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Vijf jaar
Sinterklaas 
commissie

4 5 12
De Vries Sails
Makkum en Grou
begin volgend jaar
in nieuwbouw 
van start

Zaalkaatskampioen
schap basisscholen
Wûnseradiel

Uw huis op Funda?

Twee vrijwilligers van het brandweerkorps Parrega
koninklijk onderscheiden

* v.l.n.r. Tjitske en Jan Talsma, Baukje en Sjoerd A. Rijpma met rechts burgemeester Piersma
die de KO uitreikte aan de beide brandweermannen. Namens de gemeente kregen de heren het
kommetje van Makkumer aardewerk aangeboden met daarin het gemeentewapen.

Makkum/Parrega - Burgemeester Theunis
Piersma van Wûnseradiel heeft zaterdagavond
om half tien Koninklijke Onderscheidingen
uitgereikt aan 2 leden van de vrijwillige brand-
weer van Wûnseradiel. De onderscheiding vond
plaats in Hotel De Prins te Makkum.

De eerste decorandus was de heer Jan Talsma
uit Parrega. De heer Talsma is sinds 1978 actief
als vrijwilliger bij het korps Parrega van de
vrijwillige brandweer Wûnseradiel. De heer
Talsma heeft zich binnen het korps vooral
verdienstelijk gemaakt op het gebied van
techniek. Door zijn inzet is het materiaal van
het korps in topconditie. Daarnaast heeft het
vele jaren de functie van chauffeur/motordrijver
vervuld. Bijzonder is dat de heer Talsma bereid
was zijn Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO)
twee jaar te verzetten om het korps de gelegen-
heid te geven een goede opvolger te vinden en op
te leiden. Jan Talsma werd op 27 februari 1950

geboren te Meppel. De heer Talsma is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De tweede decorandus was de heer Sjoerd
Adrianus Rijpma uit Parrega. De heer Rijpma
is sinds 1977 actief als vrijwilliger bij het
korps Parrega van de vrijwillige brandweer
Wûnseradiel. De heer Rijpma heeft zich bij-
zonder verdienstelijk gemaakt bij de profes-
sionele ontwikkeling van het korps Parrega.
Dankzij deze ontwikkeling is het korps goed
toegerust voor de inzet tijdens noodsituaties.
Sinds 1992 is de heer Rijpma postcommandant
voor het korps Parrega. Daarvoor heeft hij
vele opleidingen en trainingen moeten vol-
gen. Verder was de heer Rijpma van 1980 tot
1986 vrijwilliger bij de IJsbaanvereniging en
van 1984 tot 1989 vrijwilliger bij de Oranje-
vereniging. Sjoerd Adrianus Rijpma is op 31
januari 1952 geboren te Wonseradeel. De heer
Rijpma is eveneens benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Info Familieberichten Agenda
vrijdag 9 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zaterdag 10 november
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur Buurtver.
”Trye yn Ien” Bingoavond, voor leden en
niet-leden

Makkum -  Café-Restaurant De Prins  vanaf
21.00 uur Vereniging Caravan Us Stek, 12,5 jarig
jubileum, m.m.v. DJ Hendrik met plaatjes uit
de jaren ´80 en ´90

dinsdag 13 november
Hartwerd - It Terphûs” 19.30 uur 
discussieavond ”Weryndieling Wûnseradiel”

woensdag 14 november
Bakkeveen - Bakke feansterdunen 14.00 -
16.00 uur voor kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar,
”Braakballen pluizen”. Opgave tel. 0512-
381448 of www.itfryskegea.nl

Exposities
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

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 aquarel-
tekeningen 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
13.00-18.00 uur.  Voor vragen en info: Antje
van der Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons,
tel. 0517-532521 of 
www.antjevanderwerfpursang.nl

23 novimber 2007 binne wy

Jentje Oostenveld

Maaike Berga
40 jier troud

In elts dy’t ús lokwinskje wol 
is fan herte wolkom 

op 23 novimber fanôf 20.00 oere 
yn de Nynke Pleats te Piaam.

Zoveel lieve woorden, kaarten, bloemen en
belangstelling. Hartelijke dank voor uw mede-
leven tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man en onze lieve heit

Jan Helfrich
Het heeft ons goed gedaan.

Durkje Helfrich-Boschma
Baukje en Bastiaan
Marieke en Douwe
Anneke en Jan

Makkum, november 2007

Kerkdiensten
woensdag 7 november
Van Doniakerk 19.30 uur Pastor G. Visser, Dankstond

zondag 11 november
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen, HA

R.K. Kerk zaterdag 19.00 uur
pastoor J.v.d.Wal/pastor S. Draisma         

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. H.B. Tieleman, Ylst 

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. P.B. Bergsma-Overdiep, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker ”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281                                                            

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 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    
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)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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 telfonische hulpdienst

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

www.makkumerbelboei.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 8/11 t.e.m. wo. 14/11

1/2 literbeker Pap...................................................nu 69 cent
Gebraden Kipfilet, pakje.............................5 zegels extra
Blue Band Margarine, 250 gram...............nu 2 voor 98 cent
Speculaasbrokken, 400 gram.................................nu 89 cent
zakje Katja Kokindjes Drop..................................nu 99 cent
Kleine Drop, diverse smaken.............................per zakje 1.19
net Mandarijnen, hele kilo.................................................1.49
Harpic Max vloeibaar, 750 ml...........................................2.98

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 €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 8 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 10 NOVEMBER

”HENNIE FAN RICHT STEAK”
goed gevuld en erg lekker

4 HALEN / 3 BETALEN

HAAS-RIBKARBONADE
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 8 NOVEMBER
T/M WOENSDAG 14 NOVEMBER

KLOOSTERHAM
van het Livarnovarken

opgegroeid in het klooster
100 gram €€ 2.10

PALINGWORST
100 gram €€ 1.-

Paaldansen niet verplicht
Voor het gebruik van onze ‘pinpaal’ rekenen

wij geen extra kosten onder de € 5.-
Dit is extra service naar onze klanten toe. 

Iedereen is van harte welkom
in deze atractie van Makkum

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum

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

St. Maarten viering
Makkum - Zaterdagmiddag 10 november om
16.30 uur gaat de Sint Maarten optocht van
start door Makkum, de start is bij de Sint
Martinuskerk. Iedereen is van harte welkom
om hierin mee te lopen, je neemt natuurlijk je
fraaie lampion mee! 

Zondagmiddag 11 november om 17.30 uur is
er Sint maartenviering in de Sint Martinuskerk
in de Kerkstraat. Ook hier is een ieder van
harte welkom. 

Bureau Het Friese Hart 
blijft telefonisch bereikbaar
Makkum - Vorige week heeft u in dit blad
kunnen lezen onder een vetgedrukte kop van
Bureau Het Friese Hart vanaf morgen gesloten.
Dit is wel juist, maar het kan ook verwarrend
werken. De deuren zijn dan in de winterperiode
wel gesloten, maar het Toeristen Informatie
Bureau Het Friese Hart blijft het hele jaar
door telefonisch bereikbaar, tel. 0515-233940,
fax. 0515-233805
via de e-mail info@hetfriesehart.nl 
Pruikmakershoek 2, 8754 ET Makkum.

Open dag Ald Makkum
Makkum - zaterdagmiddag 15 december,
vanaf 14.00 uur is het archief van de stichting
Ald Makkum te bezoeken. U krijgt uitleg over
de collectie en kan het digitale fotoarchief
bekijken. In de expositieruimtes worden oude
films vertoond en is er een 2e hands boeken-
markt. Uiteraard zijn ook de nieuwe uitgave
van Ald Makkum verkrijgbaar. Ook tijdens de
kerstmarkt (krystwilledei) die later deze middag
wordt gehouden, is het Waaggebouw geopend.

Tevens bestaat er deze zaterdag gelegenheid
om uw bekende of onbekende zaken met
betrekking tot de Makkumer historie te tonen.
Neem dat bijzondere voorwerp of die foto
mee en vertel ons het verhaal dat er bij hoort.
Of als u het niet weet, kunnen wij misschien
helpen.

De geschiedenis maken we met z’n allen, het
beschrijven en vastleggen zouden we eigenlijk
met z’n allen moeten doen.
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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
Gesneden Kip met Ui
4 st. Pisang Goreng
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

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
Vijf jaar Sinterklaas commissie

Makkum - De Sinterklaaskoorts verspreidt zich
als een epidemie over ons land. Als een ware
invasie neemt de stokoude kindervriend met
zijn legertje zwarte pieten een aantal weken
de macht in dit kleine waterlandje over.
Nergens ter wereld wordt dit feest zo uitbundig
gevierd als bij ons. Iedereen is in de ban van
de Heilige en spookverhalen over de Kerstman
die Sinterklaas zou doen vergeten kunnen
naar het land der fabelen worden verwezen.
Sinterklaas leeft als nooit te voren en iedereen
die van hem houdt en in hem blijft geloven zal
rijkelijk beloond worden met prachtige cadeau’s. 

Op 17 november a.s. zet Sinterklaas weer voet
aan wal in Makkum. Weken van tevoren worden
er plannen gesmeed en voorbereidingen
getroffen om de intocht van Sinterklaas zo
speciaal mogelijk te maken. In het verleden
werden hiervoor de Makkumer buurtvereni-
gingen ingeschakeld. De laatste jaren houdt
een commisie van 8 personen zich in Makkum
bezig met de organisatie van deze intocht. Vijf
jaar geleden onstond dit dubbelkwartet en is
qua bezetting al die jaren als een hecht team
in tact gebleven. Vijf jaar lang wisten deze 2
mannen en 6 vrouwen de intocht zo te organi-
seren dat er steeds wel iets speciaals gebeurde.
Bij de kinderen blijven die gebeurtenissen
lang in het geheugen hangen. Zo heeft de
brandweer al eens op spectaculaire wijze
medewerking verleend. En vorig jaar was het
boek van Sinterklaas vergeten en dat werd
notabene met de Harlinger politieboot naar
Makkkum gebracht. Kinderen hebben het daar
nu nog over. Je kunt je natuurlijk voorstellen
dat Sinterklaas ook dit jaar weer razend

benieuwd is wat er nu allemaal weer goed of
fout zal gaan bij zijn intocht in Makkum. 

De commissie, die sinds 2002 zelfstandig
werkt, wordt gesponsord door de Makkumer
Middenstand. Jaarlijks ontvangen zij een bedrag
van € 1000,- om het feest te organiseren. ”Dat
is net genôch”, vindt commissielid Martin de
Jong. ”De eintsjes moatte op ‘t lêst oan elkoar
knoopt kinne. Tûzen euro is samar op as der
wat organisearre wurde moat”. Maar er zijn
gelukkig ook subsponsors. De voorbereidingen
beginnen al in een vroeg stadium. Het bepalen
van de locatie waar Sinterklaas voet aan wal
zet is weersafhankelijk. Zelf geeft hij de voor-
keur om op de haven aan te meren maar hij
kan er ook mee leven als er uitgeweken wordt
naar het Vallaat. Uiteraard worden dan als eerste
de bewoners van het Vallaat op de hoogte
gesteld. Bovendien moeten er elk jaar weer
contacten onderhouden worden met de politie,
de burgemeester en gemeentewerken. Com-
missielid Martine Koordes is lovend over de
goede samenwerking met laatsgenoemden.
Martine beleeft het organiseren van de intocht
ieder jaar weer als één groot feest. ”We hebben
allemaal leuke ideeën en grootse plannen,
maar ja, dan komt iedere keer het financiële
plaatje weer om de hoek kijken en is het weer
niet uitvoerbaar”. Ieder jaar verbaast het haar
weer dat de commissie het voorelkaar krijgt
om met weinig middelen een leuk kinderfeest
te organiseren. Een week na de intocht organi-
seert de commissie ‘Sintwilledei’ in Makkum.
De kinderen kunnen bij de winkels spelletjes
of ander activiteiten doen en voor hen die dat
willen met Sinterklaas op de foto.

Vlnr: Sietse Lenters, Dina Koopmans, Douwina Nauta, Karin Wijma, Martin de Jong, Martine
Koordes  en  Gea Wiersma. Op de foto ontbreken Els van Zeumeren en Jacqueline Schaap.
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de burgemeester en gemeentewerken. Com-
missielid Martine Koordes is lovend over de
goede samenwerking met laatsgenoemden.
Martine beleeft het organiseren van de intocht
ieder jaar weer als één groot feest. ”We hebben
allemaal leuke ideeën en grootse plannen,
maar ja, dan komt iedere keer het financiële
plaatje weer om de hoek kijken en is het weer
niet uitvoerbaar”. Ieder jaar verbaast het haar
weer dat de commissie het voorelkaar krijgt
om met weinig middelen een leuk kinderfeest
te organiseren. Een week na de intocht organi-
seert de commissie ‘Sintwilledei’ in Makkum.
De kinderen kunnen bij de winkels spelletjes
of ander activiteiten doen en voor hen die dat
willen met Sinterklaas op de foto.

Vlnr: Sietse Lenters, Dina Koopmans, Douwina Nauta, Karin Wijma, Martin de Jong, Martine
Koordes  en  Gea Wiersma. Op de foto ontbreken Els van Zeumeren en Jacqueline Schaap.
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Witmarsum - De werkzaamheden aan de
rijksweg tussen Zurich en Harlingen verlopen
voorspoedig. Toch is het niet allemaal geweldig
wat er gebeurt. Voordat de werkzaamheden
begonnen heeft de bevolking van Zurich en
omgeving zich grote zorgen gemaakt over de
onderliggende wegen. Zij hebben toen van de
gemeente allerlei toezeggingen gekregen,
maar nu blijkt dat toch niet alles vlot verloopt.
De Ald Mar is een weg die nu regelmatig door
grote vrachtwagens gebruikt wordt. Een erg
smalle weg en door het zware verkeer dreigt
de weg naar de berm weg te zakken. Veel
berm is er niet en de mogelijkheid dat er van-
daag of morgen een vrachtauto in de sloot
schuift is niet ondenkbaar. Voor fietsers is het
ook een levensgevaarlijke weg geworden.
Opzij in de berm als men ingehaald wordt is
niet mogelijk. Die is er niet meer. De bewoners
van Zurich vroegen voor dit probleem aan-
dacht op de commissie vergadering. Helaas kon
wethouder Sinnema enkel en alleen meedelen
dat het geld wat beschikbaar was voor onder-

liggende wegen opgebruikt is. Men heeft voor
dit probleem dan ook geen oplossing. Voor de
inwoners van Zurich een onbevredigend
antwoord. Nu is ook Kimswerd een probleem.
Hier zou de kade aangepakt worden. De plannen
waren klaar maar het waterschap ging niet
akkoord. Ook hier speelt het probleem van
een wegzakkende kade. Het waterschap gaf
geen toestemming voor de uit te voeren plannen
omdat de vaart dan ongeveer 60 cm. smaller
zou worden door het slaan van een extra dam-
wand. Hiermee kan volgens het waterschap
niet voldoende afstroming naar Harlingen
plaats vinden en nu ligt de hele planning weer
stil. Dan is er nog het baggeren van het
Makkumerdiep wat jaarlijks moet gebeuren
om voldoende diepgang te houden en dit gaat
jaarlijks 400.000,- euro kosten en als dan
bekend is dat de begroting 1500.- euro in de
plus staat voor 2008 en bovengenoemde
werkzaamheden hierin geen dekking vinden
dan lijkt het voor Zurich, Kimswerd en
Makkum niet rooskleurig.

Commmissievergadering Wûnseradiel buigt zich
over werkzaamheden

Voor restauratie Van Doniakerk  107.000- euro aan
bijdragen en subsidies ontvangen

Makkum - Het is al meer dan een jaar geleden
dat de restauratiecommissie van de Van Donia-
kerk, door o.a. andere een aantal artikelen in
deze krant, startte met een inzamelingsactie voor
een restauratie van genoemde kerk. Gedurende
een aantal maanden werden verschillende acties
gehouden en diverse fondsen aangeschreven.
De restauratie heeft inmiddels plaatsgevonden
en is voorspoedig verlopen. Sommige zaken
vielen tegen, andere vielen mee, maar de kosten
van de restauraties zijn redelijk binnen de
marges van de begroting gebleven. De acties die
zijn gevoerd om de financiering rond te krijgen
zijn boven verwachting goed verlopen.Via de
acceptgiroactie, de statiegeldflessen die twee

keer zijn ingezameld en de kaarsenverkoop is
een bedrag van plm. € 29.000,- bijeengebracht.
Ook Makkumers ”om ûtens”, zelfs uit Canada,
deden mee. Een groot aantal ”goede doelen”
fondsen werd aangeschreven en van een deel van
deze fondsen, kerkelijke zowel als algemene,
werd een forse bijdrage ontvangen Ook de
provincie Fryslân en de gemeente Wûnseradiel
kenden subsidies toe. In totaal is aan bijdragen
en subsidies plm. € 107.000,- ontvangen. En
dan nog de niet in geld uit te drukken hulp van
de tientallen vrijwilligers die heeft bijgedragen
tot het succesvolle resultaat. Terugziend, alle
reden om heel dankbaar te zijn.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Jachtbouwbedrijven bieden
studenten scholarSHIP aan
Makkum - Sinds september zijn 31 studenten
gestart met een nieuwe opleiding aan de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Het is een
studie Scheepsbouwkunde met de specialisatie
Jachtbouw. In de jachtbouw zijn veel nieuwe
mensen nodig en besloten is om studenten die
de nodige ambitie tonen en goede studie
resultaten behalen, een beurs aan te bieden.
De student kan solliciteren naar de beurs en
baangarantie. De studenten werken naast hun
studie bij aangesloten jachtbouwbedrijven en
aanverwante bedrijven. Bedrijven die het
ScholarShip aanbieden zijn, Koninklijke de Vries
Scheepsbouw Makkum, Kuipers Shipyard
Woudsend. Alewijnse Noord BV, Bodewes
Binnenvaart BV, Scheepswerf de Kaap, Damen
Shipyard Bergum, Royal Huisman Vollenhove,
Scheepswerf Balk, Vitters Shipyard, Vripack
Yachting International Naval Architects BV.
Sneek en Vuyk Engineering Groningen. Er zijn
vanuit het bedrijfsleven zoveel aanbiedingen
binnen gekomen dat bijna alle studenten de
komende vier jaar een beurs kunnen krijgen.
Men verwacht dat deze samenwerking voor
zowel de bedrijven alsook voor de studenten
veel voordelen op zal leveren en dat naast de
studie ook kennis gemaakt kan worden met de
dagelijkse praktijk.

34e Visserijdagen 
in Workum door EH 17
en BU 61 gewonnen

Workum - Onder soms extreme weersom-
standigheden zijn de visserijdagen enkele weken
geleden heel goed verlopen. Dit jaar werd in
2 klassementen gevaren en werd gestreden om
de Breilepel en de Kuilkloot. De Breilepel werd
gewonnen ,in een spannend deelnemersveld
van 24 schepen, door Jan Willem Stofberg
met zijn Lemmeraak EH17. De kuilkloot kan
gewonnen worden door de visserman die het
meeste aas aanvoert en die weet te verkopen.
Deze prijs is dit jaar voor het eerst ingesteld.
In deze vloot met 5 dwarskuilende schepen werd
Karel Helder (Parrega) met de botter BU 61
de winnaar.

www.makkumerbelboei.nl
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Griepspuit met kruidenbitter bij de huisarts

Makkum - Heel veel mensen hebben bij de
plaatselijke huisartsen weer de jaarlijkse
griepspuit gehaald. Nu is maar te hopen dat
een eventueel uit te breken griep periode goed
reageert op de spuit, die toegediend is. Of  beter
gezegd helemaal afdoende is voor een vervelende
griepperiode. Bij huisarts B. Steenhuizen komen
velen niet alleen voor de griepspuit maar tevens

wordt een glaasje kruidenbitter aangeboden.
Volgens de kenners werkt dit drankje ook heel
goed tegen een griepje en dus ontvangen de
patiënten van deze huisarts op dat moment een
dubbele dosis anti griep. De spuit en het drankje.
Het één zal waarschijnlijk meer effect hebben
dan het ander, maar deze traditie is erg leuk en
wordt door velen gewaardeerd.

Piaam - Het lijkt er niet op dat de bewoners
van de gemeente Wûnseradiel warm lopen voor
een herindeling. Op de eerste informatieavond
in Piaam was een bedroevend aantal inwoners
aanwezig. Bijna de gehele raad en het college
waren er wel. Helaas was geen van de raads-
leden bereid om enig inzicht te geven in de
gedachtegang van de raadsleden. Gerard van der
Veer probeerde met het samenstellen van drie
gespreksgroepen wel een mening te krijgen.
Uiteindelijk bleek dat de aanwezige burgers
waaronder de FNP sterk vertegenwoordig was,
toch wel mee te willen gaan in een samen-
voeging van gemeenten. De initiatiefgroep
Makkum kwam zelfs al met een schot voor de
boeg en had naar aanleiding van het rapport
over het nationaal landschap een indeling
gemaakt. Het rapport heeft het over de gehele
zuidwest hoek van Friesland en volgens deze
groep wijze mensen is dat geen slechte voorzet
De recreatie en de landbouw krijgen hierin
mogelijkheden en een groot gedeelte van de
zuidwest hoek heeft met deze beide factoren
te maken. Ze gaan zelfs zo ver dat ook een

deel van Lemsterland erbij willen betrekken.
Dit zou dan een gemeente worden die samen-
gesteld wordt uit zes gemeenten. Hieronder vallen
Wûnseradiel, Bolsward, Nijefurd, Gaasterlân-
Sleat, Sneek en een deel van Lemsterland.
Deze gemeente zou dan groter worden dan
Leeuwarden en of iedereen daar op zit te
wachten is nog maar de vraag. Iets kleiner is
misschien ook mogelijk en vooral wat de
recreatie, cultureel en sociaal betreft geen
slechte zaak. Al deze gemeente hebben iets
met water en het grootste deel heeft een stuk
land aan het IJsselmeer liggen. 

Er komen nog vijf informatie avonden en het is
te hopen dat daar mensen op af komen. Vanuit
Makkum waren de meeste burgers, midden-
standers en het bedrijfsleven niet aanwezig en
je vraagt je dan af of alles zo goed gaat en of
er geen wensen zijn. Waarschijnlijk wordt er
nog en extra avond in Makkum georganiseerd
en dan kunnen de burgers alsnog de kans krijgen
te hun mening over dit belangrijke punt voor
het voetlicht te brengen.

Bevolking niet enthousiast voor herindeling

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

”Weryndieling” discussie-
avond Parrega plattelands
karakter behouden

Parrega - In Parrega was een aardig aantal
mensen afgekomen op de discussie avond over
de gemeentelijke herindeling. Een groot aantal
raadsleden en het college waren ook van de
partij. Er werd een stevige discussie gevoerd
door de aanwezigen en de meningen waren
eigenlijk in eerste instantie, waarom moet er
een herindeling komen. Parrega is wel tevreden
met de gemeente zoals die er nu bij ligt. Men
zag grote problemen met het binnenhalen van
steden binnen de gemeente. Zij zullen alles naar
zich toe willen trekken, was de grote vrees.
Wat gebeurt er met het dorpsleven en de
dorpshuizen. Blijft er wel support voor deze
voorzieningen? Zal er nog wel interesse zijn
in de werkwijze en het overleg met de dorps-
belangen. Kortom men wil het plattelands-
karakter houden. 

Over één ding waren allen het eens, zij willen
geen van allen iets met Nijefurd te maken
hebben en zien in deze gemeente geen positieve
punten. Opmerkelijk was dat als er iets moet
gebeuren men niet afwijzend staat tegenover
Harlingen. Iets wat niet voor de hand ligt,
omdat de mensen uit de plaatsen die aanwezig
waren, eerder dicht bij Bolsward en bij Workum
wonen. De sluiting van een brug bij Workum
de afgelopen zomer heeft ertoe geleid dat men
allemaal naar Bolsward ging voor de dagelijkse
boodschappen. Bij het presenteren van de
uitslag van de tafeldiscussies werd duidelijk
dat de ondernemers uit deze hoek van de
gemeente niet altijd even tevreden waren over
de afhandeling van uitbreiding van hun
bedrijven. Er is een ondernemer naar Workum
vertrokken en er is één naar Bolsward gegaan.
Jammer voor Tjerkwerd en Parrega is de
mening van de mensen. Als er uiteindelijk tot een
fusie besloten wordt dan zijn er vele varianten
voor te vinden. Allen willen in Parrega dat
Wûnseradiel een gemeente blijft en niet
gescheiden wordt door de rijksweg. Voor de
raadsleden weer een portie huiswerk om over
na te denken.

Nieuwe 
Winter-openingstijden
Maandag 13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 10.00 tot 17.00 uur  

www.vissermode.nl
telefoon: 0515 - 23 10 32
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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
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

nu ook op

zaterdags
open

Garage Horjus zoekt:
voor het Total benzinestation.

een jongeman/jongedame,
vanaf 18 jaar,

voor 's avonds en zaterdag.

Je bent: klantvriendelijk, flexibel en handig!

Ben je geïnteresseerd, of heb je vragen:
kom langs of bel!!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Garage Horjus, 
Suderseewei 7
tel.: 0515-231318

 

Jubileumdag 30 jaar
Aldfaers Erf trekt veel
belangstellenden

Allingawier - Ter ere van het 30 jarig bestaan
van de Aldfaers Erf route konden bezoekers
zondag de route gratis bezoeken. Een groot
aantal mensen maakte daar gebruik van.
Vooral Allingastate wat nog niet zolang bij de
route betrokken is kreeg veel bezoekers over
de vloer. Voor velen was dit nu eens de kans
om de State waar al zoveel over gesproken en
geschreven is van binnen te kunnen bekijken.
Helaas is dit jaar de timmerwerkplaats niet
meer in de route opgenomen. Directeur
Freddy Schakel hoopt toch dat deze locatie in
de toekomst weer voor het publiek geopend
kan worden. De vooruitzichten zijn goed.
Voor de restauratie van dit pand is een fonds
opgericht en tot ieders verbazing is hier al een
behoorlijk bedrag op gestort. De toekomst
voor de timmerwerkplaats lijkt dus goed. 

Maar er staat meer op het verlanglijstje.
Alfaers Erf moet ook leuk zijn om met kinderen
een bezoek te brengen. Er is al begonnen met
kinderfeestjes en in de nabije toekomst komt
er een speelboerderij met dieren. Er liggen
roeiboten voor de kant en als de vaart in het
kader van het Fries merenproject uitgebaggerd
is zal er ook naast het skûtsje een hektjalk
komen te liggen. Het zou leuk zijn als daar ook
iets mee gedaan kan worden. Er is nu al veel
mogelijk en met de aankoop van Allingastate
is de dienstverlening uitgebreid. Hier kunnen
bruiloften, vergaderingen, recepties en bedrijfs-
presentaties gehouden worden. Het is ook
mogelijk op deze locatie te trouwen. Het hele
feest en de huwelijksnacht kunnen op
Allingastate plaats vinden. 

In tegenstelling tot de rest van de route die 31
oktober sluit, blijft Allingastate het gehele
jaar open. Voor feesten en partijen is het ook
mogelijk om tijdens het winterseizoen de
Izeren Kou af te huren. Momenteel staan er
tijdens het seizoen 15 mensen op de loonlijst
en werken er verder 20 vrijwilligers. Veel
vrijwilligers stromen nadat ze op de route
ervaring opgedaan hebben naar een reguliere
baan. Aldfaers Erf route leeft dus nog volop
al moeten ze wel veel moeite doen om de
bezoekers te blijven trekken. Vandaar ook de
uitbreidingen en aanpassingen die de komende
tijd plaats zullen vinden.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Voorlopig programma 9e Krystwilledei - 2007
Makkum - De Krystwilledei-kommisje, van de
O.V.M. (Ondernemers Vereniging Makkum),
heeft de naam voor de Kerstmarkt veranderd in
Krystwilledei. Deze zal worden gehouden op de
Markt - Plein, Centrum van Makkum op zaterdag
15 december van 16.00 tot 20.00 uur.

Het voorlopige programma zier er als volgt uit,
er zullen ongeveer 35 kramen in kerstsfeer zijn
met een gevarieerd aanbod o.a Gluhwein, hapjes
en drankjes, verscheidenheid aan kerstartikelen,
kerstkleding en vele andere dingen in kerstsfeer.
Evenals voorgaande jaren komt u de kerstman in de
arrenslee in het dorp tegen. Ook de levende kerst-
stal is weer aanwezig. Tevens is de commissie van
plan om enkele pagodetenten tussen de kramen
te zetten zodat de mogelijkheid bestaat om een
pagodetent te huren en of te gebruiken voor
andere activiteiten. Voor de jeugd is er een
kleurplaatwedstrijd, let op de Belboei en andere
media. Vanaf 16 november tot 15 december wordt
er met een kleurplaat in de media aandacht besteed

aan de 9e Krystwilledei. Tevens zal de Makkumer
Belboei met een speciale Krystwilledei-editie
verschijnen, met een oplage van ongeveer
10.000 stuks met verspreiding in Wûnseradiel
en omliggende grote plaatsen.

Scouting Burdine verleent haar medewerking bij
de opbouw en entourage van de kerstmarkt en is
tevens aanwezig met het bakken van die over-
heerlijke pannenkoeken. Verder hoort u de kerst-
klanken - muzikale invulling van een, nog nader
te noemen, bekende Fryske artiest en er is een
verhalenverteller. Rond de klok van 20.00 uur wordt
de kerstmarkt afgesloten met een spetterend
Krystwilledei vuurwerk??

Er is 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

Krystwilledei en Kerst en Nieuwjaarswensen
Makkum - Woensdag 12 december a.s. komt de
Makkumer Belboei met een speciale 9e Kryst-
willedei editie en woensdag 19 december komt
de editie met Kerst en Nieuwjaarswensen. Beide
edities zullen in het teken staan van de feestdagen.
Alle adverteerders kunnen voor de feestdagen een
advertentie opgeven. De redactie van de Makkumer
Belboei wil het u gemakkelijk maken om meer
dan 4500 lezers te bereiken met uw producten
en of diensten. Deze Makkumer Belboei zal bij
alle inwoners van Makkum, Allingawier, Arum,
Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast,
Skuzum, Kornwerderzand, Parrega, Piaam,
Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich
bezorgd worden. Komt u uit een van deze dorpen
en wilt u vrienden, familie, kennissen, zaken-
relaties en verenigingen bereiken neem voor uw
advertenties contact op met: 

Theo Adema tel. 0515-231401 of 06-53542243
e-mail adema.horeca@worldonline.nl.
Alie Klein tel. 06-53740318
e-mail h.klein31@kpnplanet.nl. 
Wilt u meer informatie dan kunt u dit op boven-
staande adressen krijgen. Eventueel zal voor de
kerst en nieuwjaarswensen Alie Klein u persoon-
lijk benaderen. Plezieriger is het als u spontaan
de advertenties per e-mail door geeft. De adverten-
ties voor de Krystwilledei moeten uiterlijk
Vrijdag 7 december binnen zijn. De advertenties
voor de Kerst- en Nieuwjaarswensen woensdag
12 December. 
Voor informatie en/of opgeven van familie en
verenigingsadvertenties, almede redactionele
artikelen kunt u contact opnemen met Andries
Quarré tel. 0515-231687 
of per e-mail: a.quarre@hetnet.nl 

Hallo lieve kinderen uit Makkum en omstreken, 

Zaterdag 17 november kom ik weer naar Nederland
en naar jullie vissersdorpje Makkum! Mijn Pieten
en ik hebben er weer erg veel zin in. De pieten
hebben weer prachtig pakpapier gemaakt voor
om de kadootjes en zijn erg druk bezig met peper-
noten en speculaas bakken. Natuurlijk hou ik ze
wel wat in de gaten, want soms zijn de pieten wel
wat verstrooid. Maar weten jullie waar ik nu het
meest naar uit kijk? Naar al die mooie tekeningen
en verhaaltjes van jullie. Die hang ik op mijn
werkkamer, zodat die er weer gezellig uitziet en
zo kom ik een beetje  te weten wat jullie nu echt
vet cool vinden in 2007. Is het Dora of Spiderman
of Pokemon of voetbal, of hutten bouwen of
jumpen of......?

Wil je het mij laten weten en/of mij een leuke
tekening sturen ga dan naar speelsgoed Makkum.

In de speelgoed winkel van Els staat een brieven-
bus waar je de spullen in kwijt kunt. Een paar
van mijn Pieten komen de spullen dan ophalen
en bij mij brengen. Lijkt het je nu echt helemaal
te gek om met mij op het podium te staan op de
dag van de intocht, bedenk dan een hele leuke
vraag die je mij wilt stellen. De 5 kinderen die
de leukste vragen bedacht hebben, mogen die
(als we met de boot zijn aangekomen) aan mij
stellen. Je kunt er een leuke prijs mee winnen,
dus kinderen denk goed na en doe je best!

Groeten van Sinterklaas, de inpakpieten, 
de bakkerspieten, de schrijf en schilderpiet, 
de postpieten en al die andere pieten
(die nooit te tellen zijn)!

* Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer
te vermelden als je een tekening/verhaaltje of
vraag voor mij in de brievenbus doet!

Meet en Greet met Sinterklaas Sicht op Fryslân: 
bijzondere tv-serie leert landschap lezen (3)

Bij Omrop Fryslân is Sicht op Fryslân te zien. Een
negendelige tv-serie over het karakteristieke Friese
landschap, gemaakt voor Omrop Fryslân in samen-
werking met Landschapsbeheer Friesland en It Fryske
Gea. De 9-delige serie belicht op aantrekkelijke en
toegankelijke wijze de sporen uit het verleden in
het landschap. ‘Leestekens’ die tot op de dag van
vandaag te zien zijn en waar Friesland haar iden-
titeit aan ontleend. Dit ‘landschapslezen’ is het uit-
gangspunt van de tv-serie, die in het voorjaar van
2008 ook op DVD en in boekvorm wordt uitgegeven. 

Het idee voor een televisieproductie die de kijker
meeneemt op een ontdekkingsreis door het Friese
landschap is afkomstig van Landschapsbeheer
Friesland. ”We wilden een breed publiek kennis
laten maken met het zowel bijzondere als alledaagse
Friese landschap”, aldus projectleider Kees
Terwisscha van Scheltinga. Om het project inhoudelijk
en productioneel te versterken, is samenwerking
gezocht met It Fryske Gea en Omrop Fryslân.

Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea beogen
met de serie een toename van de kennis over het
Friese landschap, extra trots hiervoor en een breder
draagvlak om het landschap in stand te houden. Om
dit doel te realiseren, omvat het project uiteindelijk
veel meer dan alleen een televisieserie. Voor geïnteres-
seerde kijkers die meer willen weten, volgt er een
boek over hetzelfde onderwerp. Daarnaast hebben
Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea bij
toerbeurt wandel- en fietstochten georganiseerd,
aansluitend op iedere aflevering. En samen met de
provinciale onderwijsbegeleidingsdienst Cedin,
ontwikkelde Landschapsbeheer een interactief
onderwijsprogramma voor het Voortgezet Onderwijs,
met aansluitend daarop een werkexcursie in een
nabijgelegen natuurgebied voor de deelnemende
scholen. 

Sicht op Fryslân wordt  iedere woensdagavond om
19.20 uur (herh. om 21.20 en 23.20 uur) uitgezonden
door Omrop Fryslân (zie ook bijgevoegd uitzend-
schema). De complete televisieserie verschijnt in
het voorjaar van 2008 op DVD. 
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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

Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm 2006 € 17.500,-
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003 VERKOCHT!
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 15.400,-
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm 2004 VERKOCHT!
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003 € 13.850,-
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm 2004 € 13.400,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm 2002 € 11.900,-
Peugeot combispace,1.6-16v,airco,cruise,radio-cd,68dkm 2003 VREKOCHT! 
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc  2003 VERKOCHT! 
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,   2003 € 11.400,-  
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11.750,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm 2005 € 11.650,-
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd   2003 € 10.900,-
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9.900,-
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm     2002  € 5.950,-
Ford Fiesta 1.3i'classic'blauw,st.bekr,radio-cd,67 dkm 2001 VERKOCHT! 
Deawoo Lanos 1.3i,5drs,blauwmet,stuurbekr,trekh,120dkm 2000 € 3.250,-
Citroen AX 1.1i,bordaux,centr.portievergr,109dkm     1995 € 1.750,-

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd,  2005 € 15.900,-

Komt binnen;
Renault Trafic 1.9Dci,dubb.cabine, blauwmett,86 dkm   2004
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy ,zilver,53 dkm              2003
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart ,67 dkm               2005

Auto rijders opgelet, het is weer tijd om uw winterbanden te laten plaatsen.       
heeft U nog geen winterbanden?? vraag nu om een scherpe aanbieding voor Uw auto 

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
Ford Fiesta 1.4TDCi
5drs,'futura'zilver
airco,ford radio-cd
lm.velgen,mistl.voor
cpv+af.st.bed,el.rmn 
92 dkm   bj 2005 
€ 11.650,-

Seat Leon Tdi,sport
Airco-ecc,radio-cd
Lm.velgen,mistl.voor
Cpv+af.st.bed,el.rmn
Blauwmetallic,110pk 
153 dkm  bj 2003 
€ 11.400,-

www.nieuwbouwinmakkum.nlNederland Leest in 2007 
”De gelukkige klas van Theo Thijssen” 

Makkum - ‘Het is een hoogtepunt in zijn
oeuvre - een heerlijk boek over het verloren
paradijs van onze kindertijd.’ Dat schreef
Simon Carmiggelt over De gelukkige klas
van Theo Thijssen. Dat boek staat centraal
in de tweede editie van Nederland Leest (19
oktober t/m 16 november 2007). Dit in 1926
gepubliceerde boek wordt gratis uitgedeeld
aan leden van de openbare bibliotheken. De
bibliotheken nodigen daarbij de lezers uit met
elkaar in discussie te gaan over dit boek. In de
eerste editie ontvingen 725.000 bibliotheekleden
het boek Dubbelspel van Frank Martinus Arion. 

De gelukkige klas van Theo Thijssen (1879-
1943) wordt algemeen beschouwd als een van de
meest sociaal-maatschappelijk geëngageerde
werken van deze onderwijsvoorvechter. ‘Een
hymne op het onderwijzersschap.’ Zo typeerde
Thijssen De gelukkige klas, waarin meester
Staal tot een ware symbiose met zijn klas is
gekomen. Vanuit zijn behoefte nu en dan na te
denken over ‘dat wondere dagelijks werk van
me’ houdt hij een dagboek bij waarin hij de
dagelijkse gang van zaken in de vierde en ver-
volgens de vijfde klas (de huidige groepen zes
en zeven) beschrijft. Hij vertelt over de momenten
van geluk maar ook over zijn problemen en
zorgen. Hoe hecht de band met de kinderen
ook is, toch verliest hij af en toe zijn geduld,
om dat later bitter te betreuren. Na tachtig jaar
is De gelukkige klas nog altijd een in vele
opzichten boeiend boek. Zijn pleidooien voor
de verbetering van de positie van het kind
bezorgden de auteur grote faam. Zo bestaat er
in Amsterdam een museum dat geheel gewijd
is aan Theo Thijssen en zijn werk. Zijn boek
Kees de jongen werd in 2003 verfilmd. In de
zomer van 2005 werd op de Oosterbegraaf-
plaats Amsterdam een grafmonument onthuld
voor de schrijver, gemaakt door Jan Wolkers. 

Alle leden van de bibliotheek kunnen vanaf
vrijdag 19 oktober gratis een exemplaar van de
”Gelukkige Klas” in de bibliotheek verkrijgen.
Op  vrijdagavond 16 november wordt door de
bibliotheek voor alle lezers van het boek een
boekdiscussie georganiseerd. Mevrouw Addie
Reidsma zal die avond een inleiding houden
over de  schrijver en zijn boeken. Daarna is
het woord aan de lezers om met elkaar een
oordeel te vellen over dit bijzondere boek uit
de Nederlandse literatuurgeschiedenis. De
avond begint om 19.45 uur en vind plaats in de
bibliotheek te  Makkum. De toegang is gratis. 

Het grote voorbeeld van Nederland Leest is
de Amerikaanse campagne One Book, One
City. De jaarlijkse campagne Nederland Leest
is een initiatief van de Stichting CPNB in
nauwe samenwerking met de Vereniging van
Openbare Bibliotheken. Philip Freriks is
ambassadeur van de campagne. Met ingang
van de editie 2007 is NS hoofdsponsor van
Nederland Leest.
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Informatief
Adams, V.- Victoria Beckham (stijlgids voor vrouwen met lef); Cobb, R.- De vlieger
en kitegids; Daar ging m’n string- Lachwekkende avonturen van vrouwen op reis;
Duuren, B.- Windows Vista (Computer idee); Dyke, F.- Verstand op nul blik op
oneindig (op de fiets van Nederland naar Kaapstad); Fiddelaers, R.- Veel gestel-
de vragen over kinderen en afscheid; Floyd, E.- Beautytips van top tot teen (1001
supermiddeltjes voor een verbluffende uitstraling); Graimes, N.- Gluten-, tarwe- &
zuivelvrij genieten; Karstkarel, P.- Friese Hofjes; Mastenbroek, J.- De dijk (repro-
ducties, aquarellen en tekeningen); Saint John, L.- Rainbow’s End (een jeugd in
Rhodesië eind jaren zeventig); Smeets, M.- De tour wacht op niemand (geen sport
zo vol drama als de wielrennerij); Ward, M.- Tuinvogeltips (aantrekken en herken-
nen van vogels); Weerheijm, T.- Rondje IJsselmeer (tochtjes voor doeners en
thuisblijvers).

Romans
Boersma, J.- Eten uit één kom (het ware verhaal van een Friese jongeman, als
soldaat en boer in oorlogstijd); Dean, Z.- De magische datum (de deadline komt
steeds dichterbij); Dubois, J.- De verbouwing (hoe een Fransman zijn geduld ver-
liest); Eriksson, K.- De wrede sterren van de nacht; Fielding, J.- Fatale schoonheid
(een seriemoordenaar maakt de omgeving onveilig voor knappe tieners);
Hettinga, Y.- Lange fingers en tichte skuon (koarte ferhalen krekt sa ôfwikseljend
as de skriuwster sels); Keves, M.- Kom bij me terug; Lichtenstein, O.- Mrs Zhivago
(hoe houd je de liefde levend?); Nathan, M.- Ik zal je leren (een lerares op een
basisschool worstelt met hedendaagse problemen);Steel, D.- Losprijs (een jonge
weduwe  met drie kinderen dreigt het slachtoffer te worden van een moorddadig
complot); Verbeeck, L.- Toevluchtsoord (‘s nachts is het begijnhof verboden terrein
voor mannen, om een schandaal te voorkomen worden drastische maatregelen
genomen); Vincenzi, P.- De naakte waarheid (twee zussen, een geheim).

Dvd’s
Adieu BZN; Bruce Springsteen Live in Dublin; Rolling Stones The biggest Bang

Openbare Bibliotheek Makkum

Aanwinsten

Wûnseradiel 
Weryndieling?

De gemeente Wûnseradiel organiseert zeven discussieavonden over de toekomst van
Wûnseradiel. We organiseren een extra avond in Makkum op 22 november aanstaande.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.

Dinsdag 13 november: dorpshuis It Terphûs in Hartwerd
Donderdag 15 november: Yachtclub Marina in Makkum, 
speciaal voor verenigingen van dorpsbelang, ondernemersverenigingen en de LTO.
Donderdag 22 november: Hotel De Prins te Makkum

Meer informatie op www.wunseradiel.nl

. .

. .

De bietencampagne 
is weer begonnen
Wûnseradiel - Tot december worden in de
gemeente Wûnseradiel bieten vervoerd. Dat
betekent dat er dagelijks bieten van het land
gehaald worden en dat de bieten met vracht-
wagens afgevoerd worden. Zowel automobilisten
als agrariërs moeten in deze periode extra attent
zijn.

Automobilisten
Automobilisten moeten in deze periode rekening
houden met gladde wegen. Zeker bij nat weer is
het verstandig extra voorzichtig te zijn. Let goed
op wanneer er waarschuwingsborden staan. U moet
dan uw snelheid aanpassen aan de omstandigheden.
Bij gevaarlijke situaties kunt u de gemeente
waarschuwen.

Agrariërs
Agrariërs zijn verplicht bij het transporteren van
bieten en andere agrarische producten van en
naar de landerijen de openbare weg schoon te
houden. Tijdens het transport moeten de nodige
verkeersborden (slipgevaar en/of gevaar met
onderbord ”modder” en ”adviessnelheid 30 km”)
geplaatst worden. Bovendien moet de weg direct
na het beëindigen van het transport worden
schoongemaakt. De gebruiker (vervuiler) kan
aansprakelijk worden gesteld voor schade die
tijdens en na het transport veroorzaakt wordt.
Wanneer de vervuiler de weg niet direct reinigt
of wanneer er situaties ontstaan waarbij gevaar
dreigt zullen burgemeester en wethouders van
Wûnseradiel een loonbedrijf opdracht geven de
weg schoon te maken. De kosten daarvan zijn
voor rekening van de vervuiler (eventueel met
toepassing van bestuursdwang). 

Bij de gemeente Wûnseradiel kan dhr. H. Attema
(tel. 06 - 51 37 94 00) meer informatie geven. 

Omrop Fryslân TV: 
8 dagen MCL
In het programma 8 dagen MCL doet Albert
Jensma verslag vanuit het hart van het Medisch
Centrum Leeuwarden. 8 dagen lang loopt hij op
verschillende afdelingen mee, om te zien wat er
allemaal gebeurt. Elke aflevering een andere
afdeling. Hij praat met artsen en verplegers over
hun werk maar ook over wat hen persoonlijk
raakt. Het MCL in Leeuwarden is het grootste
ziekenhuis van Fryslân en hoort bij één van de
besten van Nederland. Meer dan 3.000 mensen
verdienen er hun brood mee. Op jaarbasis worden
er rond de 28.000 mensen opgenomen en inclusief
poliklinische bezoeken worden er 300.000 mensen
behandeld. Maar wie zijn nu de mensen die hier
werken. Wat doen ze precies en wat vinden ze
van hun baan?

8 dagen MCL (vanavond) woensdag 7 november
om 18.45, 20.45 en 22.45 uur. Nogmaals te zien
de hele nacht eenmaal in de twee uren. Deze
serie is begin 2007 eerder uitgezonden.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - CBS de Oerdracht kreeg pas na de
eerste twee omlopen serieuze tegenstand. Het
tweede partuur van CBS De Hoekstien Arum
werd op 5-1 6-2 geklopt en CBS De Gielguorde
Lollum kon het ook niet redden (5-2 6-4). In de
halve finale stonden de twee sterkste parturen
tegenover elkaar. De Oerdracht Exmorra ver-
sloeg in de beste wedstrijd van de dag CBS JCP
Salverdaskoalle uit Wons op de stand 5-4 6-2.
Wons kwam in de halve finale na zeges op
CBS De Finne Ferwoude (5-1 6-2) en CBS
De Ark Makkum I (5-3 6-6). In de andere
halve finale stonden CBS De Hoekstien Arum
I (overwinningen op Salverdaskoalle Wons II
met 5-1 6-2 en verrassend CBS It Skûlplak
Burgwerd met 5-2 6-2) en CBS De Trijetine
Schettens (zeges op twee andere Schettenser
parturen met 5-0 6-6 en 5-3 6-0). De twee
meisjes van Schettens wonnen in de halve
finale verrassend op 5-0 6-6 van de jongens
van Arum. In de finale tussen Exmorra en
Schettens was het een gelijkopgaande strijd tot
drie eersten gelijk, daarna maakte het sterkere
Exmorra het karwei vakkundig af op 5-3 6-0.

In de verliezersronde behaalde CBS De Rein-
bôge Tjerkwerd de finale na een nederlaag
tegen De Gielguorde Lollum (5-2 6-6) en
overwinningen op De Hoekstien II (5-2 6-2)
en De Finne Ferwoude (5-1 6-4). De tegen-
stander in de finale was CBS De Ark II dat
een paar prachtige partijen afleverde. Een
nipte nederlaag tegen It Skûlplak Burgwerd
op 5-4 6-6 en een schitterende overwinning
op Salverdaskoalle Wons op 5-5 6-0. In de

halve finale was Schettens geen partij (5-1 6-4),
maar in de finale bleek Tjerkwerd na een ener-
verende strijd net iets sterker op de stand 5-5 6-2.

Uitslag:
1. CBS De Oerdracht Exmorra 

(Jehannes Gietema, Jetze Jan Twijnstra 
en Sytse de Witte)

2. CBS De Trijetine Schettens 
(Yvonne Spijksma en Marianne Spijksma)

3. CBS JCP Salverdaskoalle Wons 
(René Boschma, Pieter Politiek 
en Klaas Folkertsma)

3. CBS De Hoekstien Arum 
(Jelte Vis, Krist Hibma en Siebe Tolsma)

verliezersronde:
1. CBS De Reinbôge Tjerkwerd 

(Marc de Boer, Sven Bijlsma 
en Lisanne Burghgraef)

2. CBS De Ark Makkum
(Klaas Bosma, Niek Koornstra 
en Silke Bruinsma)

3. CBS De Finne Ferwoude
(Jilger Hiemstra, Christiaan Draijer
en Christian Koning)

3. CBS De Trijetine Schettens 
(Willem van Abbema, Reinder van Abbema 
en Lieuwe Postma)

Zaalkaatskampioenschap basisscholen Wûnseradiel
(vervolg  van vorige week)

* Winnaars zijn geworden CBS De Oerdracht uit Exmorra met v.l.n.r. Jetze Jan Twijnstra,
Jehannes Gietema en Sytse de Witte.

(Eigen foto)

Pluizen en muizen 
in de Bakkefeansterdunen

Bakkeveen - Op woensdag 14 november van
14.00 - 16.00 uur organiseert It Fryske Gea
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in de
Bakkefeansterdunen bij Bakkeveen een jeugd-
middag ”Braakballen pluizen”. Een leerzame
middag waarbij kinderen braakballen van
uilen rafelen en onderzoeken: wat zit er in?
Hoeveel muizen en welke soorten? En moge-
lijk ook andere dieren zoals, vogels, kevers of
misschien wel vleermuizen? Opgave voor
deze middag kan tot en met dinsdag 13
november via het kantoor van It Fryske Gea,
tel. 0512-381448 of via www.itfryskegea.nl
Deelname is voor leden van It Fryske Gea
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden
betalen € 2.- per persoon.
Braakballen bestaan uit resten van haren, veren
en botjes die uilen binnen krijgen als ze hun
prooi met huid en haar verslinden. De restanten
spugen ze in de vorm van een braakbal uit.
Met een loep, kwastje en saté stokjes gaan de
kinderen aan de slag om een braakbal uit te
pluizen, op zoek naar kaken en schedels van
muizen. Aan de hand van een zoekkaart gaan
ze zelf bekijken welke soorten muizen de
uilen zoal naar binnen hebben gewerkt. Is de
code gebroken dan weten de kinderen wat de uil
gegeten heeft. Voor meer informatie over deze
en de andere activiteiten: www.itfryskegea.nl

OBS ”It Iepen Stee”
geniet van Het Nationaal
Schoolontbijt

Makkum - Vorige week woensdag deed OBS
”It Iepen Stee” mee aan Het Nationale School-
ontbijt. De initiatiefnemers willen met deze
activiteit het belang van een goed ontbijt onder
de aandacht brengen bij kinderen, ouders en
leerkrachten. Het ontbijt is namelijk de belang-
rijkste maaltijd van de dag, want doordat je
lichaam ‘s nachts geen voedsel krijgt moet je
het de volgende ochtend weer aanvullen om
goed te kunnen functioneren. Om negen uur
stonden de tafels, in een versierd speellokaal,
vol met verse broodjes, hard gekookte eieren,
boter en divers beleg. Het heerlijke brood werd
verzorgd door ”Bakkerij Kluft”. Hartelijk dank
daarvoor! Om kwart over negen werd het start-
sein gegeven door meester Henk Alkema, waar-
na de kinderen konden genieten van al dat lekkers.
De kinderen hebben heerlijk gesmuld en hadden
voor de rest van de ochtend genoeg energie.

(eigen foto)
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl* Fryslân   * Team Iselmarkust

Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 10 november

senioren
Workum 1 - Makkum 1 14.30 uur
QVC 3 - Makkum 2 14.30 uur
Makkum 3 - Oeverzw. 3 14.30 uur
Tzum 3 - Makkum 4 12.45 uur

junioren
Makkum A1 - RES A1 14.30 uur
Makkum B1 - SDS B1 12.30 uur
LSC 1890 C2 - Makkum C1 10.30 uur  

pupillen
Makkum D2 - Terschelling D2 10.00 uur
ONS Sneek E3 - Makkum E4 9.00 uur 

De Waardruiters
Koudum - Op vrijdagavond 2 november werd
er in Koudum een dressuurwedstrijd voor
paarden georganiseerd in Koudum. Nynke de
Boer-Steigenga wist met haar paard Wancy
met maarliefst 198 punten een tweede prijs in
de wacht te slepen.

Op zaterdag 3 november kwamen de ponyruiters
in actie in Franeker. In de B-dressuur behaalde
Iris Hoekstra met haar pony Nacara 182 punten
en een winstpunt. Ook Daphne de Vries en
Speedy gingen met een winstpunt huiswaarts,
de combinatie behaalde een score van 185
punten in de klasse L2.

Vrijwilliger gezocht
Sneek - Wij zoeken voor de ouderengroep
van Dagcentrum Specht (Philadelphia Stichting
Friesland) een vrijwilliger die ons wil onder-
steunen bij de activiteiten voor onze cliënten
voor één of meerdere dagdelen in de week.
Deze activiteiten zijn o.a. wandelen, fietsen,
knutselen, handwerken, en koffie- en thee-
drinken. Dagcentrum Specht ligt naast het
Fûgellân in de Loten in Sneek. De ouderen-
groep bestaat uit zes cliënten met een matig
tot ernstig verstandelijke (meervoudige)
beperking voor wie gezelligheid en een goede
sfeer erg belangrijk zijn. Wij zijn een actief en
enthousiast team en proberen afwisselende
activiteiten aan te bieden binnen de mogelijk-
heden van de groep, zowel individuele- als
groepsactiviteiten. 

Geïnteresseerd om samen met ons met deze
cliënten te werken of behoefte aan meer infor-
matie? Neem dan contact op met Lian de Jong
tel. 06-30893948
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons

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

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling 

Psychotherapist european registered

Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie -
Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining -

Motivatietraining - Training van het onderbewuste.

Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenis-
sen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten -
Opheffen van psychosomatische klachten als hyper-
ventilatie - Maag en darm-       klachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkri-
jgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.

specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.

Praktijk: Weersterweg 21 Tel: 0517-531520
8747 NR Wons (Fr) Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos 
na telefonische afspraak

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Zaterdagmiddag 3 november werd op
sportpark ”De Braak” al weer de vijfde thuiswedstrijd
gespeeld en wel tegen Wolvega. Na het gelijkspel
vorige week tegen Nagele moest Makkum om de
strijd om de bovenste plaatsen vol te houden deze
middag de volle winst pakken. Zonder Yme de Jong,
die van een welverdiende vakantie genoot, maar
met de uit Madrid teruggekeerde Reimo Tjeerdema
werd er vanaf het beginsignaal getracht een voor-
sprong te forceren. 

In het begin van de wedstrijd was het met name
Daniël Kleiterp die de meeste dreiging voorin toonde,
maar veelal had de jeugdige spits te veel oog voor
de bal en te weinig voor zijn teamgenoten. Alhoewel
Makkum duidelijk de bovenliggende partij was, kreeg
het geen grip op de wedstrijd. Er was weliswaar
sprake van een numerieke meerderheid op het
middenveld, maar toch kreeg de ploeg dit gedeelte
van het veld maar niet onder controle. Zoals eigenlijk
al het gehele seizoen zou in deze wedstrijd weinig
tot niets worden weggegeven door de defensie van
Makkum. En als daar dan eens een speler gevaarlijk
dacht te worden, stond de betrouwbare sluitpost
Simon Adema op zijn plaats. Na ruim een half uur
spelen was het de uitstekend spelende Andries
Smink die Jelle Hiemstra op het middenveld wist
te vinden. Hiemstra op zijn beurt had goed oog
voor de ruimte en stuurde de snelle en behendige
Kleiterp de diepte in. Alhoewel Kleiterp eigenlijk
alles goed deed, omspelen van twee verdedigers en
de keeper, bleek zijn inzet net te slap. Een tiental
minuten later was het dezelfde Kleiterp die de bal
op maat aflegde op de mee opgelopen Bouke de
Vries, die via de onderkant van de lat keurig de 1-0
binnen wist te knallen. Vrijwel direct na deze goal
waren het de gebroeders Hiemstra die de voor-
sprong poogden te verdubbelen, maar de inzet van

uiteindelijk Jan Hiemstra ging jammerlijk naast.
De mooiste aanval van deze middag was op slag
van rust. Over de linkerflank werd de aanval over
een drietal schijven opgezet, waarna de voorzet via
de voeten van Kleiterp en de vingertoppen van de
keeper tot corner werd verwerkt. Uit deze corner
van Jouke de Jong was het Jan Hiemstra die beheerst
de 2-0 op het scorebord liet noteren. 

Na de rust verdween niet alleen het zonnetje op
sportpark ”de Braak”, maar ook het vuur uit de
wedstrijd. Het eerste half uur van de tweede helft
leverde dan ook weinig kijkplezier voor de supporters
op.  In de 80ste minuut had Makkum nog een kleine
oprisping, maar het was Andries Smink niet
gegund om zijn goede spel beloond te zien met een
treffer. Doordat Piter Genee in een afsluitende partij-
vorm op de training had laten zien over scorend
vermogen te beschikken, werd deze dan ook terstond
als spits binnen de lijnen gebracht. In de 89ste
minuut was Jelle Hiemstra nog dichtbij de 3-0,
maar via de keeper en de onderkant van de lat spatte
de bal weer het speelveld in. Een minuut later was
het weer Jelle Hiemstra die oog in oog met de keeper
het overzicht wist te behouden en aan Piter Genee
een niet te missen kans bod. Genee maakte hier
dankbaar gebruik van en luisterde met een doelpunt
zijn rentree op. Deze 3-0 betekende ook meteen de
eindstand op en een zeer verdiende overwinning
van het vlaggenschip van Makkum.

Scheidsrechter De Vries, die wedstrijd uitstekend
tot een goed einde wist te leiden, hield het na een
minuut of 10 blessuretijd voor gezien. Met deze
overwinning blijft Makkum meedoen om de
plaatsen in de bovenste regionen. Zaterdag staat de
kraker en streekderby in en tegen Workum op het
programma.  

Voetbal - Makkum stuurt Wolvega met 3-0 naar huis

Groepsspringwedstrijden in sporthal Maggenheim

* Een moment opname tijdens de springwedstrijden

Makkum - De jaarlijkse springwedstrijden waar
heel Noord-West Friesland was vertegenwoordigd
werd in Makkum georganiseerd m.m.v. gymnastiek-
vereniging D.E.S. Het bestuur van D.E.S. was dan
ook al vanaf acht uur druk bezig met de indeling
van de  zaal om de toestellen op de goede plek te
zetten, en de vrijwilligers zoals juryleden, e.h.b.o. en
mensen achter de teltafel te voorzien van een natje en
een droogje. Al snel kwamen de verschillende gym-
nastiekverengingen binnen stromen om vervolgens
zich warm te lopen en  in te springen. De tribune zat
het gehele programma afgeladen vol met bezoekers.

Om tien voor negen was de opkomst met de vlaggen-
parade van de 12 deelnemende verenigingen, verdeeld
over 37 groepen met een 300 tal gymnasten. De
deelnemers waren afkomstig van de verenigingen uit
Franeker, IJlst, Wommels, Dronrijp, Leeuwarden
(3x), Stiens, Oosterlittens, Workum, Witmarsum en
Makkum.Vervolgens werd het startsein gegeven
voor de wedstrijden. Zo  kon er  per groep gesprongen
worden op de lange mat, plank kast, minitrampoline
valmat en minitrampoline kast/paard. De hele dag
is soepel verlopen en er werd goed gestreden voor
de beste resultaten. 

Om twee uur was de wedstrijd afgelopen. Daarop
volgde de prijsuitreiking. D.E.S. Makkum deed met
twee groepen mee op elk drie onderdelen. De meisjes
junior E hadden helaas weinig concurrentie, zodat
ze in hun niveau drie eerste prijzen hebben binnen
gehaald. De meisjes jeugd D hadden juist veel
concurrentie en haalden geen medaille plaats alhoewel
ze fantastisch hebben gesprongen. Wel waren zij
op de minitrampoline vijfde en dat is goed voor een
start plaats voor de Friese kampioenschappen op 1
december. Het was voor de gymnastiekverenigingen
weer een geslaagde dag

Foto: Rob Kuipers, Leeuwarden 
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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

Colofon

Rieten stoelen geschikt voor binnen en of
buiten kom kijken of bel 06 - 53542243 of
0515-233454

Pedicure/Manicure set 1x gebruikt, wegens
overcompleet € 12.-, tel. 0515-579346

Houten naaibox ± 1950-1960 2 x 3 vakken +
1 lade, tel. 0515-231939

Duitse herder pups, 7 reutjes + 1 teef. Wij zijn op
3 oktober geboren en op zoek naar een nieuwe
baas. Vanaf 28 november kunnen wij zonder
onze moeder, tel. 06-10442685 na 17.00 uur

Draaibank voor hout snelslijper (groot), 
tel. 0515-233006

Complete kampeerauto, wc, wastafel, electr.
waterpomp, nw. accu’s, banden, luifel, kachel,
koelkast, 2 pits brander, losse voortent, fietsen-
drager, nw. dakluik, getint glas, wegenbelasting
vrij, opknapper t.e.a.b., tel. 06-22185337 na
19.00 uur

Xbox console met 1 controller en 3 spellen,
pr. n.o.t.k. Gratis thuisbezorgd, tel. 0517-880026

Hometrainer, B-Ammoth, weinig gebruikt
€ 50.-, tel. 0515-233774

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
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.

TE KKOOP

De Kamp 27
MAKKUM

Halfvrijstaande, grote
gezinswoning, met
garage, kantoor en

ruime, verzorgde tuin.

Vraagprijs:
€€ 264.000,00 k.k.

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

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!



Z.g.a.n. verstelbare skates mt 30 t/m 34 nw. € 50,-
nu € 15.-;  Zaalsportschoenen mt 32  € 5.-;
Regenlaarzen blauw mt 32 € 2.50; Nike voet-
balschoenen mt 381/2 € 7.50; Zaalvoetbal-
schoenen mt 38 € 5.-; Scheenbeschermers
Umbro € 5.-,  tel. 0515-231613

Ouderwets stuurfiets zitje z.g.a.n. € 5.-, 
tel. 0515-579346

Boorstandaard, tel. 0515-231939

Schilder, tel. 06-23744753

Goed tehuis voor vrouwtjes poes, ze is erg lief 2
jaar oud en gesteriliseerd. Wegens omstandigheden
moet ze helaas weg. Wie haalt haar op? 
tel. 0515-232393

Een tuinstoel, wit metalen frame, beige zitting.
Wie weet waar hij nu staat? tel. 06-53980019

Zwarte ex/kater roepnaam Tinggy, herkenbaar
aan witte streep op de neus, beloning als u denkt
hem te hebben gezien, tel. 0515-231415

Voor terugbezorgen van mijn buskaart. 
Hiemstra, tel. 0515-232534
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Zoekertje
TE KOOP

AANGEBODEN

Vanaf heden zijn wij gesloten.
Wij zijn weer geopend vanaf maart 2008.

U vindt ons in de piramide 
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

GEZOCHT

VERMIST

BELONING


