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Groot en klein begroeten Sint en zijn Pieten

Makkum - Het zonnetje scheen vrolijk en
heel veel kinderen, ouders en grootouders
stonden op de haven op Sinterklaas en zijn
Pieten te wachten. Terwijl de Sinterklaasboot
het kanaal in kwam, speelden Hallelujah en
de drumband vrolijke klanken. Zoals ieder
jaar was het weer spannend komt hij wel en
hebben ze het grote boek al terug uit Veere.
Sint en zijn Pieten waren op tijd, maar toen
was het boek er nog niet. Gelukkig hebben

wij de waterpolitie en de boot uit Harlingen
kwam met twee Pieten, met alle toeters en
bellen aan, razendsnel naar Makkum. Wat een
opluchting Sinterklaas was er, de Pieten
waren er en natuurlijk het grote boek waar
Sinterklaas alles in heeft staan, was ook in
Makkum aanwezig. Het feest kon beginnen
en Sinterklaas en zijn Pieten konden weer
even kijken of er nog veel veranderd was in
Makkum tijdens de rondwandeling.

Al jaren een 
vertrouwd adres!

DOLE
BANANEN

kilo

0.69
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag
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Info Familieberichten
Een vogel is gaan vliegen hoog in de lucht.

Zijn nest heeft hij verlaten,
hij komt niet meer terug.

Diep bedroeft zijn wij na het overlijden van
onze broer

Theunis Koornstra  
Freer en Jelle Koornstra

Makkum, november 2006

Vroeger ging je varen,
en stelde ons gerust:

De wind was gaan liggen
en je kwam altijd snel weer terug.

Ik zal nu gaan varen 
maar nu zonder kapitein.

Ik ben nu zo stuurloos
dit doet zoveel pijn.

Ik zal je nooit vergeten.

Aletta

Plotseling moeten wij afscheid nemen van onze
vriend

Teun Koornstra
Behouden vaart beste Teun.

Johannes - Loekie

Simone - Timen
Jacob en Amber

Adriaan - Rineke

Makkum, november 2006

Onze “voorzitter” is overleden.

Theun Koornstra
Het wekelijkse potje biljarten in de Belboei zal
nooit meer hetzelfde zijn.

Wij wensen de familie veel sterke toe met dit
plotselinge verlies.

“Biljartclub van 3 leden”
Jan en Andries Koornstra

Makkum, 15 november 2006

Als de vuurtoren brandt op het donkere land
is zijn licht mij een baken van rust.
In de donkere nacht houdt die toren de wacht
en hij wijst mij de weg naar de kust.

It loopke nei de Leugenbolle ta is foar

Theun Koornstra
foargoed foarby

Wy winskje Aukje en de famylje sterkte ta.

Jan Bauke
Johannes Klaas
Jan Tonny

Minsken komme
minsken gean

Hastich weirekke
Ûs buurtgenoat

Theun Koornstra
Us meilibjen giet ût nei Aukje en bern

Jan en Akkie Lukkes
Jan en Pietje Jongman

Makkum, november 2006

Unferwacht moatte wy

Buorman Theun
Op ‘e Foarrige misse

Wy winskje buorfrou Aukje en fiedere famylje
in soad sterkte ta.

Fam. v.d. Meer Fam. Walinga
Sjef en Eelkje Fam. Schrale
Anko en Tineke Fam. Venema
Fam. Gielstra De Vries en Kuiken

Makkum, novimber 2006

15-11-2006

Ferstoarn,

us Ome Theun
Ek wy wien wiis mei jo.

Theunie en Siep 
Bertha en Rinke
Ruth en Klaas

Woltsie en Jouke
Pietie en Chris

Heden overleed onze lieve zuster, schoon-
zuster en tante

Wieke de Boer-Ploegstra
in de leeftijd van 87 jaar.

Bolsward, Bloemkamp

Makkum: E. Smink-Ploegstra
Y. Smink
en neven en nichten

Us buorfrou is 50 jier!
Ja, it is echt wier.
Juster wie’t de dei

dat elts har lokwinske hjirmei

Wy wolle noch wat ekstras melde
want sy is foar ús net deselde

as foar oare minsken.
Fan ús krijt se dan ek super bêste winsken

Foar alle kearen dat wy:
By har ite kinne

BBQ’ e in’e sinne
Samar by har oan rinne

Hé buorfrou bedankt, datst’o mei ús
út te fytsen, patat en ysko’s ite,
te swemmen en oppasje wolst

Wy fiele ús by dy thús!

Wite jimme al wa’t it is?
No dat kin ommers net mis!

Se wennet oan it ein fan’e strjitte
En de blommen komme jo dêr temjitte

Margreet, Niek en Elbrich

Deze mooie lieve meid
Met het blonde haar,
wordt 27 november

alweer 50 jaar

Kerkdiensten 
zondag 26 november

Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen                         

R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma                             

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. J. van der Hauw

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B.J.H. Dierick, Brouwerssteeg 7, Makkum. 
tel. 0515-231770

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

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

Aanbiedingen geldig van do. 23/11 t.e.m. wo. 29/11

literfles Vanille Vla................................................nu 99 cent
Leverkaas, 125 gram..............................nu 5 zegels extra
Navelsinaasappels, 2 kilo..........................................voor 1.99
Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................2.99
Resto Koffiepads, pak à 18 stuks..................................nu 1.15
Bolsius Theelichten met cap, 50 stuks...............................1.19
Honig Mie Nestjes, 500 gram.....................................89 cent
Top Q Appelmoes, pot 720 ml...............................nu 69 cent

van de Warme Bakker
Gevulde Speculaasstaaf............deze week van 4.30 voor 3.19

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 23 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 25 NOVEMBER

HOLL.BIEFSTUK
lekker mals

4 HALEN / 3 BETALEN
+ gratis kruidenboter

FILETLAPJES
4 HALEN / 3 BETALEN

3 ONS NASI + VARKENSSATÉ
per portie €€ 3.50

DONDERDAG 23 NOVEMBER
T/M WOENSDAG 29 NOVEMBER

SPAANSE BRAADHAM
100 gram €€ 1.89

LEVERKAAS
100 gram €€ 0.99

KIP-KERRYSALADE
100 gram €€ 1.10

Troch de triennen fan dizze oere
Slûpt syn glim

Syn eagen syn stim,
Mar foaral syn hert.

Nei alle moaie jieren, weryn wy meiinoar fan it
goede yn it libben genietsje mochten, hawwe wy
tige hastich ôfskie nimme moatten fan myn
leave man, ús heit en pake

Lieuwe Sijtsma
* Ljussens Grins

24 april 1930 19 novimber 2006

Makkum: Sjoukje Sijtsma-van der Gang
Bern en bernsbern

Jo kinne ôfskie nimme fan myn man, ús heit en pake
op tongersdei 23 novimber tusken 16.30 en
18.00 oere, thús op de Ds.L. Touwenleane 21,
8754 BP Makkum.
De ôfskiedtsjinst sil hâlden wurde op freed 24
novimber, de middeis om 14.00 oere yn de
museumkerk 'Eben Haëzer', Haadstrjitte 17 te
Wierum.

Familieberichten

Hiel ûnferwachts is ferstoarn ûs beste buorman

Lieuwe Sijtsma
Wy winskje buorfrou, bern en bernsbern in soad
sterkte ta.

Aukje en Wiepie Lootsma
mevr. K. Visser
Jacob en Elisabeth v.d. Weerd
Cor en Geertje Bruinsma
Douwe en Wietske Bosma
mevr. de Boer
mevr. Kl. Greler
fam. J. Nadema
fam. Kl. Poepjes
fam. J. Horjus

Makkum, november 2006

Plotseling is overleden ons oud bestuurslid van
“Us Leane” de heer

Lieuwe Sijtsma
We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte
in deze moeilijke tijd

De bewoners van “Us Leane”

Makkum, november 2006 

Hjirmei wolle wy eltsenien tank sizze foar de
waarme stipe en belangstelling by it ferstjêrren
fan ús mem, beppe en oerbeppe

Hiltje 
Lutgendorff-van Scheltinga

Jimme kaarten en kondoleânsjes hawwe ús tige
goed dien.

Famylje Lutgendorff
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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

2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,10

2 kg lamsvlees  . . . . . . . . . . . . .€ 9,90

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

Op deze zaterdagmiddag is er van 13.30 tot
17.00 van alles in Makkum te doen.  Sinterklaas
zal met zijn Pieten door het centrum lopen en
in diverse winkels en horecagelegenheden
zijn er activiteiten voor jong en oud. 
Het draaiorgel zal vrolijke noten ten gehoren
brengen en ook zal een kinderkoortje
Sinterklaasliedjes komen zingen. 
Vind je knutselen leuk, maak dan een mooie
hoed en breng die naar Speelsgoed.
Kinderen die graag met Sint en Piet op de foto
willen zijn van harte welkom. De foto's kunnen
een week later gratis worden afgehaald bij
Bolink en Coufreur. 
Er is weer een snoepspeurtocht. Heb je het
goede aantal snoepjes geraden of ben je er
dicht bij dan is de pot met snoep voor jou. 
Bekijk de grote advertentie op de middenpagina
van de Belboei en je weet welke leuke dingen
er in Makkum te doen zijn. 
Het startformulier is af te halen bij Zilt op de
Markt. Volg de route dan sla je niets over van
wat er in Makkum te doen is. Om 16.30 stoppen

de activiteiten en dan gaat iedereen naar hotel
"De Prins" waar Sinterklaas om 17.00 de
prijswinnaars bekend zal maken.
Iedereen heel veel "wille" toegewenst.

En verder vindt u op deze pagina een
SintwilledeiPuzzel, puzzel mee voor een
leuke prijs. Zoek de letters en of woorden in
de pakjes op de Sintwilledei pagina en vul dit
in op de hier onderstaand diagram en op de
grijze balk verschijnt de oplossing, van deze
SintwilledeiPuzzel. Knip uw oplossing uit
en stuur hem voor 2 zaterdag op naar; Sint
en Piet, Antwoordnummer 4700, 8754 ZX
MAKKUM. (een postzegel is niet nodig) 
Met vermelding van uw, Naam, Straat,
Postcode, Woonplaats en indien mogelijk uw
telefoon nr.

Onder de goede oplossingen worden er 4 prijzen
getrokken en wel op 2 december,  bij Hotel
Cafe Restautant de Prins door twee
SintwilledeiPuzzelPieten, om p.m. 16.00 uur.

Sintwilledei in Makkum op zaterdag 25 november
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie sperziebonen  
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.98

Vers gesneden hutspot
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.49

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

Houtmolen 88 MMakkum
Telefoon ((0515) 2233020

auna
rt/tt Sres

Bea
ut

De LLeliehof mmaakt 
beautyarrangementen 

voor iiedereen bbetaalbaar
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

wwwwww..lleelliieehhooff..nnll 
(kijk onder actiearrangementen 

en onder onze nieuwsbrief)

Boeken via internet 5% korting

Een ggezellig

dagje uuit!!!

Uw eigen @makkum.nl 
e-mail adres 

voor €€ 1,67 p/mnd.

Vraag het aan bij 
mail@makkum.nl

www.makkum.nl

Nieuwe boeken over Makkum

De stichting Ald Makkum geeft deze maand
maar liefst drie nieuwe boeken uit waarin de
Makkumer historie centraal staat. In de serie
Makkumer sier is deel drie: “Kingmahuizen”
verschenen. De eerste twee delen: “Het Fortuin
uit Zee” en “Lieuwkamastate” zijn ook nog
(beperkt) leverbaar. 

Nieuw is het boek “Van Sloterdijck” over de
18e eeuwse Makkumer koopmansfamilie van
die naam. In dit sneupersboek veel interessante
en niet eerder beschreven ontdekkingen: Wat
heeft het Amiraliteitshuis te maken met de
latere Hoofdwacht? Waar stond de befaamde
Makkumer glasfabriek? Wat heeft een
Makkumer houthandelaar te maken met de
bouw van de twee grootste oorlogsschepen
ooit voor de Friese admiraliteit, en waarom
konden deze de Harlinger werf nimmer verlaten
en moesten tenslotte gesloopt worden? 
De familie Van Sloterdijck bezat en was actief
in verschillende plaatselijke industrieën. Zo
komen we en passant veel te weten  over de
historie van de scheepswerf op Altena en
maken we kennis met de korte, bewogen
geschiedenis van het kapitale huis op de hoek
van Groote Zijlroede en de Krommesloot.

Tenslotte het boek “Van jagers en vissers”, dit
geeft een prachtig beeld van Makkum aan het
eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Aan de hand van drie jeugdige plaatsgenoten
beschrijft auteur Jan van de Laan het toenmalige
dorpsleven. De floreerende visserij, een
belangrijke bron van inkomsten voor de plaat-
selijke bevolking komt uitgebreid aan bod. In
de avonturen van het drietal zijn de toen
gehanteerde visserijmethodes verwerkt en
wordt de, destijds onomstreden, buitendijkse
jacht treffend beschreven. Jan van der Laan,
in 1964 verscheen zijn eerste jeugdboek
“Jager van ‘t vrije veld”, verweeft een aantal
legende’s in het verhaal. Uiteraard komt “It
Wite Wiif” voorbij en vermakelijk zijn de
anecdotes in het hoofdstuk “Leugenbolle”.
Kortom een aanrader en tevens een belangrijk
historisch document voor een ieder die de
Makkumer historie en ver daarbuiten een
warm hart toedraagt. 

Vrijdagavond 24 november vanaf 19.30 uur is
Jan van der Laan aanwezig in de bibliotheek
om het boek te signeren en wordt tevens de
tentoonstelling geopend waarop de gebruikte
illustraties van Frâns Faber te zien zijn aange-
vuld met een aantal foto’s, uit het archief van
Ald Makkum, die betrekking hebben op de
gebeurtenissen in het boek.

Alle besproken boeken zijn verkrijgbaar bij
boekhandel Couffreur en bij de stichting Ald
Makkum (november-december iedere middag
geopend - Waagsteeg 1a. Tel. 0515-230670)

Makkum - Unicef is in 1946 opgericht als
noodorganisatie voor hulpbehoevende kinderen
na de Tweede Wereldoorlog. Nadien is het doel
van Unicef uitgebreid naar alle vergeten kinderen
op de wereld. Vandaag de dag steunt Unicef,
als volwaardig onderdeel van de Verenigde
Naties, hulpprojecten in circa 155 landen.
Kinderen blijven voor Unicef bovenaan de
agenda staan. Dankzij het werk van Unicef
kunnen generaties jongens en meisjes overleven
en gezond opgroeien met goede voeding,
kwalitatief basisonderwijs en veilig drinkwater
en sanitaire voorzieningen. Het is ook het

streven van Unicef de verspreiding van de
ziekte hiv/aids te minimaliseren en de kinderen
te verzorgen die door de ziekte als wees
achterblijven. Met de aanschaf van Unicef-
artikelen kunt u het belangrijke werk van
UNICEF steunen. In Makkum is de jaarlijkse
verkoop dit jaar weer in de plaatselijke super-
markten. Van 23 t/m 25 november bij Jumbo
Kooistra en van 7 t/m 9 december bij Coöp.
Van der Wal. 

Namens alle kinderen die door Unicef geholpen
worden, alvast hartelijk dank voor uw steun!

Uw steun geeft kinderen een toekomst
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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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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

Agu en Mango Helmen
groot/klein

3 halen / 2 betalen
of gewoon 

33% korting

a g
u

 e

n  m
a n g o  h

e l m
e n  a a n b i e d i n g

Makkum - Afgelopen zaterdag hebben enkele
leden van ProWûn verkiezingsmateriaal ver-
spreid in Makkum. Winkelende voorbijgangers

namen graag het aangeboden materiaal van
SP. Groen Links, D66 en de Christenunie in
ontvangst.
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DE INKOPEN MET SINTERKLAAS EN KERST,
DAARMEE KOM JE IN MAKKUM HET VERST.

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.2 - 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.

Bij iedere besteding van € 5,— bij één van
de deelnemers aan de decemberactie 2005,
ontvangt 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 verschillende geld-
bedragen. De hoofdprijs is een waardebon
van € 1100,00 

De actie start op 16 november en duurt tot en
met 28 december. Op Donderdag 28 december
wordt in Hotel De Prins de openbare trekking
gehouden. De deelnemende winkeliers zijn
herkenbaar aan de poster. 
(wie geen poster achter het raam heeft
gehangen doet niet mee)

*De foto’s van de intocht van Sinterklaas in 
Makkum te zien zijn op de site: 
www.radiobolsward.nl ? 

*Kinderen nog steeds kunnen mailen met 
Sinterklaas? 

*Het e-mail adres in de vorige Belboei niet 
klopte? Adres is: sintnaarmakkum@live.nl 

*Sinterklaas zaterdag alweer naar Makkum 
komt voor de “Sintwilledei”? 

(PUZZEL NR.2 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

Zangavond

Zondagavond 26 november om 19.30 uur
Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10 te Makkum

m.m.v. Leger des Heils uit Harlingen
o.l.v. Br. E. Scheffer

Hartelijk welkom namens de zangcommissie
van Workum/Makkum

Wist u dat...
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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

Kerkstraat 20 - Postbus 12

8754 ZN Makkum

Telefoon 0515-231346

Telefax 0515-232143 

E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio

Een betrouwbare gids op juridisch gebied

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering

Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken

Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch 
Specialisten in het Notariaat staan wij 

u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?

Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit

Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later

onaangename verrassingen

Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

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

V D BLES TAXICENTRALE

Kleur wedstrijd bij 

Venema 
dhz en tweewielers

haal het setje potloden op 
en maak een winter tekening 

Met als prijs easyglijders en andere
leuke prijzen in 3 leeftijdsgroepen.

Voorstraat 7 Makkum

Financiële meevaller
voor gemeente
Witmarsum - De Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG) heeft besloten 500 miljoen euro extra
van de reserves aan de gemeenten uit te keren.
De gemeente Wûnseradiel krijgt hiermee een
extraatje van 1.158.000 euro. Dit wordt verdeeld
over twintig jaar en dat betekent dat er ieder
jaar 58.000 euro extra is. De meerderheid van
de raad wilde dit geld graag in een speciale
reserve pot hebben, waarbij de raad dan ieder
jaar kan beslissen wat met dit extraatje gedaan
kan worden. Zij denken hierbij aan leefbaar-
heidsprojecten, jeugdbeleid en de invoering
van de WMO. De VVD was van mening dat
het wel in de algemene reserve pot kan. De
twee nieuwe raadsleden van de VVD hebben
opgemerkt dat er vaak een beroep op deze pot
gedaan wordt en een extraatje kan daar dan
wel in. Ook lijkt het deze partij gemakkelijker
om niet allerlei reserve potjes te hebben.

Willemijn van der Werf
stopt als raadslid
Witmarsum - Nog maar kort geleden gestart
met de nieuwe partij ProWûn en toch stoppen.
Willemijn heeft 8 jaar voor Groen Links in de
raad gezeten met Aart Romeijn. Toen deze
plotseling overleed was zij haar vriend en
maatje kwijt. Samen streden ze tegen het plan
Noord en toen er uiteindelijk een nieuwe partij
kwam ProWûn stonden ze samen aan de start.
Aart kwam niet weer in de raad, maar deed veel
voor vluchtelingenwerk. Dit werk gaat Willemijn
nu voort zetten. In het vluchtelingenwerk zijn
vrijwilligers moeilijk te krijgen en in de raad
was wel een opvolgster te vinden. Willemijn
is een warme vrouw, met grote deskundigheid
op veel gebieden en een strijdbare vrouw met
het hart op de goede plaats. Burgemeester
Theunis Piersma had bij haar afscheid een
mooie opmerking: “Zij begon met zich vast te
ketenen aan het hek van een kerncentrale en
ging uiteindelijk door naar het pluche van het
raadslid zijn”. Nu gaat ze terug naar het actie
voeren voor vluchtelingen werk en hij denkt
dat hij haar nog wel weer tegen komt.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

VAN DER MEER
de Verfspecialist

Profiel maakt van je huis 
je thuis

VOORSTRAAT 21 8754 EV 

MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00 
Dinsdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Woensdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Donderdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Vrijdag 09.00-12.00  13.00-17.00 
Zaterdag 09.00-12.00 

Top occasions met de beste garantie
benzine
Peugeot 307 Break 1.6i,a/c,cr.contr,radio-cd,60dkm  2004  € 15900,-
Citroen C3 16-16v,X-TR Automaat,5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Radio-cd,dakrail,el.rmn/spiegels,cpv+afst.bed,39 dkm 2004 € 14900,-
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  € 13900,-
Peugeot 307 XT 1.6-16v,5drs,grijsmet,airco,70 dkm   2002 € 11900,-
VW Polo 1.4-16v,airco,r-cd,navigatie,stuurbekr,72dkm 2003 € 10900,-
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail 2002 € 10650,-
Peugeot 206 1.4i Automaat,3drs,blauwmet,st.bekr,31dkm 2002 € 9900,-
Opel Corsa 1.2-16v,5drs,zwartmetallic,comfort uitv,cpv+afst.bed
El.ramen/spiegels,radio-cd,stuurbekr,35dkm         2003 € 9250,-  
Seat Cordoba Vario 1.6i,rood,stuurbekr,1e eig,98dkm  1998 € 3900,-
Fiat Brava 1.2,5drs,blauwmet,radio,stuurbekr,114dkm  1997 € 3850,-

diesel
Peugeot 307 Hdi 'Gentry',5drs,grijsmet,airco-ecc,cruisecontrol
Lm velgen,lederen interieur,mistl voor,nw st,131dkm 2003 € 13900,-
Peugeot 206 Hdi,blauwmet,stuurbekr,radio-cd,123dkm   2002  € 8400,-
VW Golf Tdi'trendline',5drs,zwart,cpv,st.bekr,nw.st  1999 € 6900,-
Peugeot 306 D,5drs,groenmet,cpv,el.rmn, 171dkm       2000 € 4900,-
Opel Astra 2.0 Dtl,5drs,zilver,cpv,st.bekr,trekh, 11-1999 € 4250,-

Ingeruild komt binnen;
Ford Focus 1.6-16v''trend',5drs,airco,100dkm 1999
Opel Astra 1.6i,5drs,zilvermet,118dkm,nw.st 1998

Zuiderzeeweg 7,makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto's en info.

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

Agenda
zaterdag 25 november
Makkum - Disco zwemmen in Joure 
19.30 - 21.30 uur, opgeven bij Marcel, 
tel. 0515-232032

Makkum - Hotel de Prins 20.30 uur,
onstuimige avond met 4- Tuoze Matroze

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 

Vanwege een computerstoring is het mogelijk
dat wij niet alle berichten die per email zijn
verzonden binnen hebben gekregen. Wij vragen
hiervoor begrip te hebben. 

redactie

Oefenwedstrijd donderdag 23 november
Top ‘63 - Makkum 1 20.00 uur

zaterdag 25 november
senioren
Makkum 2   - BCV 3 12.30 uur
ONS Sneek 4 - Makkum 3 14.30 uur

junioren
Oeverzw. A1 - Makkum A1 10.30 uur
Balk B1  - Makkum B1 10.30 uur
Makkum C1 - Oeverzw. C1 11.00 uur

pupillen
Makkum D1  - Drachtster B. D1 9.30 uur

Indien hele programma is afgelast klaverjassen
in de kantine om 14.00 uur.

NeVoBo-competitie
vrijdag 24 november
20.15 uur J Makkum 7  - Vovem’90 2
20.15 uur J Makkum 8  - Heecher Op 7
21.25 uur D Opslach 1 - Heecher Op 2
20.15 uur J Makkum 6  - SVW 5
21.25 uur D Makkum 4  - Delphion/DBS 5

KNVB-competitie
dinsdag 28 november
20.00 uur H Ny Engwier 1 - Friesland 8

Voetbalprogramma

Sporthal
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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

Bar Café Restaurant

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

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

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Sport

Makkum - Binnendoor naar Tjerkwerd, richting
Blauwhuis en tot slot de slingerweg via Westhem
naar Oudega. Afgelopen zaterdag legden de
trouwe supporters van het eerste elftal van de
voetbalvereniging Makkum dit traject weer
eens af. Waar Oudega en Makkum in vroeger
tijden zeer regelmatig de degens met elkaar
kruisten stonden de ploegen zaterdagmiddag
voor het eerst in elf jaar weer tegenover elkaar.
Na vele jaren in de vijfde en zelfs zesde klasse
te hebben gebivakkeerd promoveerde de thuis-
club vorig seizoen weer naar de vierde klasse
KNVB. Zowel voor de thuisclub als de bezoekers
was de wedstrijd van groot belang. Het nog
puntloze Oudega was er alles aan gelegen de
eerste punten van het seizoen binnen te halen
terwijl Makkum na een zeer stroeve competitie-
start koploper is in de strijd om de 2e periode-
titel. Wellicht dat de spelers van Makkum
door het positieve wedstrijdverslag van vorige
week met het hoofd in de wolken liepen,
misschien dat er sprake was van onderschatting,
feit is dat Makkum een klasse minder voetbalde
dan een week eerder toen het van Blue Boys met
5-0 van de mat speelde. Aangezien al snel bleek
dat ook de thuisploeg het niet van technisch
vernuft moet hebben ontspon zich een typische
vierdeklas wedstrijd van een bedenkelijk niveau
waarin de meest gelukkige ploeg uiteindelijk
aan het langste eind trok. Vanaf de start van de
wedstrijd stroopte de thuisploeg de mouwen op
en met veel power probeerde het Makkum onder
druk te zetten. Hoewel Makkum gaandeweg
de eerste helft wel onder de druk uitkwam kon
het nimmer het niveau van een week eerder
bereiken, Het kreeg wel enkele kansjes maar

keeper Sybren Bakker van de thuisclub bleek
een veel betrouwbaardere sluitpost dan van
tevoren gedacht. Bakker had in de 20e minuut
wel de hulp van de lat nodig toen Jouke de
Jong na een uitstekende voorzet van Jelle
Hiemstra vrij kon inkoppen. Na een half uur
spelen was het Oudega dat, niet onverdiend,
op voorsprong kwam. Na een niet bijster slim-
me overtreding van aanvoerder Tjeerdema die
hem ook nog geel opleverde was het Yme
Vonk van de thuisclub die de toegekende vrije
trap binnenschoot. De 1-0 voorsprong voor
Oudega betekende ook de ruststand. 

De tweede helft laat zich snel vertellen. Een
klein kwartiertje, tussen de 60e en 75e minuut
had Makkum nodig om de thuisclub op de
knieën te krijgen. In die korte tijdspanne was
het Jelle Hiemstra die tweemaal scoorde en
ervoor zorgde dat Makkum de drie punten mee
naar huis kon nemen. Oudega probeerde de gelijk-
maker nog wel te forceren maar na het vertrek
naar hoofdklasse Sneek was topscorer Heere van
der Velde, 42 goals vorig seizoen, gaat het scoren
van doelpunten de thuisclub zeer moeilijk af. In
de problemen kwam Makkum dan ook niet meer. 

Door de overwinning is de ploeg van trainer
Sinnema nu ongedeeld koploper in de tweede
periode met twee punten voorsprong op Bant.
De eerstvolgende wedstrijd is op 2 december
in en tegen Workum. Hoewel de ploeg haar
laatste twee wedstrijden verloor is duidelijk
dat Makkum uit een ander vaatje zal moeten
tappen wil het in de historische beladen derby
1 of meer punten uit het vuur slepen.

Makkum met hangen en wurgen langs hekkensluiter

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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.
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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!

Verhuisbericht

Wij zijn verhuisd en wonen tijdelijk 
op Stranwei 15 A

ons Postadres is 
Kalkovens 17, 8754 GP Makkum

0515-231873

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Kinderzitjes voor- en achterop, z.g.a.n. € 10.-
Mengpaneel € 15.-, tel. 06-14065482

1 paar Dameslaarzen met lamsvacht gevoerd
z.g.a.n. mt. 38 € 5.-, tel. 0517-641624

Kunst kerstboom (blauwspar) hoogte 1.80 met
standaard, tel. 06-21403801

Unicef artikelen bij supermarkt Jumbo Kooistra
a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

Atb/Mountainbike  fiets voor kinderen van 5
tot 7 jaar, tel. 0517-531199

110 yu-gi-oh kaarten en 129 voetbalkaarten,
pr.n.o.t.k., tel. 0515-541522 na 18.00 uur

Huishoudelijke hulp, tel. 06-43746298
AANGEBODEN

Een activiteit?

plaats het op...
www.recreatiemakkum.nl



Klusjesman voor o.a. laminaat vloeren, sier-
pleister, verven en sausen etc., tel. 06-14064482

Man voor schilderwerk, en tuinklusjes, 
tel. 06-13292556

Voor onze eco-tuin zijn wij op zoek naar
restanten stoeptegels 30x30 cm. Ook andere
maten en gebroken tegels zijn welkom. Wij halen
ze graag bij u af. Centrum - Wilgenhoeve,
Exmorra, tel. 0515-575169

Op 2 december: 2 vrolijke pieten met strooisel
en muziek. Info: Knipsalon Durkje, 
tel. 0515-231651

Voor een gezellige pakjesavond op 3 december:
De sint met z’n 2 vrolijke zwarte pieten. Info
Knipsalon Durkje, tel. 0515-231651

Op de Krommesloot witgouden oorstekertjes
met waarschijnlijk een diamantje. Te bevragen
bij Juwelier Gordon in de Kerkstraat
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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

AANGEBODEN

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

TE HUUR

GEVONDEN

GEVRAAGD










