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Duofiets voor bewoners Zorgscentrum Avondrust
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

(eigen foto)
* Mevrouw R. Bonnema-Algera maakt met medewerker Mirelle Galema Ydema (rechts) het eerste uitstapje
Makkum - Sinds kort is Zorgcentrum Avondrust in
het bezit van een duofiets. Nu kunnen ook de
bewoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen,
toch een fietstochtje maken, maar dan samen met
een begeleider. Men hoopt dat de duofiets regelmatig
gebruikt gaat worden, nu staat de winter voor de deur
en zal het voor velen niet erg aantrekkelijk zijn om
naar buiten te gaan, maar als het mooie weer weer
nadert, dan zal er zeker interesse voor zijn. Enkele
medewerkers van het zorgcentrum zullen zich gaan
inzetten als begeleiding tijdens het fietsen en ook

onder de vrijwilligers zal worden gevraagd wie het
leuk vindt om dat te doen. Misschien, nu u dit leest,
lijkt het u ook leuk om eens een fietstochtje te maken
met één van de bewoners, als vrijwilliger, dan mag
u zich daarvoor aanmelden bij mevrouw A. Hilhorst,
activiteitenbegeleidster. Inmiddels is de fiets al uitgeprobeerd door mevrouw Bonnema-Algera en zij
was zeer enthousiast!
Wellicht zullen er vele enthousiaste reacties volgen
zo is de verwachting bij Zorgcentrum Avondrust.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Open huizen route
zie pagina 8-9

Nieuwe trainingspakken voot damesteam Volleybalvereniging
Het tweede damesteam van Volleybalvereniging
Thrium (Arum, Witmarsum Achlum) is voorzien
van nieuwe trainingspakken door Tuinservice
Hilarides: een prima adres voor ontwerp, aanleg en
onderhoud van uw tuin.
Achter v.l.n.r.: trainster Elly Laverman, Gretha
Waterlander, Janet Miedema, Miranda Kramer en
sponsor Herman Hilarides. Voor v.l.n.r.: Feikje
Hoekstra, Griet Sijtsma, Joukje Leijendekker en
Esther Schippers. Niet op de foto: fotograaf Arthur
Smeets uit Arum.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

iedere dag 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
donderdag 1 november
R.K. Kerk 19.00 uur Allerheiligen pastor S. Draisma

zondag 4 november
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen, tevens jeugdkerk
R.K. Kerk 9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br.H.de Vries, Koudum + H.A.
Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, gez. avondmaalsdienst te Bolsward

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
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
E. Seinen, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

Familieberichten
The familytree will always grow!
Welkom lief kindje,
zo wonderlijk mooi en klein.
Het is eigenlijk niet te omschrijven,
hoe blij wij met jou zijn!
Zeer dankbaar zijn wij met de geboorte
van onze zoon en ons broertje

Rogier

Voor bezoek graag even bellen.
www.jasperenrogier.kidzsite.nl

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

dinsdag 6 november

Exposities
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen
voor Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en Breezanddijk. Unieke, nooit eerder
getoonde beelden. Open ma-vr. 10.00-17.00 uur,
za. 10.-15.00 uur.
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 29
november. Expositie aquareltekeningen en olieverfschilderijen (dieren, stillevens, bloemen,
planten en dorpsgezichten) van Maaike Poog,
geopend tijdens kantooruren. Toegang gratis.
Voor meer info: Maaike Boonstra-Poog, Turfmarkt
75, 8754 CJ Makkum. tel. 0515-232439 /
www.maaikepoog.nl

Dit lytse mantsje wurd

snein 4 novimber 30 jier
Fan herte lokwinske!

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

vrijdag 2 november

Witmarsum - Camping Mounewetter 19.30 uur
openbare discussieavond
”Wûnseradiel Weryndieling

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

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

Exmorra - Het Zonnehuis infoavond Art of Living

Sander, Daniella & Jasper
Slangenburg 14
7608 RR Almelo
06-43544477

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag om 11.15 uur

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Arum - De Gekroonde Leeuw 19.30 uur
openbare discussieavond
”Wûnseradiel Weryndieling”

Makkum - Ons Gebouw, Bazar H.V.G. 15.00 uur,
‘s avonds Rad van Avontuur

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

donderdag 1 november

Geboren op 25 oktober 2007
4560 gram - 55 cm

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Agenda

Beste mensen,
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten,
bloemen en attenties tijdens ons verblijf
in het ziekenhuis en bij thuiskomst.
Hartelijk groetend;
Rein & Zus Feenstra
Makkum, 26 oktober 2007
Gedempte Putten 33

Zorgcentrum Avondrust t/m 19 december expositie van olieverfschilderijen van Mw. G.
Salverda. Expositie van tekenaar dhr. L. Sluyter
Witmarsum - Gemeentehuis tot 1 december
expositie van olieverf schilderijen en aquareltekeningen Stillevens, landschappen, dorps-zee- en
havengezichten, dieren en bloemen van Aukje
Gietema en Maaike Poog, op de wand van de
Kunstroute Wûnseradiel. De expositie is vrij te
bezichtigen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis
Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.0018.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der
Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel.
0517-532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

www.makkumerbelboei.nl
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Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 3 november wordt weer het
oud papier opgehaald door leden van de muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om 9 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed gebundeld
of in een doos aan de weg te zetten. Wilt u alvast het
papier brengen, de ophaalcontainers staan vrijdag
al in de Klipperstraat ter hoogte van het tenniscomplex en kaatsland.

Bureau Het Friese Hart
vanaf morgen gesloten
Makkum - Per 1 november is Toeristen Informatie
Bureau Het Friese Hart gesloten. Wij blijven
uiteraard telefonisch bereikbaar tel. 0515-233940
en via de email info@hetfriesehart.nl
Pruikmakershoek 2, 8754 ET Makkum,
tel. 0515-233940 / fax. 0515-233805.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Makkum - De politie onderzoekt de inbraak in een
woning aan de ds. L. Touwenlaan. De inbraak is
vorige week donderdagmiddag gepleegd. Men is
vermoedelijk binnengekomen door een raam aan
de achterzijde te forceren. Gestolen zijn een televisie
en een laptop. Aangifte is gedaan door een 34-jarige
inwoner van Makkum. De politie heeft een buurtonderzoek ingesteld.

VARKENS ROOKWORST
per stuk

€ 2.-

RUNDER ROOKWORST
DINSDAG VERSE WORST

per stuk

VARKENS
500 gram

€ 2.-

ZUURKOOLSPEK

€ 2.50

100 gram

RUNDER
500 gram

€ 0.70

KRABBETJES

€ 2.75

100 gram

€ 0.50

SNERT hele liter
WOENSDAG GEHAKT DAG

SNERT halve liter

€ 3.25
€ 1.75

H.O.H. GEHAKT
500 gram

Inbraak op klaarlichte dag

DONDERDAG 25 OKTOBER
T/M ZATERDAG 27 OKTOBER

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

DONDERDAG 25 OKTOBER
T/M WOENSDAG 31 OKTOBER

€ 2.75

BOEREN SNIJWORST
100 gram

€ 1.25

KATENSPEK
100 gram

€ 1.10

Bazar H.V.G.
Makkum - Dinsdag 6 november vanaf 15.00 uur in
”Ons Gebouw”. U kunt raden en er is een grabbelton.
Maar op de kado tafel staan heel veel leuke dingen
voor de komende feestdagen. Er is pauze van 18.00
tot 19.00 uur. Daarna kunt u meedoen met het Rad
van Avontuur. Komt u ook even meedoen?
Graag tot ziens.

Zing mee
Makkum - ”Samen in de naam van Jezus”. Op
zondagavond 4 november zingen we weer bekende
geestelijke liederen, in de grote zaal van ”Avondrust”,
Kerkeburen 66. De zang wordt begeleid op het
orgel door dhr. Age Couperus. De toegang is vrij.
Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom.
Voor meer info: A. Otter, 0515-542126
of D. Tamminga 0515-231618.

BAZAR
H.V.G. Makkum
dinsdag 6 november
in ”Ons Gebouw”
aanvang 15.00 uur
pauze van 18.00-19.00 uur
>> daarna Rad van avontuur<<

telefoon 0515-231488 of 232547

Kwarkyoghurt, 1 liter.........................................................1.49
Grillham, pakje 100 gram......................nu 5

zegels extra
net Uien, hele kilo.................................................nu 49 cent
Koffiewafels, pakje 175 gram...............................nu 79 cent
Prodent Tandpasta (soft of coolmint)..........per tube 1.89 1.19
Soapy + Pomp Zeep.......................................van 1.99 nu 1.29
Giesel Wildeman Stoofperen, kilo.............................99 cent
Riperkrite Kaas (knoflook, bieslook en selderij)
deze week 500 gram.......4.75
Aanbiedingen geldig van do. 1/11 t.e.m. wo. 7/11
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Caravan Us Stek bestaat 12,5 jaar
Makkum - Zaterdag 10 november aanstaande viert
Caravan Us Stek haar 12,5 jarig bestaan. Om dit te
vieren is een feestavond voor iedere belangstellende
georganiseerd. Us Stek is de langstlopende keet in
Makkum en viert dit vanaf 21.00 uur in de Prins te
Makkum.
In 1994 is de kern van de leden bij elkaar gekomen
om samen een stek te zoeken in Makkum. Deze
vonden zij bij het ‘stek’onderaan de dijk bij het
Achterdijkje. Omhangen in de buitenlucht is niet
ideaal en hierdoor is besloten om een caravan te
zoeken. Al snel werd er een caravan gevonden en
deze werd onder toezicht van ouders, politie en
gemeente geplaatst bij het parkeerterrein achter het
kaatsveld. Dit werd de 1e keet sinds de legendarische
keet In ‘e Bocht die het langer dan 5 jaar wist vol te
houden. Langzaam groeide de groep van 10 jongeren
tot een huidige ledenlijst van bijna 50 leden.
Na een zinloze brand in 1998 verdween de caravan en
kwam er na een periode van surrogaat keetjes een
pracht van een houten hok. Dit was de voormalige
kantine van de duivenvereniging Makkum. Door goed
onderhoud en het schoonhouden van het terrein
rondom de keet bleef de overlast uit en mede hierdoor staat de keet nog steeds op dezelfde plek waar het
in 1994 begon. Ondanks de toenemende leeftijd komt
een aantal leden elkaar iedere week nog tegen op

vrijdagavond voor een weekevaluatie tegen in de keet.
Vereniging Caravan Us Stek zet zich tegenwoordig
in voor vermaak in Makkum. Zo is er het Eigooien
op de Markt, medewerking aan andere verenigingen
/ stichtingen en het oud en nieuw feest. Naast deze
jaarlijkse activiteiten is er dit jaar een feest georganiseerd voor iedereen die wel eens wil zien wat deze
groep jongeren zo lang bij elkaar houdt.
Zaterdag 10 november is de bovenzaal van de Prins
vanaf 21.00 uur open voor iedereen die Caravan
Us Stek wil feliciteren en samen met hen een
drankje en een hapje wil drinken. Vanaf dit tijdstip
draait DJ Hendrik de avond aan elkaar met plaatjes
uit de jaren ‘80 en ‘90. Oude herinneringen op
doen kan bij de muziek. Het misschien nog beter
bij de beamer-presentatie met oude foto’s en unieke
beelden. Daarnaast zijn er een enorm aantal foto’s
en fotocollages te bezichtigen. De entree is gratis
en jong en oud is welkom.
Misschien een uitgelezen kans om oude bekenden
te treffen of om sterke verhalen op te halen uit het
rijke verleden van Caravan Us Stek. Kom gerust
langs zaterdag 10 november 2007 vanaf 21.00 uur
in de bovenzaal van de Prins te Makkum.
Vereniging Caravan Us Stek

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
2 kg veulenvlees . . . . . . . . . . . .€ 9,10
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
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

Jeugdsoos de Swinx gaat weer open
Makkum - Nadat de jeugdsoos een lange periode
de deuren gesloten had zijn ze sinds twee weken weer
open. Er is een nieuw bestuur gevormd en tevens
zijn er diverse mensen benaderd met de vraag of ze
als vrijwilliger willen fungeren en is er met de
jeugd, buurt, gemeente en wijkraad overleg geweest.
Vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag zullen
we geopend zijn. Vrijdagavond is een zogenaamde
alcoholvrije avond: er wordt geen alcohol geschonken
(ook niet aan personen boven de 16 jaar) op deze
avond willen we ook nu en dan activiteiten organiseren
die met name is gericht op de jeugd onder de 16 jaar.
Vind u dit ook een goed initiatief?
De zaterdagavond is er voor alle jeugd en er word
al weer gekeken naar leuke bands die deze avond
kunnen optreden.
De zondagmiddag zal vast weer druk bezocht zijn,
we willen op deze middag live voetbalwedstrijden
vertonen en natuurlijk gewoon gezellig kunnen
hangen! Er zal ook weer een Fifa Toernooi georganiseerd worden etc. Omdat we graag willen dat alles
in en rondom de soos zo positief mogelijk verloopt
zijn er een aantal regels opgesteld die terug te vinden
zijn op de website: www.deswinx.nl Op de site
staat ook het schema voor de vrijwilligers, nieuwtjes,
openingstijden, enzovoort. Het bestuur zal overleg
hebben met de wijkraad van de omliggende buurt
zodat wanneer er vragen of problemen zijn deze
meteen kunnen worden aangepakt. Iedere eerste
zondag van de maand zal er een inloopuurtje zijn
van 13.30 tot 14.30 uur waar iedereen kan binnenlopen met vragen,opmerkingen en ideeën.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Timen Nieuwhuis, Anne de Boer, Koert Oostenveld,
Syger Homan, Aukje Koornstra en Paula Helfrich.
Er zijn onder de jeugd inmiddels al veel vrijwilligers
die bardiensten willen draaien of meehelpen met
de wekelijkse schoonmaak, echter het zou ook fijn

zijn wanneer er nog meer ouders zijn die ook een
steentje willen bijdagen. We doen dan ook nogmaals
een oproep aan alle ouders, pakes, beppes, omkes
en tantes en de oudere jongeren om samen met de
jongeren er een leuk draaiende soos van te maken.
We hopen dat u als ouder het initiatief van een nonalcoholische vrijdagavond steunt en zich aanmeld
bij ons om deze avond tot een succes te maken. Dit
is zonder u niet te realiseren omdat de wat ”oudere”
jeugd er weinig voor voelt om de hele avond bardienst
te draaien voor de kinderen en dan ook geen biertje
te mogen drinken. Vind u dus ook dat de kinderen
onder de 16 een plekje moeten hebben in Makkum
zonder alcohol, geef u dan op!! Bel 06- 44962289
(Timen)
Er is veel te doen: bardienst meedraaien, even om
de hoek kijken hoe het gaat, tijdens evenementen
meehelpen, klussen in om het gebouw, schoonmaken.
Hoe groter de groep is die meehelpt hoe beter, en
in de praktijk betekent het dan waarschijnlijk dat je
maar eens in de 6 weken mee moet draaien (vaker
mag natuurlijk).
Een aantal praktische zaken is helaas nog niet helemaal rond, zo is er nog steeds geen goede afzuiginstallatie, nog geen oplossing voor het afval (er
is maar 1 rest afvalcontainer). We proberen met de
gemeente hierin zo spoedig mogelijk een oplossing
te vinden.We hopen met elkaar dat de jeugdsoos
druk bezocht zal worden en een plek is waar alle
jeugd uit Makkum het gezellig heeft. Het bestuur
en vrijwilligers heeft alle vertrouwen in het succes
hiervan en zal zich volop inzetten om de jeugdsoos
zo goed mogelijk op de kaart van Makkum neer te
zetten!
Tot ziens in jeugdsoos de Swinx.

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 Babi Pangang
z Gesneden Kip met Ui
z 4 st. Pisang Goreng
z 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
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Boerenkool en Hutspot
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Versgesneden soepgroente
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Versgesneden spitskool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Informatieavond Het Zonnehuis over de Art of Living
Exmorra - In Het Zonnehuis, aan de Meerswal
in Exmorra, zijn er dit najaar weer de nodige
activiteiten. Op 1 november is er een informatieavond over de Art of Living Cursus voor volwassenen
die van 20 t/m 25 november (4 avonden en 2 weekenddagen) wordt gehouden. In deze cursus worden via
yoga en ademhaling technieken aangereikt om beter
met mentale en fysieke spanningen om te gaan, de
gezondheid te verbeteren en meer energie, innerlijke
rust, zelfkennis, bewustzijn en vreugde te verkrijgen.
In september heeft er al een cursus plaatsgevonden
en de mensen waren allemaal zeer enthousiast.
In het weekend van 3 en 4 november geeft
Kees Wagenaar zijn training stoelmassage in Het
Zonnehuis. Dit is een laagdrempelige massagevorm,
waarbij men de kleding kan aanhouden. Op een
speciale massagestoel kun je het hoofd, de nek,
schouders, armen en rug behandelen. Hierdoor worden

alle lichamelijke functies gestimuleerd en kan
energie weer doorstromen. Wat deze stoelmassage
zo bijzonder maakt is dat je leert je steeds af te
stemmen op wat de persoon die op de massagestoel
zit op dat moment nodig heeft. Daardoor krijgt elke
massage haar eigen karakter. Elk mens is immers
uniek.
Op 18 november geeft Kees een rebalancingdag,
met als thema, de kunst van het aanraken. Het wordt
een dag met beweging, meditatie en massage. Verder
kun je in Het Zonnehuis terecht voor massage,
rebalancingsessies en healingconsulten. In het zonnige
winkeltje van Annemarie kun je diverse kleur- en
geurprodukten kopen. Op de website van Het
Zonnehuis, www.hetzonnehuis.nl, kun je meer
informatie vinden over de verschillende activiteiten.
Of je kunt bellen met Kees en Annemarie op 0515
233567.

Verse zuurkool uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Koekactie Hallelujah en Federatiefestival Parrega

Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.50

Makkum - De verkoop van de Fryske Dúmkes en
de Suikerlatten ging dit jaar boven verwachting.
Dit waarschijnlijk doordat men voor het eerst een
keuze had uit twee lekkernijen! Hierdoor waren onze
leden sneller door de voorraad heen dan in eerste
instantie was verwacht. Een aantal straten moest
dan ook noodgedwongen worden overgeslagen. Onze
excuses hiervoor. Alle kopers van harte bedankt
voor uw spontaniteit. De meesten van u hadden
zelfs al 2,50 euro (of meer!) voor ons klaarliggen.
Geweldig! Voor het volgende jaar verwachten wij,
met voldoende voorraad, wel alle straten te kunnen
aandoen, zodat iedereen in Makkum kan genieten
van deze heerlijke producten. Mogen wij dan weer
op uw steun rekenen?

Bij besteding boven . . . . . . . . . . . . . .€ 5.-,
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.75

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

In tegenstelling tot datgene wat vermeld staat in de
MB van 10 okt. is door ruiling de deelname van
ons harmonieorkest aan het Federatiefestival op
zaterdag 3 november in de Gearhing in Parrega
verplaatst naar een ander tijdstip. Wie van de
muziek van Hallelujah wil genieten moet thans om
16.00 uur in de Gearhing aanwezig zijn. Het Muziekfestival met deelname van alle muziekkorpsen uit
de gemeente Wûnseradiel vangt reeds aan om
12.00 uur. Als gast zal de brassband van Tzum, die
ook onder leiding staat van dirigent Nynke
Jaarsma, een optreden verzorgen. Dit optreden staat
voor het avondprogramma gepland dat aanvangt
om 18.30 uur. De toegang tot dit festival is gratis. Wij
zien u graag op 3 november als toehoorder in Parrega.

Koopsubsidie verruimd
Makkum - Voor mensen die al jaren dromen van een
eigen huis, maar telkens net niet genoeg financiële
ruimte hebben, biedt de overheid sinds 1 januari van
dit jaar meer mogelijkheden. Een klein steuntje in de
rug om de wens van een eigen woning misschien
wél te kunnen laten vervullen...
Om het eigen woningbezit te bevorderen, wil de
overheid namelijk graag dat ook mensen met lagere
of gemiddelde inkomens een huis kunnen kopen.
Daarom is de Koopsubsidie in het leven geroepen:
een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de
hypotheeklasten. Een prettige bijkomstigheid hierbij
is dat de overheid sinds 1 januari van dit jaar de
inkomens- en koopgrenzen van de Koopsubsidie
heeft verruimd. En dat kan veelal de aanschaf van
een eigen woning aantrekkelijker maken of juist
betekenen dat er nu wél een eigen woning kan worden
gekocht. Zeker in een tijd van al maar stijgende huren!
NATIONALE HYPOTHEEKGARANTIE
Bent u 18 jaar of ouder, heeft u de afgelopen drie jaar
geen koopwoning gehad en is uw bruto inkomen
niet hoger dan € 19.698 per jaar, of € 39.396 als u
een fiscale partner heeft? Dan heeft u mogelijk
recht op Koopsubsidie. De woning die u wilt kopen
moet dan wel in aanmerking komen voor Nationale
Hypotheek Garantie, de hypotheek mag niet hoger
zijn dan € 171.558 en de rente moet minstens 10
jaar worden vastgezet.

Voor meer informatie kunt terecht bij de vestiging
van Huis & Hypotheek, aan de Kerkstraat 2d te
Makkum. Voor het maken van een proefberekening
kunt u ook terecht op de site: www.senternovem.nl.
Daarnaast geeft de internetsite: www.koopsubsidietabel.nl naast informatie omtrent de koopsubsidie,
ook een nadere uitleg over een andere faciliteit
door de overheid verstrekt aan starters op de huizenmarkt: de zgn. starterslening.
OPEN HUIZEN ROUTE KINGMA WALINGA
Op zaterdag 3 november 2007 (tussen 11.00 en
14.00 uur), tijdens de open huizen route van
Kingma Walinga, zijn de vestigingen van Huis &
Hypotheek te Makkum en Sneek geopend. Loop
vrijblijvend binnen voor een gesprek, om verzekerd
te zijn van een op uw persoonlijke situatie afgestemd
hypotheekadvies.
In ruil voor uw bezoek ontvangt u vervolgens de
LekkerGenietenPas, een pas waarmee u kunt profiteren van kortingen in meer dan 700 restaurants,
alle Pathé-bioscopen en bij 80 topattracties in
Nederland.
Voor meer informatie omtrent de pas kunt u terecht
op: www.huis-hypotheek.nl.
Sietse Regnerus,
Erkend Hypotheekadviseur

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Verkoop Peuterspeelzaal
”It Krobbeguod”
Makkum - Op maandag 5 november en dinsdag 6
november vanaf 18.30 uur zullen de ouders van onze
peuters weer bij u langskomen voor de jaarlijkse
novemberactie. Wij verkopen dit jaar suikerbroden.
De prijs bedraagt € 3.- per stuk. De peuterspeelzaal
heeft de opbrengst van deze en andere acties nodig
om alle peuters van Makkum in de gelegenheid te
stellen om voor een redelijke prijs de peuterspeelzaal
te bezoeken. Het is immers voor ieder kind belangrijk
om te spelen met en zich te ontwikkelen tussen
leeftijdsgenootjes. Wij komen volgende week maandag en dinsdag graag bij u aan de deur en hopen dat
u het peuterspeelwerk een warm hart toedraagt!
Bestuur en leidsters
Peuterspeelzaal ”It Krobbeguod”.

Sporttas meegenomen
Makkum - Wie heeft zaterdagavond (27 oktober)
om 19.00 uur bij de Halte voor de grap mijn voetbaltas meegenomen. Zoals je gezien hebt is de bril op
de sterkte van mijn ogen. Het trainingspak is ook
op mijn maat gemaakt. De rest voor mij zeer
waardevol, daar zal jij als eerlijke vinder ook niet
veel mee kunnen. Daarom zou ik het zeer op prijs
stellen, dat je de tas met mijn spullen op de oprit
van It Hôf 4 neerzet.

Herenfiets meegenomen
Makkum - Wie heeft zaterdag een Batavus ‘weekend’
herenfiets weggenomen, kleur zwart/goud hoogte
65 cm. De fiets stond voor de Jumbo.
tel. 0515- 23 30 77

De vrijwillige bijdrage MB
Makkum - De giro- en bankafschriften beginnen
al binnen te komen met giften/vrijwillige bijdragen
voor de Makkumer Belboei. Allemaal hartelijk dank,
we hebben echter ook de 3 tal ‘uitvalberichten’ van
de giro ontvangen. De opdracht kan niet verwerkt
worden, omdat de gegevens van de betaler niet
vermeld zijn op de giro. Het betreft de gironummers:
2686140, 5609354 en 60226! Het verzoek is om
het bedrag nogmaals over maken en dat u dan wel
uw naam en adres er bij te vermelden.
Alvast hartelijk dank.
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De krite is wer los

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

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

Makkum - Doarpskrite Makkum is wer út ein
set mei de repetysjes fan de jierlikse toanieljûnen
far dit winterskoft. Dit jier is de kar makke op è
tragyk- komeedzje Twa, skreaun troch Jim
Cartwright oersetting Romke Toering. Twa is
nochal in ferneamd stik in Fryslân. Tryater hat it
in jier of tsien liden rûnom spiele in è provinsje.
De ferskate personaazjes waarden spiele troch
Jan Arends en Klaasje Postma mei dat de stikken
der fanôf fleagen. Earst mei in boat as spielplak,
letter in it kafee fan Rie, wêrfan ek televyzje
opnamen makke binne, letter útstjoert troch
omrop Fryslân.

it lykwols ûnferwacht tige drok. It rint de kastlein
en it kastleinske Klaas en Jantsje van der ZeeSikkema suver wat oer de fûst.

It stik spilet yn de taap fan in doarpsherberch earne
op it Fryske plattelân. Ornaris is it in rêstich kafee
mei gemiddeld sa’n seis, sân klanten. Drokte is
der mei de jierlikse toanieljûn en fansels mei de
merkedagen. Freed- en sneontejûn wurdt der
oanstutsen troch de jongerein, dy’t nei tsienen
syn heil fierderop siket. Mar der binne ek jûnen
dat de doar om healwei tsienen op slot giet. Jûn is

Ek de lokaasje is dit jier oars. Trochdat it stik
him ôfspilet in it doarpskafee, tusken it publyk,
ha wy de kar makke om in de Zwaan te spyljen
in plak fan de boppeseal fan de prins.

In tsjinstelling oant Tryater spilet Makkum it
stik mei sawat de hele ploech. Spitich genôch
hat Loes Kleene oanjoen net mear de regy op har
te nimmen. Sy koe har nije wurk net mear
kombinearre mei it regissearen. Nei seis jier in
pracht tiid mei Loes moasten we dus hurd op
siik nei in nije regisseur. Lokkich binne we dêr
in slagge in è persoan fan Ger Sterk út Snits, oer
him letter mear.

Alfêst de datums fan útfiering:
15, 16, 17 (matinee farstelling),
22, 23 february 2008.

Yess
Ik ben er weer!!!

Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

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

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
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Wist u dat...

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* er vanavond kledingverkoop van de peuterspeelzaal ‘It Krobbeguod’ is op de Gedempte Putten 24
in Makkum. U bent van harte welkom van 19.30
tot 21.00 uur, Sylvia, Jantje en Titia
* Wolfke en Rosenna en een paar vriendinnen op
zaterdag 3 november een leuke paardenmiddag
organiseren? Je pony ritjes kan maken, er een show
is en nog veel meer?
* voor een laag entreebedrag, wat drinken krijgt met
wat lekkers, het bij Loonbedrijf van der Meer is
* de begintijd 12.00 uur is en het eindigt om 18.00 uur
en er ook een prijs te winnen is?
* Sinterklaas en zijn pieten 17 november naar
Makkum komen
* Opa’s en Oma’s of vaders en moeders de intocht
kunnen ondersteunen met een financiële bijdrage
* het rekeningnummer 30.87.94.087 is
t.n.v. Sinterklaasintocht Makkum
* Er een uniek Kerstconcert staat te gebeuren, voor
het eerste nemen alle koren uit Makkum hieraan
deel, op zondag 16 december om 20.00 uur in de
Van Doniakerk
* De korenzanggroepen zijn Forte, I.K.Mannenkoor
De Flevosanghers, Chr. Gemengd Koor, Samar
en St. Martinus.

More Work
van Dick van Hoff
Makkum - Op 18 november start in de kunstnijverheidswinkel van Koninklijke Tichelaar Makkum een
presentatie van (meer) werk van Vanhoffontwerpen.
Behalve de eerder in Milaan geïntroduceerde collectie
bureau accessoires ”Work” in nieuwe kleuren en
gelimiteerd in oplage, wordt ook ander nieuw werk
getoond. Dit nieuwe werk is het best te omschrijven
als een ”huis” binnen de winkel aan de fabriek in
Makkum. De presentatie zal niet slechts een statische opstelling van producten zijn, maar veel meer
een gevoel of gedachte oproepen bij de bezoeker.
Dick van Hoff is een veelzijdig ontwerper. Hij heeft
een sterk materiaal- en vormgevoel en een uitgesproken liefde voor industriële en ambachtelijke
technieken. Bij Vanhoffontwerpen kan in het ontwerpproces de vervaardiging als kernelement worden
onderscheiden. Veel meer dan eindeloos op papier
ontwerpen is bij hem de manier waarop iets wordt
gemaakt bepalend voor de uiteindelijke verschijningsvorm. Van Hoff’s ontwerpen krijgen hierdoor een
soort ”echtheid” die zeer tot de verbeelding spreekt
en goed aansluit bij de filosofie van Koninklijke
Tichelaar Makkum.

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

GARAGE HORJUS AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Onderhoud en reparatie van uw auto
airco service ;onderhoud en reparatie, STEK erkend
Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing
van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
Remmentestbank voor controle van de remmen.
Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
raam reparatie en vervanging
schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
Breed assortiment onderdelen en accesoires.
Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
Mobiliteits garantie.
Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,
nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en
wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl
Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur)

Garage Horjus
zuiderzeeweg 7 8754 gk Makkum. 0515-231318

VAN DER MEER
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur
14.00 tot 18.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur
U vindt ons in de piramide
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

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
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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Er is weer een
Boetseercursus in Makkum
Makkum - Heb je zin om een leuke cursus te doen?
Kom dan naar Makkum want daar wordt een inspirerende cursus gegeven voor mensen die eens lekker
met hun handen bezig willen zijn. Klei is een heerlijk zacht materiaal dat zich gemakkelijk met de hand
laat vormen en daarom uitermate geschikt is om
ruimtelijke werken mee te maken; beelden, objecten,
vazen, schalen. Tijdens de cursus kun je je de verschillende boetseer technieken eigen maken zoals
het opbouwen uit ringen, het werken met plakken klei,
het van massief naar hol werken en het decoreren
van je werkstuk. Er wordt aandacht besteed aan het
vinden van je persoonlijke werkwijze en beeldtaal.
Je kunt volgens een opdracht werken of je eigen
ideeën uit voeren, neem dan de eerste les je schetsen
of voorbeelden mee! Na het drogen worden de werkstukken gebakken en geglazuurd.
De cursus van 6 weken start op woensdag avond
31 oktober van 19.30 tot 22.00 uur en wordt gegeven
in het goed geoutilleerde keramiekatelier van HKZ
(ja die, die leveren aan de Koningin) op het Plein 5
te Makkum. De lessen worden op een sympathieke en
professionele manier begeleid door de internationaal
opererende Makkumse kunstenares Jack Breed. En
ondersteund door de 28 jaar technische ervaring
van Ben Huisken, eigenaar van HKZ! Wegens Jack’s
belangrijke tentoonstellingen in Quito in Ecuador,
in Rio de Janeiro in Brazilië en in San Francisco in
Amerika kan de cursus dit seizoen maar éénmaal
worden gehouden!! Zorg dat je er bij bent en bel zo snel
mogelijk voor vragen en opgave naar tel. 0515- 233780.

Fred Piek, Sido Martens
en Louis Debij (Fungus)

====== Blijf soepel en lenig =====
Voor de damesgroep Gymnastiek is er nog ruimte op de maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de
sporthal te Makkum. Onder leiding van Sjoerdtje de Jong, kunt u met gymnastische oefeningen
uw conditie op pijl houden.
Ook wordt er aandacht besteed aan diverse grond oefeningen. Al uw spieren komen aan bod. Lijkt het u
leuk om bij deze dames aan te sluiten en vooral ook om mee te doen, bel dan voor nadere informatie:
Gymnastiekvereniging D.E.S. Makkum
Geertina Bijlsma Tel: 0515-232145

Arum - Op zondagmiddag 4 november a.s. spelen
3 leden van de legendarische folkband Fungus
samen in de bovenzaal van Herberg de Gekroonde
Leeuw in Arum. Toen Herman Erbé 5 jaar geleden
begon met het organiseren van optredens door
bevriende artiesten in Arum sprak hij de hoop uit
ooit Fred Piek en Sido Martens samen te zien spelen,
en nu is het dus zover.
Aanvang 16.00 uur, zaal open 15.30 uur.
Kaarten reserveren kan via internet
(www.hetgemaal.nl) of per telefoon: 0517 642400.

Zing mee...

”samen in de naam van Jezus”
Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van
”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum
op D.V. zondagavond 4 november.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Info: tel. 0515- 542126 / 231618

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 31 oktober 2007

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 31 oktober 2007

Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 3 november
senioren
Makkum 1
CVVO 3
Makkum 3
Makkum 4

- Wolvega FC 1
- Makkum 2
- Minnertsga 3
- VVI 4

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur

junioren
SDS A1
JV Bolsward B1
Makkum MC 1

- Makkum A1
- Makkum B1
- Balk MC 1

12.45 uur
14.30 uur
12.00 uur

pupillen
Oosterlittens D1
- Makkum D1
Makkum D2
- Blauw Wit’34 D5
Stormvogels’64 E1 - Makkum E1
Makum E2
- Tzummarum E2
Makkum E3
- QVC E2
Makkum E4
- Heeg E3
Arum F1
- Makkum F1
Franeker SC F10 - Makkum F2
Sportpark Bloemketerp
Makkum F3
- Makkum F4

12.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
11.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 2 november
20.15 uur D vc Bolsward 6
20.15 uur D vc Bolsward 9
20.30 uur H Makkum
21.30 uur D Makkum 3
21.30 uur D vc Bolsward 7

- XXL
- Molkwar 2
- De Draai/Zeus 2
- Oeverzw. 2
- Makkum 4

Sporthal KNVB-competitie
dinsdag 6 november
20.00 uur D Ny Engwier 1

- Avanti 1

Opruiming
diverse luxe tuinaccessoires!!
waaronder:

- Granieten tuinbanken
- Hardstenen tuinbanken
- Terras kachels
- Hardstenen bloembakken
- Diverse potten
- Hardhouten bloembakken
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Makkum laat thuis eerste punten liggen

Makkum - Zaterdagmiddag 27 oktober trad
Makkum, onder toeziend oog van de nieuwe hoofdsponsor ”huis en hypotheek”, aan tegen Nagele.
Dat de plaatselijk VV niet alleen sportief aan de
weg timmert maar ook daarbuiten, bleek wel uit
het feit dat er bij het betreden van het sportpark een
glimp kon worden opgevangen van een gloed
nieuw presentatiebord. Het is nog niet duidelijk
waar deze komt te hangen, maar naast het kasje en
www.vvmakkum.nl, kunnen belangstellenden voortaan ook op dit bord zien waar de plaatselijk trots
het weekend moet ballen. Voordat de 1e selectie haar
kunsten ging vertonen was het eveneens prettig
toeven op de braak. De oudste junioren gaven
namelijk hun visitekaartje af door in een aantrekkelijke wedstrijd verdient met 3-2 te winnen tegen
koploper Oeverzwaluwen.
Dat het deze middag een moeilijke middag zou
worden voor met name de voorwaartsen van de
gastheren, stond vooraf al enigszins vast. De verdediging van Nagele was voorafgaand aan deze
wedstrijd namelijk de minst gepasseerde. Met de
gebroeders De Jong zij aan zij in de voorste linies
werd er direct de aanval gezocht. Na vijf minuten
was het Willem van der Velde die met een goed
loopactie op links, spits Yme de Jong een uitgelezen
mogelijkheid bood om de score te openen. De Jong
had het vizier duidelijk nog niet zuiver afgesteld,
want zijn inzet eindigde in een doeltrap voor
Nagele. Nagele bleef ondanks de start van Makkum
stoïcijns door voetballen en zeker de eerste helft was
niet duidelijk zichtbaar wie van de twee ploegen nu
feitelijk de koploper was. De defensie van Makkum
stond, net als in eerder wedstrijden, weer goed en

volleyball -

gaf op een paar kleine mogelijkheden na niks weg.
De backs, André Lindeboom en Willem van der Velde,
hadden weliswaar pittige tegenstanders, maar beide
heren hielden zich keurig staande. Ook het centrum
met Taeke Elgersma en Andries Smink, met kort
daarvoor Gjalt Roorda, toonde aan heer en meester
te zijn in vrijwel elke situatie. De eerste helft was dan
misschien niet even spectaculair, maar dat had ook
te maken met de goede defensie van beide ploegen.
Na rust was het weer Makkum die de toon van de
wedstrijd probeerde te zetten. Met Daniël Kleiterp
voor Jouke de Jong werd getracht een voorsprong te
forceren. Na 10 minuten spelen was het Jelle Hiemstra
die met een individuele actie alleen op de keeper
van Nagele wist af te stormen. Met het juiste overzicht werd de bal opzij gelegd met de meegelopen
spits De Jong, maar op onverklaarbare wijze
belandde zijn inzet aan de verkeerde kant van de
paal. Een half uur in de tweede helft was het good
old Gjalt Roorda die van een grote afstand probeerde
de voor zijn goal staande keeper te verschalken,
maar ook zijn inzet deed het net niet bollen. De
andere veteraan van het elftal, Andries Smink, had
het geluk vijf minuten later ook niet aan zijn zijde.
Zijn kopbal werd ternauwernood van de doellijn
gehaald. Dat er niet meer dan een bloedeloze 0-0
inzat, kwam ook Jelle Hiemstra achter. Net voordat
de scheidsrechter het welletjes vond, belandde zijn
vrije trap via de vingertoppen van de keeper op het
aluminium.

Vanaf 1 november hanteren
wij de volgende openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
gesloten
9.30 - 18.00 uur
9.30 - 18.00 uur
9.30 - 21.00 uur
gesloten
gesloten

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Na dit gelijkspel en de winst van NOK, staat
Makkum op de tweede plaats. Zaterdag speelt
Makkum weer thuis en wel tegen Wolvega.

Volle winst voor Makkumer Volleybaldames

Wolvega - De dames van Makkum hadden een
uitwedstrijd op donderdagavond tegen Griffioen
uit Wolvega. Alle negen dames waren gelukkig
aanwezig. De voorgaande wedstrijden hebben de
dames alles nog gewonnen met 3-1, maar wilden nu
toch wel eens met een 4-0 winst ervan doorgaan.
In de basis begon Hilde Lutgendorff, Vollie
Oostenveld, Francis Koornstra (libero), Suzanne
Hellendoorn, Mirjam Adema, Elske Yntema en
Eva Lantinga. De eerste set verliep wat moeizaam.
De dames zaten er nog niet lekker in, rommelden
wat, maar wonnen toch met 25-20.
De tweede verliep alles weer niet lekker en begon
Makkum een grote achterstand te maken. Eva werd
ingewisseld voor Martine Roorda. Bij het net werd
door Makkum flink gescoord, waardoor Makkum
steeds dichterbij Griffioen kwam. Ook door een
time out van de coach werden de dames weer even

goed wakker geschud en wisten uiteindelijk deze
set op het nippertje te winnen met 28-26.
In de derde set werd er even wat gemixt qua
speelsters en posities. Rommy Lutgendorff werd
erin gezet op de diagonaal, Suzanne kwam op de
mid-positie te staan en Eva kwam er weer in. De
pass verliep beter, waardoor alles ook beter kon
worden afgemaakt. Makkum had nu ook al een
tijdje door waar de gaten waren bij de tegenpartij
en maakten daar gebruik van. Deze set werd dan
ook weer gewonnen met 25-21.
De laatste set lieten de dames zich niet uit het veld
slaan. De dames waren nu extra gemotiveerd om
nu met 5 punten naar huis te gaan en dat lukte
Makkum. De vierde set werd gewonnen met 25-23.
Met enthousiasme gingen de dames met de volle 4-0
winst weer naar huis!

Zaalkaatskampioenschap basisscholen Wûnseradiel
Kampioen De Oerdracht uit Exmorra
Makkum - 6 oktober j.l. vond in de sporthal te
Makkum het jaarlijkse kaatskampioenschap voor
basisscholen uit de gemeente Wûnseradiel plaats.
De organiserende federatie Wûnseradiel-BolswardWorkum had een lijst met 12 aangemelde parturen
samengesteld toen er kort voor de aanvangstijd
10.00 uur nog 4 te laat aangemelde parturen arriveerden. Besloten werd met een lijst van 16 parturen

De
Binderij
bloemen & zo

te starten. Waren er vorig jaar 11 jongens- en 5
meisjesparturen, dit jaar deden er 14 jongens- en 2
meisjesparturen mee, waardoor de meisjes niet in een
aparte categorie konden kaatsen. CBS De Oerdracht
uit Exmorra nam de titel zaalkaatskampioen 2007
over van CBS De Ark Makkum.
(volgende week het vervolg)

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Vanaf maandag 5 november
zijn onze openingstijden:
Maandags
gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 9.30-12.00 uur
13.00-18.00 uur
Zaterdag
9.30-16.00 uur

Kom sfeer proeven voor de
gezelligste maanden van het jaar
Tot ziens bij De Binderij
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Hij is af de Leugenbollepop Dubbel DVD 2007!
Te bestellen bij: T. Nieuwhuis
contact via: info@ureka.fr
of bij L. Altenburg louis@leugenbollepop.nl
of natuurlijk via de site: www.leugenbollepop.nl
Oplage beperkt dus op = op!
Buggy incl. voetenzak en boodschappennet € 15.tel. 0515-232085
Herenfiets 28” Ranger Calma 3 versnellingen,
frame hoogte 60, kleur grijs metalic, slechts paar
keer gebruikt! € 200.-, tel. 0515-231263
Mooie Pelgrim gevelkachel met thermostaat 3,3 kw
compleet € 20.-, plus een smalle keukenkachel,
tel. 0517-532136

TE KOOP

Convectorkacheltje 20-00W afm. 65x45 € 7.50;
Houten zwarte staande kapstok € 5.-; Houten
jaloezie bruin 2 x € 25.-, tel. 0515-232272
Mooie gordijnen voor bejaardenwoning: voor
woonkamer (2 st.) kleur aubergine, zware kwaliteit,
voor (slaap) kamer beneden kleur oudroze, tevens
set gordijnen en bijpassende vitrage voor keuken
en bijkeuken, kleur blauw, alles i.z.g.st.,
tel. 0515-231263

Ds.L.Touwenlaan 2
MAKKUM
Mooie woning met o.a.
5 slaapkamers, ruime
garage en tuin op het
zuiden.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
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

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP

Mooie gele zangkanaries, tel. 0515-231931
Salon tafel donker eiken, diameter 100 cm,
8 hoekig € 40.-, tel. 06-49822099
Meisjesfiets 20 inch, Batavus met mandje, snelbinders en licht, ziet er uit als nieuw. Geschikt voor
een meisje van ± 6 jaar € 125.-, tel. 0515-232085

OPHEFFINGSKORTING
Nog 5 dolle dag
met extra lage prijzen
Profiteer nu, want op=op
Zondag 4 november 2007
zijn wij voor ’t laatst geopend.
Graag tot ziens op de Holle Poarte, Makkum Tel 0515 - 231048

GRATIS AF TE HALEN

Groot bureau 170x40, donkerbruin met 3 laden
kastje links en rechts 1 kastje (ook te gebruiken
als bv. werkbank) en traphekje, tel. 0515-232108
na 18.00 uur

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

Goed werkende vrieskist afm. h.85/br.67/l.83 cm,
tel. 0515-231235
GEZOCHT

Logeeradres voor mijn drie lieve hondjes. Soms
moet ik voor 1 dag of wat langer op reis. Ik zorg
voor voer. U hoeft ze alleen uit te laten, € 15.per dag, tel. 0517-579195
TE HUUR

Stalling even buiten Makkum voor bootjes,
campers, boedel, tel. 0515-230009
Winterstalling voor bootje met trailer van ± 5
meter in Makkum, tel. 0515-232725
VERMIST
Zwarte fietstas met sleutelbos, u kunt er niets mee,
en ik zit er om verlegen! tel. 0515 0-23 30 77

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

