutselen en oefenen 
“dansje voor Sinterklaas” in “Ons Gebouw

14.30 
Aankomst boot in de sluis

15.00 
Rondgang door Makkum

15.30 
Feest voor alle kinderen:
- Tot en met groep 2 in “Ons Gebouw”,
Markt: poppenkast en bezoek Sinterklaas

- Groep 3 en 4 in Doopsgezinde kerk,
Bleekstraat: voorstelling poppentheater  
“‘t Zilveren Belletje” en bezoek Sinterklaas

- Vanaf groep 5 in “De Steeg”, Waagsteeg:
Sintdisco met bezoek van Sinterklaas

16.30
Einde (disco eindigt om 17.00 uur)

(PUZZEL NR.1 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

De Jeugdsoos is
zaterdag 18 november as. 

gesloten i.v.m. het 
10-jarig jubileum feest van

Motorclub Makkum.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Opel Astra H 1.6-16v Twinport,5drs,blauwmetallic,airco,cruisecontrol
LM velgen,radio-cd/MP3,trekh,el.rmn/spiegels, 34dkm 2004 € 16.400,-
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm  2004  € 15.900,-
Citroen C3 16-16v,X-TR Automaat,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Radio-cd,dakrail,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bed,39 dkm 2004  € 14.900,-
Peugeot 307 Hdi ‘Gentry’,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm  2003  € 13.900,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm   2002  € 13.900,-
Peugeot 307 XT 1.6i,5drs,grijsmet,a/c,el.rmn,70 dkm  2002  € 11.900,-
VW Polo 1.4-16v,airco,r-cd,navigatie,stuurbekr,72dkm 2003 € 10.900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 10.900,-
Citroen C3 ambiance,airco,cruisecontr,radio-cd,38dkm 2002  € 10.750,-
Peugeot 206 1.4i AUTOMAAT,bl.met,radio-cd,nwst,41dkm 2002 € 9.900,-
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm          2003  € 9.650,-  
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,airbags.  123dkm  2002 € 8.400,-
Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn,meeneemprijs  2000 € 4.900,-
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm  1997 € 3.850,-
Peugeot 206 1.4i generation,blauwmet,el.rmn,cpv,apk  1997 € 2.950,-
Suzuki swift 1.3 GS,3drs,groenmet,l.m velgen,apk  12-1993  € 950,-  

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

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

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Citroen C3 1.6-16v
X-TR ,AUTOMAAT,5drs
Airco-ecc,radio-cd
Cruisecontr,dakrail
El.glazendak,mistl
39dkm   bj 2004
€ 14.900,-

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

€ 8.400,-

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

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

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

Vertrouwen in Nederland
Vertrouwen in elkaar

23 novimber binne jo te let

www.cda.nl

Lieve kinderen van Makkum
en omstreken

Makkum - Misschien hebben jullie ons gisteren
al gezien in het eerste Sinterklaasjournaal:
we zijn weer met de stoomboot op weg. En
ik moet eerlijk bekennen, er gaat bijna altijd
wel iets mis tijdens onze reis naar Nederland.
Dit jaar loopt echter alles op rolletjes en kan
ik jullie verzekeren dat we zonder problemen
op zaterdag 18 november zullen aankomen
in Middelburg. Voordat dit op de televisie te
zien is, zal er voor jullie in “Ons gebouw” weer
een knutselochtend worden georganiseerd.
Jullie kunnen muziekinstrumenten en sint- en
pietenpetten maken voor de intocht. Ook
wordt er een dansje geoefend speciaal voor
Sinterklaas. Ook de zwarte pieten zijn dit al
druk aan het oefenen, zodat we met zijn allen
voor Sinterklaas kunnen optreden. Meteen
na de intocht in Middelburg stappen we
weer aan boord van de stoomboot en varen
als de wiedeweerga naar Makkum. Daar zullen
we om ongeveer 14.30 uur aankomen in de
sluis. We hopen weer veel kinderen en hun
ouders en opa’s en oma’s te kunnen begroeten
langs de waterkant in de Voorstraat. Om
ongeveer 15.00 uur zullen we te voet een
rondgang door Makkum maken. Aansluitend
is er voor alle kinderen feest, verdeeld over
drie locaties. Jullie kunnen pas naar binnen
aan het eind van de rondgang, dus het is leuk
als er zoveel mogelijk kinderen eerst mee-
lopen in de optocht. Voor de jongste kinderen,
tot en met groep 2, is er een poppenkast-
voorstelling en een bezoek van Sinterklaas
in “Ons Gebouw”. Voor groep 3 en 4 is er een
voorstelling van poppentheater “t Zilveren
belletje” in de Doopsgezinde kerk. Ook hier
zal Sinterklaas langskomen. Voor de oudste
kinderen tenslotte, vanaf groep 5, zal er weer
een Sintdisco worden gehouden in ‘De
Steeg”, met veel limonade en “Sinthouse”.
Sinterklaas zal hier ook nog even mee-
swingen. Om ongeveer 16.30 is het weer
afgelopen, de disco eindigt om 17.00 uur.
De intocht zal dit jaar ook live te beluisteren
zijn op omroep Bolsward, kabel 104.1!!!!

Ook dit jaar kunnen jullie weer je vragen
en/of verlanglijstjes mailen naar het speciale
e-mailadres: sintnaarmakkum@hotmail.com. 
De mailpiet kijkt alweer uit naar jullie
berichtjes! Graag tot zaterdag, namens
Sinterklaas, de mailpiet.

Ps. Zaterdag niet vergeten jullie schoen te zetten!
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Body contouring
figuurcorrectie zonder

operatie /centimeters kwijt
raken introductiebehandeling 

€ 15,--

Slank worden! Slank blijven!
Met het BodyMed voedingsconcept kunt u
verantwoord afvallen zonder JOJO-effect.
Diëtisten en voedingsconsulent begeleiden u
intensief en persoonlijk. Of u nu 5 of 50 kilo wilt
afvallen met BodyMed is dit geen probleem.

www.bodymed.nl         0515-232300

Op maandag 20 november ‘s avonds shopt de Sint
Omdat hij daar zo geweldige surprises vindt
In Makkum op de Kleiweg 6 bij Tierlantijntje
Vindt hij diverse schilderingen voor een kleintje
Ook voor groten kan de Sint hier goed slagen
Hij hoeft het Tierlantijntje maar te vragen
Voor 5 december is alles klaar in een pak
Zodat het nog mee kan in de zak
Vanaf 19.00 uur staat bij Tierlantijntje de deur open
Zodat iedereen er een schilderijtje kan kopen. 
Heeft u nog vragen van hoe en waarom
Mail dan naar Tierlantijntje@schildert.com

Wie maakt de mooiste  HOED

voor sint of piet?

lever je HOED in bij Speelsgoed

voor zaterdag 25 november 

13.00 uur en win prachtige prijzen

(leeftijd tot 12 jaar)

www.makkumerbelboei.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport
Taxicentrale Van der Bles nieuwe sponsor
volleybalheren Makkum 1

* Staand v.l.n.r. Hendrik-Jan van der Velde, Hendrik Koekoek, Arjan Terpstra, Abe Ringnalda,
Barth Brouwer, Warren van der Veen (coach). Gehurkt v.l.n.r. Ineke van der Bles (sponsor),
Marcel Rienstra, Egbert van der Veen, Frans Kerpel en Broer Sjoerd de Boer.

Makkum - Taxicentrale Van der Bles, de
vervoerder met het taxikeurmerk op het gebied
van groeps-, horeca-, zieken-, rolstoel-, wvg-,
trouw-, rouw- en schoolvervoer, heeft een
driejarig contract getekend met Volleybal-

vereniging Makkum door Heren I in een nieuwe
outfit te steken. Heren I komt uit in de tweed
klasse rayon en heeft als doelstelling kampioen
te worden. Ze hopen volgend jaar weer uit te
komen in de eerste klasse.

Makkum - Nadat we vorige week tegen de
dames, van Gerrit Okkinga, de Swette Switters
uit Scharnegoutum met 4 - 0 hadden verloren
moesten we nu weer echt aan het werk. Na twee
lekkere trainingen hadden we er zin in om de
dames VC Leeuwarden thuis te ontvangen.
Als opdracht kregen de speelsters mee om wat
meer belevenis te hebben tijdens de wedstrijd,
dit begon meteen al goed in de eerste set.
Natuurlijk ook omdat Volly Oosterveld er weer
bij was. Zij is vorige week donderdag geland,
vanuit Curaçao op Nederlandse bodem. 

De eerste set begon goed, de stand bleef vaak
dicht bij elkaar en het gevoel binnen het team
was goed. Door een sterke serve en door 25
punten wonnen we de eerste set met 25 tegen 21.

Leeuwarden dames 2 waren met zeven speelsters
en Makkum met 10 vrouwen sterk hadden
genoeg ruimte op te wisselen. In de tweede
set ging het allemaal een beetje mis, VC
Leeuwarden maakte veel punten met de serve
en onze pass kon er niet tegenop, dit eindigde
dan ook in een dikke winst voor Leeuwarden
met 12 - 25.

Maar gelukkig lieten de thuisploeg de koppen
niet hangen en vochten door in de derde set.
Zij  vergaten de tweede set en wilden de stand

op 2 - 1 zetten. Men bleef redelijk bij elkaar en
maakten mooie punten, maar helaas verloren
toch deze set met 20 - 25.

Nu moest er dan echt wat gebeuren. Al meteen
in de vierde set maakt Hilda Lutgendorff een
serie van zes punten met een sterke serve. Dat gaf
Makkum moed en iedereen had er duidelijk
zin in om er een gelijke stand van te gaan maken.
Alles liep goed en ze stonden vaak voor met
vijf punten verschil. Door veel gejuich en geklap
werd deze gewonnen set met 25 - 20. Het publiek
kreeg een mooie wedstrijd te zien en iedereen
hoopte op een overwinning van Makkum. 

In de vijfde set begon het allemaal wat minder,
ze liepen uit met een aantal punten. Maar na
een time-out was iedereen weer wat rustig en was
het vechten voor elk punt. De volleybalsters
kwamen terug tot een stand van 12 - 12, maar
helaas liep VC Leeuwarden uit tot 12 - 15 en
verloor Makkum de laatste set. Ondanks een
verlies van Makkum, is er goed gespeeld en
verlieten de dames de zaal met een goed gevoel.

De volgende wedstrijd zal een bekerwedstrijd
zijn, maar de datum er van is nog niet bekend.
We willen het publiek bedanken voor de aan-
wezigheid en we hopen dat iedereen er de
volgende keer er weer bij is zegt Lieke van As.

VC Leeuwarden tandje te sterk voor Makkumer Dames 1
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Dvd’s
Anastacia- Live at last; Andere Rieu- At Schonbrunn, Vienna; Andre Hazes- Het beste  uit de Hazes 100 ( van de
fans- voor de fans); Toppers in concert 2006- Het meezingfeest van het jaar (Gerard, Rene, Gorden);

Informatief
Bakker, S.- Bereik je ideale gewicht; Ben-Tovim, A.- Welk instrument past bij mijn kind?; Burdon, J.- 101 oplossin-
gen: makkelijke ideeën voor moeilijke ruimtes; Doef, S. v.d.-  Een kind en je relatie; Geïllustreerde bijbelverhalen-
Verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament;Gensler, P.- Kinesiologie; Gondor, F.- Ik overleefde Auschwitz; Haan,
N. de- Vogelontdekgids (Gids voor kinderen met informatie  over vogels in verschillende gebieden van ons land);
Hattatt, L.-  1000 tuinplanten; Korzelius, E.- Osteoporose; Laasner, L.-  Ik was pas dertien (tien jaar lang gevan-
gen in een sekte in Amerika); Masljajev, J.- Met volle zeilen over de oceaan; Six, M.- Origami: vliegtuigen en boten
(stapsgewijze uitleg over tien modellen vliegtuigen); Tasman, A. J.- Het journaal van Abel Tasman(
Scheepsjournaal van Abel Tasman, die een ontdekkingsreis maakte naar Australië);.Visser, C.-  Miss Concordia
(levensverhalen van acht vrouwen, die elders een nieuw leven opbouwden); Vocking, Y.- Jouw personal health
coach (voedings- en bewegingsadviezen); VT wonen- Binnen kijken:

Romans
Alexandra, B.- Wilde lavendel (een meisje werkt zich op tot beroemde theateractrice in Parijs); Aspe, P.- Onvoltooid
verleden (Een Brugse commissaris krijgt te maken met een drievoudige moord met een gevaarlijk, politiek karak-
ter);Berg, E.- De verzoening; Diamond, S.- De Strandweg (de vriendschap tussen twee meisjes ontwikkelt zich na
een verkrachting catastrofaal); Goldsmith, O.- Als liefde blind is (een jonge vrouw probeert een nieuw leven op te
bouwen in Londen); Goyer, T.- Het licht van de dageraad (een Amerikaanse piloot en vlieginstructrice worden ver-
liefd op elkaar als zij in 1941 gestationeerd zijn op Hawaiï); Graaskamp, H.- Vrouw zoekt boer ( door een erfenis
kan een vrouw een afgebrande boerderij kopen); Hartman, V.- Zeeuws meisje (de moord op de erfgename van
een chemieconcern); Jansson, A.- Doodskruid ( een Zweedse inspecteur onderzoekt de verdwijning van een man);
Jones, B.- Op weg naar Mr. Right (Twee vriendinnen reizen op zoek naar De Grote Liefde); Keating, B.-  De vriend-
schap (heerlijk boek over echte liefde, helden en familie); Kellerman, J.- De juni moorden; Lang, M.-  Zilverlingen
(een vrouw van Duitse komaf wordt tijdens de Eerste W.O. onder druk gezet om haar vriend te verraden); Lansink,
L.-  De Zusjes (in een Canadees dorp groeit een Siamese tweeling op); Mansell, J.- en de minnaar is... (twee jonge
vrouwen handhaven zich als werkende moeder en ontmoeten onverwacht een nieuwe relatie); Mitchard, J.-
Wankel evenwicht (Vrouw wordt verlaten door man en kinderen); Nesbo, J.- Dodelijk patroon (Rechercheur Hole
dreigt te worden ontslagen, hij krijgt nog één kans....); Patterson, J.- Zomer van verraad ( een strandwacht wordt
betrokken bij een kunstroof); Power, S.-  Het staat in de sterren (vier hartsvriendinnen met hetzelfde sterrenbeel
delen alle ups en downs met elkaar); Sholes, L.- Het Graal-complot; Slaughter, K.- Triptiek (Na de vrijlating van
een veroordeelde man worden enkele moorden gepleegd); Vermeer, S.- All-inclusive (10-jarige tweeling sterft
onder verdachte omstandigheden op vakantie ); Wisse, C.- Klaverhoeve (Na een dodelijk ongeluk zorgt het opha-
len van een oude legende voor misverstanden in het leven van een jonge weduwe); Zwaan, P. de- De voeder (een
misdadiger leeft een verborgen leven, sinds hij een rechercheur invalide sloeg);

Bovenstaand een deel van de aanwinsten 
voor een volledig overzicht en meer bibliotheeknieuws kijk een op 

www.bibliotheekmakkum.nl.

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten

vrijdag 17 december

LOADED
DICE

vanaf 21.30 uur

Voetbalprogramma
VV Makkum
Beker zaterdag 18 november
Leeuw. Zw. F1 - Makkum F1 10.15 uur

Competitie 18 november
senioren
Oudega 1 - Makkum 1 14.30 uur
QVC 2      - Makkum 2   14.30 uur
Makkum 3 - De Wâlde 2   14.30 uur

junioren
Makkum A1   - Bant A1     14.30 uur
Joure SC C2   - Makkum C1   9.00 uur
Wâlde De MC 1 - Makkum MC1 10.30 uur

pupillen
Leeuwarden D1 - Makkum D1   10.30 uur
Frisia D4       - Makkum D2   9.00 uur
Minnertsga E1 - Makkum E1 10.00 uur
Terschelling E2 - Makkum E2 12.30 uur
Makkum E3  - Heeg E2    9.00 uur
Makkum F1   - AVC F1     10.00 uur
Makkum F2   - Workum F3  10.00 uur
GAVC F4     - Makkum F3  11.45 uur
Makkum F4   - Waterp. Boys F2 11.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 17 november
20.15 uur J Makkum 9 - Deplhion/DBS 12
21.25 uur H Makkum 1 - VC Sneek 5
20.15 uur D Makkum 4 - Hielpen 1
21.25 uur D Makkum 3 - BEO 2
20.15 uur J Makkum 9 - Stânfries 9
21.25 uur D Hanzestad 3 - Delphion/DBS 5

KNVB-competitie
dinsdag 21 november
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Urk 1

Sporthal



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 16 november 2006

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nieuw in Makkum
Mini kraan verhuur

Gewicht 1000 kg
Breedte 75-100 cm

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

Hoveniersbedrijf  
B. Bosma

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

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

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Sport

Makkum - Het gebeurde een kwartier na rust.
Een sterk spelend Makkum leidde op dat moment
met 3-0 en had de wedstrijd al ruimschoots in
haar voordeel beslist. De voorbereidende actie
van Jouke de Jong was onnavolgbaar. Over de
linkervleugel slalomde hij door de verdediging
van Blue Boys, leek zich te verslikken in de
laatste tegenstander maar met een geweldige
‘panna’ wist hij toch de achterlijn te bereiken.
De voorzet op was op maat. De afronding van
Gerard Roorda schitterend. De volley verdween
via de binnenkant van de verste paal achter de
verbouwereerde keeper van de gasten, 4-0. 

Het doelpunt was hét hoogtepunt in een
wedstrijd waarin Makkum van begin tot eind
domineerde, de spitsen een hoofdrol vervulden
terwijl dankzij een sterk verdedigingscentrum
bestaande uit Teake Egersma en Piter Genee
vrijwel geen kans werd weggegeven. Voetbal
is en blijft een vreemd spelletje. Wie het elftal
van trainer Klaas Sinnema enkele weken geleden
zag ploeteren tegen NOK had niet kunnen
bevroeden dat, amper een maand later, een
fris spelend Makkum het één plaats hoger
geklasseerde Blue Boys naar een eclatante 5-0
nederlaag zou kunnen spelen. Het enige wat
de thuisploeg kon worden verweten is dat het
de wedstrijd niet al in de eerste 45 minuten

besliste. Met de harde wind in de rug zette het
de gasten uit Nij Beets vanaf het eerste fluit-
signaal met de rug tegen de muur en creëerde
het met name in de eerste twintig minuten kans
op kans. De 2-0 ruststand, doelpunten van
Gerard Roorda en Jelle Hiemstra, was dan ook
geenszins geflatteerd en slechts een magere
afspiegeling van de krachtsverhoudingen in
het veld. 

Binnen 20 minuten na rust stond de eindstand op
het scorebord. Zowel voor als na de fantastische
goal van Roorda was het topscorer Jouke de Jong
die zijn achtste en negende treffer van het seizoen
aantekende. Door de overwinning klimt Makkum
langzaam maar zeker naar de middenmootpositie
in de vierde klasse A. Hoewel de degradatiezone
nog niet volledig uit zicht is, is het op doel-
gemiddelde zelfs koploper in de tweede periode
met de volle winst uit twee wedstrijden. Met
een weer complete selectie, afgelopen zaterdag
aangevuld met de op het oude nest terug-
gekeerde Yme de Jong en comeback-kid Andries
Smink lijkt de toekomst er voor Makkum
weer redelijk positief uit te zien. Wie had dat
een paar weken geleden kunnen denken? 

Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen
het nog puntloze Oudega op het programma. 

voetbal - Makkum declasseert Blue Boys

De Waardruiters
Cornwerd - De ponyrijdende leden van de
Waardruiters waren goed vertegenwoordigd op
de dressuurwedstrijd van 4 november in Franeker.
Yvette Altena (184 punten), Iris van der Kamp
(183 punten) en Sjerstin Talsma (180 punten)
behaalden met hun pony’s alle drie een winst-
punt in de klasse B. Ook Lysanne Wielsma
ging met een winstpunt naar huis in de klasse
L1. Hinke Politiek reed met haar pony Sytse
199 punten bij elkaar wat goed was voor twee
winstpunten en een eerste prijs in de klasse L2.

Maaike Tolsma en haar paard Toscar kwamen
vrijdag 3 november in Koudum in actie. Met
een score van 182 punten in de klasse L1-
dressuur behaalde ook zij een winstpunt.

Pieternel Heeres reed met Olijfje vrijdag 10
november mee in de klasse B-springen op
Indoor Meppel. Met een twaalfde prijs in het
eerste parcours en een derde prijs in het tweede
parcours kwalificeerde zij zich voor de finale
die aanstaande donderdag verreden wordt.

Zaterdag 11 november werd er in Sneek een
springwedstrijd voor pony’s georganiseerd.
Yvette Altena reed hier het eerste parcours
foutloos en behaalde met een stijl van 54
punten een tweede prijs. Daphne de Vries
reisde diezelfde dag samen met haar pony
Speedy helemaal naar Oenkerk, waar zij
maarliefst twee eerste prijzen en drie winst-
punten in de wacht sleepte.

Makkum - Tot en met 3 januari exposeert de
in Sneek wonende Frans Peters in Avondrust te
Makkum. Avondrust organiseert deze expositie
in samenwerking met Art Connection. 

Frans Peters heeft een creatieve opleiding genoten
in Amsterdam, waarin tekenen, schilderen en
decoreren een belangrijk onderdeel vormden.
Vervolgens heeft hij jarenlang lessen gevolgd
in model en portret tekenen en schilderen bij

de Blauwe Stoep en Parnas te Leeuwarden.
Hoewel hij aanvankelijk realistisch schildert,
heeft hij ook vaak geëxperimenteerd met
vorm en techniek om zo zijn bakens te verzetten.
Zijn olieverfschilderijen worden met een losse
toets geschilderd en met een onbekrompen
materiaal gebruik betrekkelijk dik op het doek
aangebracht. De aantrekkings- en zeggings-
kracht van zijn werk wordt bepaald door zijn
compositie en goed kleurgebruik. 

Expositie Frans Peters in Avondrust te Makkum
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

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

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

Wij begrijpen waar u heen wilt....

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53
8754 BL Makkum

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

Uw (recreatie) bedrijf
op internet?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl

Politike jûn 
mei Johannes Kramer
yn Makkum
Makkum - Rûnom yn de Súdwesthoeke steane
huzen te keap. Dochs is it foar de jongerein en
minsken mei in lytse beurs dreech om hjir in
betelber hûs te finen. De prizen fan de keapwenten
binne de ôfrûne jierren sa omheechgongen dat
de huzen dy’t te keap steane foar har net te
beteljen binne. Foar dizze skeve ferhâlding
hat de oerheid de lêste jierren te min each hân. 
Yn april fan dit jier hat de FNP-fraksje yn de
provinsjale steaten in moasje yntsjinne om de
mooglikheden foar in startersliening foar it
keapjen fan in hûs te ûndersykjen. Dy moasje is
oannommen. In startersliening moat jongerein
en ek âlderein de mooglikheid jaan om mei
geunstige betingsten in hûs te keapjen.
Oerstappen fan in hierhûs nei in keapwente of
fan it âlderlik hûs nei in keapwente wurdt sa
makliker.

In oar wichtich punt wat de Súdwesthoeke-
gemeenten op dit stuit dwaande hâldt, is de
bestjoerlike gearwurking en petearen oer
weryndieling. Moat Wûnseradiel opdoekt
wurde en mei trije of noch mear gemeenten
ien grutte nije gemeente foarmje? Wat smyt
dat op foar de ynwenners fan dizze gemeenten?
De FNP-ôfdieling Wûnseradiel hat har fraksje-
foarsitter yn ‘e steaten Johannes Kramer frege
hoe’t neffens him it ien en oar útwurket foar
de gemeenten yn de Súdwesthoeke.

Op tongersdeitejûn 16 novimber sil Johannes
Kramer sprekke yn De Prins (boppeseal) te
Makkum. De jûn begjint om 8 oere. 

Alle belangstellenden dy’t wolris witte wolle
hoe’t de FNP oer beide ûnderwerpen tinkt of
de diskusje oangean wolle, binne fan herte
wolkom. Ek oare saken út de provinsjale en
gemeentlike polityk kinne op it aljemint
brocht wurde. Dat net stinne, mar der hinne.
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gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Zoekertje

TE KOOP

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

Werkschoenen z.g.a.n., merk Softane, enkel-
model, met stalen neus mt. 36 € 12.50, 
tel. 0517-531957

Een ruime gezinswoning voor de prijs van
een huurwoning, tel. 0517-532136

Lerenjas mt. 56 € 10.-; 2 p. nieuwe casuele
schoenen nikes mt. 43 € 5.-; Wit bureau 3
laden € 10.-; Witte tafel 135 x 90 € 10.-, 
tel. 0515-575756

Klusjesman voor behang, schilderen en sausen,
laminaat vloeren, tuinwerkzaamheden etc.,
tel. 06-14064482

Hulp in de huishouding, tel. 06-45221651

Enthousiaste vrijwilligers voor de evenementen
commissie jeugdsoos Makkum en 
Bankstellen voor jeugdsoos Makkum, 
tel. 06-44962289

AANGEBODEN

GEZOCHT


