Sinds
1984

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

www.makkumerbelboei.nl

4

No. 1212 - 14 november 2007

7

Super 11
uit Makkum
ontmoet Sinterklaas
tijdens bezoek
in Madrid

14
Muiden-PampusMuiden slot
van succesvol
roeiseizoen

Hotze Klots

”Paaldansen” bij slagerij Brattinga wat is dat
vraagt de klant zich af......
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

Makkum - Als je de advertentie in de Belboei
van vorige week leest dat ”paaldansen” niet
verplicht is bij ambachtelijke slagerij Brattinga
in de Kerkstraat in Makkum. Dan moet het toch
wel iets bijzonders aan de hand zijn. En wanneer
er dan ook nog bij staat iedereen is van harte
welkom in deze attractie van Makkum. Wat doe
je dan, wel dan ga je daar ook een kijkje nemen.
Neen, het is niet een paaldansende charmante
jonge dame die daar een show presenteert en
zich om de paal krult, die wij daar aantreffen.
Het is een betaal ´pinpaal´ van ongeveer één

meter dertig hoog die vlak voor de grote toonbankvitrine staat. Die is gewoon bedoeld als een
extra service naar de klanten toe. De toonbank
is vrij hoog als het pinapparaat daar op staat
is dit voor de klant veelal onbereikbaar, zegt
ambachtelijk slager Brattinga. En voor het
gebruik van de ´pinpaal´ rekenen wij geen extra
kosten beneden de vijf euro. Dit is ook weer en
extra service naar onze klanten toe zegt Brattinga.
Ik hou wel van een aardigheidje zegt hij en
bovendien heeft hij al veel respons gekregen
op zijn ludieke actie.

Ondernemers Vereniging Makkum
Stempelkaarten DecemberActie 2007
Makkum -Bij iedere besteding van € 5,- bij één
van de deelnemers aan de decemberactie 2007,
ontvangt u een stempel op een kaart. Heeft u
de kaart vol, dan kun u deze -voorzien van uw
naam, adres en telefoonnummer- inleveren bij de
bekende adressen in de desbetreffende bussen.
Bij Van der Weerd aan de Bleekstraat, de Boer
Schoenen op het Plein en bij Ferry en Geertje
de Boer in de Kerkstraat. Deze kaarten worden
verzameld tot de trekking. U maakt u kans op
één van de vele prijzen, zoals waardebonnen

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

van verschillende geldbedragen. De hoofdprijs
is een waardebon van € 1100,00 bestaande uit
verschillende waardebonnen
De actie start op 17 november en duurt tot en
met 27 december. Op Donderdag 27 december
wordt in Hotel De Prins de openbare trekking
gehouden.
De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar
aan de poster welke u elders vindt in dit blad

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

Familieberichten

Agenda
donderdag 15 november

Kerkdiensten
zondag 18 november

R.K. Kerk
9.30 uur Parochievoorganger

Makkum - Yachtclub Marina 19.30 uur
Gemeente Wûnseradiel organiseert discussieavond ”Wûnseradiel Weryndieling?”
Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor
verenigingen van Dorpsbelangen, Ondernemersverenigingen en de LTO

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag

vrijdag 16 november

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, Jeugdienst

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

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. T. Nauta

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
H. Lourens, Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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. 0517533336, 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

Deze prachtige meid heeft
de 65-jarige leeftijd bereikt
lieve mem nog gefeliciteerd
met je verjaardag
Kus van ons allemaal;
Minke & Roan
Abraham & Wilma
Johannes Miranda
Elisa & Merijn
Evelien Ruben
Samirah en Quincy
Makkum, 12 november 2007
Beste mensen,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de vele blijken van medeleven in de vorm
van bloemen, fruit, kaarten, telefoontjes en
bezoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Bloemkamp.
Met vriendelijke groet,
Margriet Rotheugatter
en Wiebren van derWeerdt

Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 17 november
Makkum - Intocht Sinterklaas,
zie voor volledig programma elders in de krant

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. 0515232439 / 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 aquareltekeningen Stillevens, landschappen, dorps-zeeen 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 www.antjevanderwerfpursang.nl
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Burgerlijke stand
oktober 2007

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG
VLUG KLAAR

Geboren
Vera, dv Sijmen A. Bouma & Marjan Faber te Parrega;
Tymen, zv Menno van der Eems & Sjoukje Hoekstra.

5 HALEN / 4 BETALEN

Gehuwd / Ger. Partnerschap
Rudy Bruinsma & Eveline Smit te Makkum;
Pieter J. Kooistra & Johanna G. Twijnstra te Makkum.

DINSDAG VERSE WORST

Overleden
Jeltje Vrolijk te Gaast, 58 jaar,
wv Cornelis A. Hoekstra;
Antje van den Berg, 85 jaar,
wv Jacob van der Schel.

DONDERDAG 15 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 17 NOVEMBER

VARKENS
500 gram

* IETSJES STEAK
rundvlees gevuld met kruidenboter

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.50

RUNDER
500 gram

CHEESEBURGER

4 HALEN / 3 BETALEN

€ 2.75

DONDERDAG 15 NOVEMBER
T/M WOENSDAG 21 NOVEMBER
BOERENMETWORST
100 gram

€ 1.10

WOENSDAG GEHAKT DAG

Krystwilledei Kinderkoor
zingt op Kerstmarkt
Makkum - Hallo jongens en meisjes. Hou je van
zingen? En zou je dat wel eens met een groep willen
doen? Dan heb je nu de kans! Op zaterdag 15
december is de jaarlijkse kerstmarkt er weer in
Makkum. En nu lijkt het ons een leuk idee om dan
met een kinderkoor kerstliedjes te gaan zingen. We
gaan van te voren oefenen om het zo mooi mogelijk
te laten klinken. Op de kerst-markt zelf, is het de
bedoeling dat we 4 keer een blokje van 20 minuten
zingen. We beginnen om 16.00 uur en het laatste
blokje om 19.00 uur. Wanneer we gaan oefenen,
besluiten we in overleg.

* BOURGONDISCHE PATÉ
H.O.H. GEHAKT
500 gram

RUNDER GEHAKT
500 gram

100 gram

€ 2.50
€ 2.75

€ 1.10

Spaar gedurende Sinterklaas met
ons mee voor een mooi kabouter
Plop puzzel of kabouter Plop boek.
Bij besteding van € 10,- krijgt u een
sticker voor de spaarkaart. Ook bij
verschillende vleessoorten een
gratis sticker, aangeduid met *

Ben je tussen de 4 en 16 jaar, kun je zingen en heb
je er zin in, dan zoeken wij jou. Geef je op bij
Marlies Koornstra - tel. 0515-232156 of Monique
Katsburg- tel. 0515-233272.

telefoon 0515-231488 of 232547

Demonstratie
trouwringen smeden
Arum - Vanwege de grote belangstelling vindt er een
tweede demonstratie trouwringen smeden plaats bij
edelsmederij Vuur & Vlam. Zondag 18 november
van 11 uur tot 17 uur is iedereen van harte welkom
in Arum. Kerstin zal dan laten zien hoe trouwringen
worden vervaardigd en welke inbreng het aanstaande
bruidspaar in het ontwerp kan hebben. Aangezien
er direct bij het atelier maar beperkt parkeermogelijkheden zijn, gelieve elders in het dorp parkeren.
Voor details kijk op de site www.vuurenvlam.nl.
Edelsmederij Vuur & Vlam
Franekerkade 5, 8822 VT Arum, tel. 0517-642353

Inbraak in schip
Makkum - De politie onderzoekt een inbraak in
een schip in de haven aan het Achterdijkje. Tussen
maandag 22 oktober en maandagavond 5 november
kwam men het schip binnen na het forceren van een
deur. Uit het schip werden een laptop, een MP3speler, een digitale fotocamera, een horloge en een
filmcamera weggenomen. Een 58-jarige inwoner
van Vlieland deed aangifte.

Halfvolle Vanille Yoghurt, diverse smaken........................1.29
Belegen Kaas, 500 gram....................................................4.49
Cup à Soup, diverse smaken pakje à 3 stuks....nu 2 voor 1.58
Page Toiletpapier, 8 rol..................................van 3.29 nu 2.29
Bolletje Kruidnoten, 500 gram...........................................1.49
Witlof, 500 gram....................................................nu 90

cent

Frieslander Aardappels, 3 kilo......................................nu 1.29
Aanbiedingen geldig van do. 15/11 t.e.m. wo. 21/11
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Super 11 uit Makkum ontmoet Sinterklaas
tijdens bezoek in Madrid

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

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

* Op de foto v.l.n.r. achterste rij: Dribbel, Tigros, Sinterklaas, Leerlooischopper, Luppie en de
hulpsinterklaas/Hellie. Voorste rij: Hurricane, Royal Donnie en Zwarte Piet.
Madrid - De Super 11 uit Makkum brengt elk
jaar een bezoek aan Spanje en met de taal
hebben ze dan ook weinig moeite meer.
Sinterklaas nam gelijk de uitnodiging aan om

aan boord te stappen op weg naar het Friese
Makkum. Alles is geregeld en het programma
voor aankomst zaterdag in Makkum is in
kannen en kruiken.

Programma intocht Sinterklaas in Makkum
Makkum - Zaterdag 17 november is het zover
dan zet Sinterklaas in gezelschap van de zwarte
pieten voet aan wal in Makkum. Ongetwijfeld
zullen de kinderen met hun ouders, pakes en
beppes, of oppas uit Makkum en omliggen de
dorpen het gezelschap uit Madrid verwelkomen.

om het hoekje kijken. In verband met de beschikbare ruimte kunnen hier geen ouders bij aanwezig
zijn. Tijdens de voorstelling zijn er mensen van
de Sinterklaascommisie aanwezig. Om 16.45 uur
kunnen de kinderen weer opgehaald worden, want
wij willen ze niet alleen de straat op laten gaan!

10.00 - 11.30 uur
mogen kinderen die het leuk vinden komen
knutselen (bv. een mooie mijter om op te doen
tijdens de intocht) in Ons Gebouw. Ook mogen
ze een Pietenjump instuderen, die ze 's middags
kunnen laten zien aan Sinterklaas!

15.30 - 17.00 uur
Kinderen uit groep 5 en ouder mogen naar De Steeg.
Hier is Sintdisco en Karaoke, en wie weet komen
de Sint en pieten even langs om te swingen!

14.30 uur
worden Sinterklaas en zijn Pieten verwacht met
de boot in de haven en dit wordt.....spannend!
15.00 uur
Rondgang van Sinterklaas door Makkum.
15.30 - 16.30 uur
Mega-giga Sinterklaasfeest voor kinderen tot en
met groep 2 in de Doopsgezinde kerk waar de
Pieten spectaculaire stunts uithalen en natuurlijk
komt Sinterklaas ook langs!
15.30 - 16.45 uur
Groep 3, 4 en 5 mogen naar Ons Gebouw. Hier
kunnen ze genieten van de voorstelling ' Ay nee
Kapitein' en ook hier komt de Sint en wat Pieten

Veel plezier namens de Sinterklaascommissie
Sinterklaas heeft ons laten weten erg benieuwd
te zijn naar de mooie tekeningen en verhaaltjes
die jullie (kinderen van Makkum en omstreken)
bij Els in de Speelgoedwinkel in de brievenbus
hebben gedaan. Maar er is altijd
nog wel wat ruimte over in
zijn grote werkkamer, dus er
kunnen nog wel wat bij. Ook
kun je nog steeds een leuke
originele vraag bedenken om
aan Sinterklaas te stellen op
het podium, (bij de haven) Want
weet je nog? De 5 kinderen
met de leukste vraag winnen
een meet en greet met
Sinterklaas. Vergeet niet je naam,
adres en telefoonnummer te
vermelden!

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

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

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

AFHAALMENU
voor NOVEMBER
z 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 Hollandse Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Versgesneden spitskool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Verse zuurkool uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Bij besteding boven € 5.-,
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . € 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer Irene’s mee

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

Begrotingsvergadering Gemeente Wûnseradiel
Witmarsum - Het is gebruikelijk dat tijdens
een begrotingsvergadering alle raadsfracties
hun wensen voor het komende jaar kenbaar
maken. Ook dit jaar is dit weer gebeurd. Alle
partijen hadden verschillende punten. Toch
waren er ook overeenkomsten.
Het CDA wilde graag meer aandacht voor de
open lucht recreatie en met name voor de mini
campings en camper plaatsen. Het woning
contingent moet voor 2010 benut worden en
Wûnseradiel moet actief meewerken aan de
mogelijkheden die de Afsluitdijk biedt en men
denkt dan speciaal aan de werkgelegenheid.
Voor de PvdA is de veiligheid op de weg een
heet hangijzer en met name de oversteek van
de Weersterweg nabij Makkum vinden ze heel
zorgelijk. Wat deze partij betreft mag er wel
een rotonde komen. De dorpsaccommodaties
zijn voor de leefbaarheid heel belangrijk. In Arum
is het café te koop en er moet serieus nagedacht
worden door de gemeente of het niet mogelijk
is om deze locatie te kopen. Als er bijvoorbeeld
een woonbestemming op het pand komt zal
Arum binnen de kortste tijd komen vragen om
een dorpshuis of multifunctioneel centrum.
Ook vindt de PvdA dat de poort van Friesland,
dus de Afsluitdijk, voor werk moet gaan zorgen
en men denkt dan speciaal aan het werk van de
spuisluizen wat zo het nu staat in 2009 gestart
zal worden. Verder is de integrale jongerenzorg
een belangrijk punt.
De VVD vindt economische zaken en werkgelegenheid van groot belang. Eigenlijk zou de
raad twee keer per jaar met het college om de
tafel moeten om alles bespreekbaar te maken
en men denkt dan speciaal aan een beter ondernemersklimaat. Verder is investeren in mobiliteit
dus de wegen van een aandachtspunt en speciaal
de veiligheid. De gemeente heeft gekozen voor
variant 1 wat wegen-onderhoud betreft en deze
garandeert niet de veiligheid. Er is tot nu toe
weinig geld uitgetrokken voor baggerwerkzaamheden of de aanleg van een tunnel.
ProWûn wil een betere taakomschrijving voor
de dorpen coördinator en de visie Wûnseradiel
is onvoldoende en men wacht met belangstelling
de herziene visie af. Er moet vertrouwen
komen in een jeugd-en jongerenwerker en elk
incident moet niet ruim uitgemeten worden.

FNP vindt dat de gemeente bang is en met
volle vaart een beslissing voor een fusie wil
nemen. Deze partij is tegen fusie en wil een
referendum. De fiets en wandelpaden moeten
beter onderhouden worden en gebruik voor
extra aanleg en onderhoud de toeristen
belasting. De recreatienota is te laat en een
mini camping moet tot 25 plaatsen kunnen
bieden. Waar blijft het voorstel voor camperplaatsen? De beloftes die in het verleden aan de
jeugd gedaan zijn moeten nagekomen worden.
Waar blijft de toegezegde jeugdwebsite?
Nadat de verschillende partijen uitleg aan
elkaar gevraagd hadden kwam het college met
hun antwoord. Burgemeester Piersma was tot
de conclusie gekomen dat er uiteindelijk drie
hoofdpunten waren waar iedereen het wel
mee eens kon zijn en dat waren: RecreatieToerisme beleid, Jeugd en jongerenwerker en
de kansen die de Afsluitdijk biedt moeten
benut worden.
Wethouder Boersma vertelde dat de recreatie
notitie bijna klaar is en binnenkort aangeboden
wordt. Over jeugd en jongerenwerk komt ook
een notitie en hierin wordt duidelijk aangeven
waar jeugdketen zijn en hoe het daarmee gaat.
Bij Rijkswaterstaat heeft het college uitdrukkelijk aangegeven dat men graag samen met
Rijkswaterstaat ontwikkeling wil gaan realiseren.
Veel is niet mogelijk maar er wordt gesproken
met mensen die mogelijkheden bij Breezand
zien. Verder zijn er ook nog wel mensen die
mogelijkheden zien en misschien zou het
goed zijn eens een avond met deze partijen
om tafel te gaan zodat iedereen zijn of haar
verhaal kwijt kan.
Wat het woningcontingent betreft voor de
2010-2016 wordt provinciaal al gediscussieer
en de woningbehoefte van Wûnseradiel wordt
onderzocht en op papier gezet. De Weersterweg
blijft een moeilijk punt en volgens het 3vo
zou het nu wel veilig zijn. Daar hebben velen
een andere mening over en er moet zo snel
mogelijk een definitieve oplossing komen.
Zo kwamen er dus uit de begrotingsvergadering
enkele interessante punten en de toekomst
moet uitwijzen of er ook werkelijk oplossingen
voor de problematiek, die de partijen aangedragen hebben komt.

PvdA raadslid Nadja van Hoorn verlaat de gemeenteraad
Witmarsum - Tijdens de raadsvergadering van
12 november heeft mevrouw Nadja van Hoorn
afscheid genomen als raadslid. Sinds de laatste
verkiezingen zat ze in de raad van Wûnseradiel.
Haar werk laat het niet meer toe dat ze als
raadslid aanblijft en ook is het niet onmogelijk
dat ze binnenkort verhuist naar een andere

gemeente. Haar plaats zal ingenomen worden
door een zeer jong PvdA lid en wel Thomas
Groeneveld uit Makkum. Hij is al geruime
tijd zeer actief en volgde, regelmatig raad- en
commissie vergaderingen. Hij zal in de raadsvergadering van december, als zijn geloofsbrieven goedgekeurd zijn, geïnstalleerd worden.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Voetbalprogramma
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VV Makkum
Competitie zaterdag 17 november

er
n
i
d
en
h
c
n
u
Voor l partijen
en

Hotel - Café - Restaurant

senioren
Makkum 1
Makkum 2
Joure SC3
Makkum 4

- Flamingo SC1
- Bolswardia 2
- Makkum 3
- Zeerobben 6

14.30 uur
12.30 uur
13.40 uur
14.30 uur

junioren
Blauwhuis A1
Zeerobben B1
Makkum C1
Makkum MC1

- Makkum A1
- Makkum B1
- Franeker SC C2
- Olyphia MC1

13.30 uur
12.00 uur
11.00 uur
12.00 uur

pupillen
SneekW/Zw D3- Makkum D1
Makkum D2 - Mulier D2
Makkum E1 - Franeker SC E4
Makkum E3 - Woudsend E2
Makkum E4 - JV Bolsward E4
Robur F1
- Makkum F1
Dronrijp F5
- Makkum F2
Makkum F3 - JV Bolsward F8
Walde De F2 - Makkum F4

12.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
10.00 uur
10.45 uur

Voetbalprogramma
NeVoBo-competitie
vrijdag 16 november

20.15 uur D vc Bolsward 9
20.15 uur M Makkum
20.30 uur H Makkum
21.30 uur D Makkum 3
21.30 uur D vc Bolsward 6

zaterdag 17 november
17.00 uur D Makkum 2
17.00 uur D Makkum

KNVB-competitie
dinsdag 20 november

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

3 gangen keuzemenu maand november
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Paddenstoelen salade
met honingmosterd saus

Hollandse biefstuk
met gebakken champignons

Coupe Rian

of

of

Huisgerookte zalm
opgerold met eiersalade

Verse schelvis
met dragonmosterd saus

of

of

Hertengoulash soep

Lamsschenkel
met stampot zuurkool en ananas

of
Karamel parfait
of
Wentelteefje van suikerbrood
met bolletje vanille ijs

€ 19,50

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert
Aanbieding geldig t/m 30 november 2007

- Stânfries 4
- Wisky
- HeV0C’89 2
- Stânfries 3
- Heecherop 2

- CZN
- Reva

20.00 uur D Ny Engwier 1 - Blauw Wit’34

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

Opruiming
diverse luxe tuinaccessoires!!
waaronder:

- Granieten tuinbanken
- Hardstenen tuinbanken
- Terras kachels
- Hardstenen bloembakken
- Diverse potten
- Hardhouten bloembakken
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Hotze Klots

Makkum - Menigeen heeft het waarschijnlijk
al gezien in de boekhandel. Het tweede deel
van ”us earste echte Frysktalige Makkumer
stripheld” Hotze Klots is onlangs door de Friese
Pers uitgegeven en verspreid.

sportstriptekenaars. Hotze Klots meets Appie
Happie. De avond zal verder in het teken staan
van de Friese strip in het algemeen en hoeverre
het kan bijdragen aan het verlevendigen en het
ontwikkelen van de Friese taal. Naast mensen
uit de strip-, en illustratie wereld zijn ook
gasten uitgenodigd die bekend zijn vanwege
het feit dat de Friese taal hen zeer aan het hart
ligt. Lezingen worden gegeven, discussies
worden gevoerd en het één en ander wordt
begeleid door muziek. Bovendien wordt op die
avond een door Henry van Richt vervaardigde
ijssculptuur van Hotze Klots onthuld. Het
nieuwe verhaal van Hotze gaat namelijk over
de 11-stedentocht en het verlangen naar ijs...
pikzwart natuurijs.

Vrijdag 16 november, van 20.00 tot 22.00 uur
wordt in De Prins het eerste officiële exemplaar
uitgereikt aan Dik Bruynesteyn, de nestor van de

Iedereen is van harte welkom om het startschot
van Hotze’s tweede verhaal bij te wonen en
hem aan te moedigen bij het nieuwe avontuur.

Dominomus krijgt gezelschap van Tennisbalmus
loodje legde. Het publiek was verbijsterd. Na
enige consternatie werd de wedstrijd hervat.
De match werd uiteindelijk gewonnen door
Van der Schaaf en partner.
Van der Schaaf nam de mus mee naar huis.
Kennissen spoorden hem aan een stuk voor de
krant te schrijven over deze bizarre gebeurtenis,
dat onder de titel ‘Op slag dood’ op de voorpagina verscheen. De strekking van het artikel
was dat de normaal zo vriendelijke tennissport
behoorlijk in diskrediet was gebracht door de
uit de lucht geslagen mus.

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)
* 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

De dominomus is niet de enige mus die op een
ongewone manier aan zijn einde is gekomen.
In 1996 sloeg Meindert van der Schaaf tijdens de
clubkampioenschappen van tennisvereniging
West-Dongeradeel een huismus uit de lucht.
Precies op het moment dat Van der Schaaf
serveerde vloog de mus over de baan. De kans
is waarschijnlijk één op een miljoen, maar het
onfortuinlijke vogeltje werd door de bal
geraakt. Met trillende vleugeltjes viel de mus
neer. De vier spelers waren meteen ter plekke
om te constateren dat het slachtoffer van de
harde servicebal een paar seconden later het

De Tennisbalmus belandde in het Natuurmuseum Dokkum. Daar bleef hij jarenlang in
de vriezer liggen, totdat er dit jaar subsidie vrij
kwam om het beestje op te laten zetten. Het
preparateurteam van het Natuurmuseum Fryslân
te Leeuwarden heeft de huismus inmiddels
opgezet. Tot 16 december blijft de Tennisbalmus
in het Natuurmuseum van Leeuwarden, waar
hij te zien zal zijn in de grote huismustentoonstelling ‘Blij met een dode mus’. Daarna zal
hij een ereplaats krijgen in het Natuurmuseum
Dokkum. Peter Koomen, conservator van het
Natuurmuseum Fryslân, geeft de Tennisbalmus
vrijdag 9 november j.l. overhandigd aan Jan
de Vries van het Natuurmuseum Dokkum. Ook
Meindert van der Schaaf zal hierbij aanwezig zijn.

Omrop Fryslân TV: 8 dagen MCL
Vanavond de derde aflevering van 8 dagen
MCL speelt zich af op de afdeling kinderplastische chirurgie. We maken kennis met
Jelita Sixma, zij is geboren met 4 duimpjes.
Een speling van de natuur die in Nederland
ongeveer 30 keer per jaar voorkomt. Plastisch
chirurg Jaap van der Biezen heeft een paar weken
gelden haar linkerhand geopereerd en vandaag

is de rechterhand aan de beurt. Ongeveer 40
procent van het werk van de plastisch chirurgen
in het NCL bestaat uit handchirurgie. Verder
behandelt men kinderen met schisis (hazenlip)
en jongetjes met een te korte plasbuis. 8 dagen
MCL woensdag 14 november 2007 om 18.45,
20.45 en 22.45 uur. Nogmaals te zien de hele
nacht eenmaal in de twee uren.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Wist u dat...

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* Sint en Piet met hun paard inkopen kan
doen in het kleinste winkeltje van Makkum
* en onze paarden Sport gehandicapten maar
hopen dat zij ze gaan kopen ten bate van de
”Tjallingstichting”, Bleekstraat 7, Makkum
* het nog steeds mogelijk is om de intocht
van sinterklaas te ondersteunen met een gift
op rek. nr. 30.87.94.087 t.n.v. Sinterklaas
intocht Makkum

Meer Informatie over
de Krystwilledei-Editie
Makkum - De Makkumer Belboei komt,
wanneer er voldoende interesse voor is, op
woensdag 12 december a.s., inzake de 9e Krystwilledei, uit met een speciale KrystwilledeiEditie. Met een oplage van pm. 10.000 15.000 stuks verspreiding Gem. Wunseradiel
extra Gem. Bolsward en Gem. Nijefurd. Alle
advertenties zullen dan over twee kolommen
geplaatst worden, zodat er een aantrekkelijk
geheel ontstaat. Dit geldt ook voor advertenties
van onze contract-adverteerders. De kosten
zullen in verhouding met de grootte van de
advertentie worden berekend, conform het
contract. Voorbeeld van de kosten, een advertentie in de normale Belboei, formaat hoog
94x65 mm. was € 32,00, voor in de KrystwilledeiEditie zijn ze € 64,00 euro.
Heeft u een advertentie of ook als u iets anders
dan gewoonlijk wilt doen, dan vernemen wij dit
graag. neem dan contact op met; Theo Adema
tel. 0515-231 401, 06 - 535 422 43, per e-mail:
adema.horeca@worldonline.nl, of met Andries
Quarre tel. 0515-231687 of per e-mail;
a.quarre@hetnet.nl. Ivm met de verspreiding
verzoeken wij u om het advertentie- en of
redactiemateriaal inzake deze editie ruim van
te voren aan te leveren, dit is erg belangrijk.
Dhr Theo Adema zal trachten om bij alle
potentionele adverteerders langs te gaan,
mocht niet bij u langs zijn geweest, neem dan
zo spoedig mogelijk spoedig mogelijk contact
met Theo Adema op. Hij is bereikbaar via
telefoon 0515-231401, fax 0515-233390 of email: adema.horeca@worldonline.nl. Voor
(informatie over) de redactionele en andere
advertentiepagina's kunt u contact opnemen
met Andries Quarré.
Al het materiaal moet voor 1 december worden
aangeleverd.

www.makkumerbelboei.nl

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
Opel Zafira 2.2i-16v
Elegance,blauwmett,A/c-ecc,
xenon.verl,r-cd, lm.velgen,
mistl,cruisecontr, el.ramen,
extra getint glas
108 dkm bj2003

Ren. Laguna 1.9Dci
Gran tour,zwartmett,A/c-ecc,
cruisecontr,El.ramen/spiegels
P.d.c,trekh,radio-cd
Lm.velgen,mistl.voor
142dkm bj 2004

€ 14.950,-

€ 11.750,-

Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Renault Trafic 1.9Dci,dubb.cabine, blauwmett,86 dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm
Deawoo Lanos 1.3i,5drs,blauwmet,stuurbekr,trekh,120dkm
Citroen AX 1.1i,bordaux,centr.portievergr,109dkm

2006
2003
2004
2003
2004
2002
2003
2004
2005
2003
2001
2003
2002
2000
1995

€
€

€

17.500,15.400,verkocht
13.850,13.400,11.900,11.400,11.750,11.650,10.900,9.900,7.950,5.950,verkocht
1.750,-

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

2005

€

15.900,-

Komt binnen;
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

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag 13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
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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Waar was de drumband?

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Tip voor de feestdagen:
Een cadeaubon van de Leliehof

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Schuurverkoop fitnessapparatuur,
alles nieuw in doos.
Luxe uitgevoerd met verschillende
trainingsprogramma’s
4x crosstrainer merk Donnay E track
voor 110 euro per stuk
2x roeitrainer Black power 3200
voor 80 euro per stuk
7x hometrainer merk Rössler Magnetic ergo
voor 125 euro per stuk
6x speed / spinningbike MPF Black spider
voor 150 euro per stuk
4x weegschaal MPF black - body
incl vet en spiermassa meeting
voor 40 euro per stuk

Turfmarkt 91 Makkum
tel. 0515231853 / 0653649080

Accordeon Orkest Concertino
Bolsward
o.l.v. Wim Lever
****

Mannenkoor De Flevosanghers
Makkum
o.l.v. Marco Rijpma
geven een concert
op zondag 18 november
in de Doopsgezinde kerk,
Noard 102 te Workum
Aanvang 15.00 uur
Entree € 5,-

Makkum - Als ik dit schrijf zijn we maandag 12
november.Van diverse kanten verneem ik dat er
hevige consternatie in Makkum is ontstaan over de
lampionoptocht in het kader van de Sint Maartenviering op zaterdagmiddag 10 november. In de
Makkumer Belboei van woensdag 7 november is
een ieder uitgenodigd om deel te nemen aan deze
lampionoptocht. Start om 16.30 uur bij de Sint
Martinuskerk. Op de bewuste zaterdagmiddag
hebben veel kinderen (en ouders) gewacht op ...

de drumband! De drumband is echter in het
geheel niet gevraagd en/of benaderd om deze
lampionoptocht muzikaal te begeleiden! Jammer
dat velen tevergeefs op ons hebben staan wachten.
De drumband valt echter niets te verwijten, maar
dreigt nu wel het deksel op de neus te krijgen!
Het mag toch hopelijk wel een vraag waard zijn
indien er op onze medewerking wordt gerekend?
Jan Volbeda (namens drumband/lyrakorps)

Drie dagen FNRS wedstrijden Hippisch Centrum
Boeyenkamp
Cornwerd - Een 130 deelnemers hebben op 3, 4
en 11 november deelgenomen aan de FNRS
wedstrijden op de Boeyenkamp. Er is gereden vanaf
proef F 1 tot en met proef 11. Voor de eerste keer
presenteerde zich ook de voltigeruiters in de
wedstrijdkring. Het niveau wat de ruiters zowel
op de pony’s en de paarden hebben laten zien
was van goede kwaliteit, ook het theoretisch
examen, gezien het grote aantal promotiepunten
voor de deelnemers. Vooral de eerste proeven van
de jonge ruitertjes is heel spannend, de éérste
wedstrijd voor het publiek. Voor diegene die niet
voldoende punten hebben gehaald is er op 1
december een herkansing.
Op zaterdag 3 november behaalden over alle ruiters
Jelmer Ketelaar en Iris van der Kamp een eerste
prijs. Iris Hoekstra en Mercelyn Been de 2e prijs.

3e prijs Anne Strikwerda en Yvonne Wybenga.
Jannie Bruinsma, Lydia van Emmen en Amerins
Bouma de 4e prijs en Frederica Been de 5e prijs.
Zondag 4 november Rianne Henstra 1e prijs. 2e en
3e prijs Maureen Minnema en Wilma Dalstra. Afke
Rijpma en Brechje Koolhof 4e en 5e prijs. Ilse
Mollinga en Sanne Wytske Gerritsma de 6e prijs.
Zondag 11 november behaalden Sharona Vrooman,
Amber Nauta, Elke Oosterhaven en Friso Brink
een 1e prijs. 2e prijzen waren er voor Miriam
Vellema en Rianne Hiemstra. Elisa Koornstra en
Iris Heimans behaalden de 3e prijs. De 4e prijs
was er voor Silke Bruinsma, Anne Koolhof, Jildau
Speerstra en Marit van der Zande. 5e prijs voor
Anouk Vervoorn en Berber Blok. 6e prijs voor
Ilse van der Schoot.

De Waardruiters
Koudum - Op zaterdag 3 november deed Emmy
Dijkstra met haar paard UPS mee aan een dressuurwedstrijd in Koudum. In de klasse L2-dressuur
behaalde zij maarliefst 201 punten, goed voor
een derde prijs en twee winstpunten.

Esmé Mesken reed met haar pony Conquistador
op zaterdag 10 november in de klasse L2 199 en
192 punten bij elkaar. Zij won hiermee een eerste
en een tweede prijs en keerde met 3 winstpunten
huiswaarts.

Damesvolleybal VoVeSa 1 - Makkum 1
St.Annaparochie - Afgelopen zaterdag moesten
de dames het tegen de dames van VoVeSa uit
Sint Annaparochie opnemen. VoVeSa staat bijna
onderaan, maar men mag ze niet onderschatten.
In de basis beginnen Susanne Hellendoorn, Els
Yntema, Eva Lantinga, Rommy Lutgendorff,
Mirjam Adema, Hilde Lutgendorff en met als
libero Francis Koornstra. Het begint meteen al
erg rommelig en Makkum heeft het geluk niet
echt mee. Al snel wordt er gewisseld Martine
Roorda komt erin voor Hilde. VoVeSa speelt een
sterk spel en we hebben niets in te brengen hoe
graag we het allemaal ook willen. Aan het eind
van de set komen we toch nog terug, maar
helaas verliezen we met 25-21.

maar we moeten onszelf wel in de wedstrijd
houden. Met een goede servicedruk zetten we
VoVeSa onder druk. Deze set winnen we dan
ook met 20-25.

De 2e set blijven we zo staan en beginnen we
opnieuw. Al snel hebben we al een voorsprong,

Zaterdagmiddag 17.00 uur de thuiswedstrijd
tegen de dames van Reva uit Gorredijk.

De 3e set komt Hilde erin voor Eva. We proberen
met het spel van de 2e set door te gaan. Al snel
hebben we een grote voorsprong gemaakt. Met
Hop Hop houden we ons zelf scherp. We winnen
deze set ook met 16-25. Hop Hop naar de 4e set.
Het ging meteen al gelijk op. We moeten er nog
wel even voor knokken een 5e set willen we
natuurlijk niet dus ons eigen spel spelen. Het
blijft spannend tot de 25, gelukkig winnen we
ook deze set met 22-25.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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DE SINT HEEFT DE PAKJES,
DE KERST HEEFT DE ZEGEN
DUS DOE JE KOPEN IN MAKKUM
MET AL DIE WIND EN DIE REGEN.
Voorlopig programma
O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum
9e Krystwilledei
Decemberactiepuzzelpagina 2007
Makkum - De Krystwilledei commisje, 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:
Er zullen ongeveer 35 kramen in kerstsfeer zijn
met een gevarieerd aanbod o.a Gluhwein, hapjes
en drankjes, verscheidenheid aan kerst artikelen,
kerstkleding en vele andere kerstsfeer artikelen.
Evenals voorgaande jaren komt u de kerstman in
de arrenslee in het dorp tegen. Ook de levende
kerststal is weer aanwezig. 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 komt De Makkumer Belboei bij voldoende interesse, op woensdag 12 december a.s.,
uit met een speciale Krystwilledei editie. Met
een oplage van ongeveer 10.000 - 15.000 stuks
met verspreiding in de Gemeente Wunseradiel,
Gemeente Bolsward en Gemeente Nijefurd.
Scouting Burdine verleent haar medewerking
bij de opbouw en entourage van de kerstmarkt
en is tevens aanwezig met het bakken van die
overheerlijke pannenkoeken. Verder hoort u
de kerstklanken - muzikale invulling van een,
nog nader te noemen bekende Fryske artiest
en er is een verhalenverteller. Rond de klok
van 20.00 uur wordt de Krystwilledei afgesloten
met een spetterend Krystwilledei vuurwerk?
Er bestaat gelegenheid om zich aan te melden
voor een stand - kraam of andere wijze van
deelname. Geïnteresseerden kunnen zich in
verbinding stellen met Anne Koekoek,
Lieuwkemastraat 39, 8754 BL Makkum Fr,
Tel: 0515 23 12 25. Deze zal u graag verder
informeren.

Neem contact op met Theo Adema
tel. 0515-231 401 / 06 - 535 422 43

Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
(PUZZEL NR.1 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)
Samen met onze adverteerders - leden van de O.V.M. bieden wij u de kans om elke week
opnieuw 6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen
Wij van de DecemberPuzzelActiecommissie van de O.V.M., hebben de teksten van de
puzzel zo gemaakt, dat er op 27 december bij de grote trekking avond in Hotel de Prins
een verhaal ontstaat, wat de oplossing is van uw wekelijkse inzendingen. Indien u iedere
week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen die bestaan uit waardebonnen
t.w.v.: 1e prijs € 480,00 - 2e prijs € 240,00 - en 3e prijs € 120,00. Mocht u een Belboei
missen om welke redenen dan ook bel of schijf ons en wij sturen u, tegen vergoeding, de
desbetreffende krant naar u toe.
De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen worden u aangeboden (en zijn gekoppeld)
door - aan de leden van de O.V.M., deze waardebonnen kunt u inleveren bij, op de achterzijde
vermelde ondernemer, mocht u een waardebon, van een bepaalde ondernemer niet kunnen
inleveren, dan kunt u deze waardebon voorzien van een handtekening en opmerking van
deze ondernemer, inleveren bij een andere ondernemer van de O.V.M.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers Vereniging
Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. Voor eventuele vragen en of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.
tel. 0515 - 231 401 of 06 - 535 422 43.
Uw oplossing moet op maandag ochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn. Zodat wij uit
de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars worden bekend
gemaakt in de eerst volgende editie.

Prijsvraag van deze week:
(PUZZEL NR.1 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.
Oplossing: ......................................................................................
Naam: ............................................................................................
Adres:..............................................................................................
Postcode: ........................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................
Telefoon: ........................................................................................
Graag invullen in blokletters en steeds dezelfde n.a.w. gegevens invullen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar:
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM



Adverteren in de speciale
Krystwilledei-E
Editie
van de Makkkumer Belboei?

Makkum - Van af 17 november t/m. 27 december zal er in de Belboeien; - nr.1212 dd.14 Nov. /
nr.1213 dd. 21 Nov. / nr.1214 dd. 28 Nov., / nr.1215 dd. 05 Dec. / nr.1216 dd. 12 Dec. en
nr.1217 dd. 19 Dec. doormiddel van de hiernaast afgedrukte advertentie aandacht aan de
DecemberActie 2007 worden besteed. Om deze DecemberActie 2007 onder de aandacht
van de lezers te brengen hebben wij hier een DecemberPuzzelActie van gemaakt.

Wanneer u de vorige puzzels niet hebt opgestuurd en u wilt nog meedoen aan de hoofdprijzen om alle
puzzels in te zenden, meldt het aan ons d.m.v. tel. of brief aan het hierboven vermelde adres een postzegel is niet nodig. Wij zullen dan het gewenste Belboei nr. naar u toesturen tegen een vergoeding van 2,50.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2007

inke

kan w

e zak

ld wo

rden
eft d

De O.
rde. Er
en op o

V.M. he
eer vo
lop gew

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 14 november 2007

Muiden-Pampus-Muiden slot van succesvol roeiseizoen

PRESENTEERT:
zaterdag 17 november

DJ Twirre
(jaren 80 & 90 muziek)

Aanvang +/- 22.00 uur
eigen foto’s
Muiden/Makkum - Het eerste weekend van november
is altijd memorabel voor sloeproeiend Nederland.
Twee voor het NK meetellende wedstrijden worden
gevolgd door feestelijke prijsuitreiking van de
Federatie Sloeproeien Nederland. De zondagochtend
erop volgt voor de die-hards nogmaals de wedstrijd
van 7,4 kilometer.
Vanuit Makkum waren drie sloepen en vier teams
aanwezig, de dames en heren van de Zeesteeg, de
dames met hun Brûzer en de heren van de Twirre.
Daarnaast was ook de Ambiorix II van de partij,
met een behoorlijke Makkumer inbreng. De teams
troffen het met het weer, een licht briesje en een
aangename temperatuur zorgde voor ideale omstandigheden. Op de zaterdagochtend werden de dames
als eerste weggeschoten, de Brûzer ging als een
speer en eindigde als 4e, de Zeesteeg werd 17e en
de Ambiorix eindigde als 21e in een veld van 37
damessloepen.
Voor start van de heren van de Twirre werd de psychische druk nog even opgeschroefd. Vorig jaar
veroverden de mannen overall een 1e plek tijdens
MPM. Door samen te starten met de Harlinger toppers
van de Orkaan en de inmiddels Nederlands Kampioen
van Terschel-ling, de Schotse Vier, beloofde het een
pracht race te worden. Qua tijd bleven de Makkumers
hun concurrenten voor, echter bij het sloeproeien
gaat het om de handicap. Ze werden 6e. Ook de
heren van de Zeesteeg zetten een knappe tijd neer
en belandden daarmee op de 43e plaats van in
totaal 80 sloepen.

De tweede race rondom het forteiland Pampus werd
gekenmerkt door een enkel buitje waarmee ook de
wind iets aantrok. De dames van de Brûzer werden
ditmaal 5e, Ambiorix de 22e en Zeesteeg dames
23e. De heren van de Zeesteeg houden wel van wat
wind en bijbehorende kabbeltjes en schoven een
paar plaatsen naar voren. Ze werden ditmaal 36e,
de Twirre moest daarentegen een paar plaatsen
prijs geven, een 11e plek was voor hun weggelegd.
Na de voor MPM gebruikelijke protesten en langdurige rekenslagen konden ‘s avonds de prijzen
voor het NK door het FSN bestuur worden overhandigd. De dames van de Brûzer werden na een
zeer goed seizoen overal 2e van Nederland, echte
toppers! De dames van de Zeesteeg werden 3e in
het Kromhoutwhaler-klassement. De heren van de
Zeesteeg hadden dit jaar onvoldoende wedstrijden
geroeid om in de totaaluitslag te worden opgenomen
maar hebben tijdens enkele individuele wedstrijden
goede resultaten gehaald. De Twirre sloot na een
superseizoen van vorig jaar (ook 2e overall) 2007 af
op een 7e plaats.
Op de zondagochtend kwamen alleen de heren van de
Twirre nog in actie, het team werd echter aangevuld
met de Makkumer Ambiorix roeisters Geeske, Brigit
en Sandra. Ondanks de inzet tijdens de avond ervoor
werd een keurige tijd van 45m09s geroeid, slechts
11/2 minuut langzamer dan daags ervoor. Met het
weekend MPM werd het roeiseizoen ten einde.
Voor de agenda: op 17 november wordt in Café
Rowmano het roeiseizoen afsloten

Uniek initiatief van de Oratoriumvereniging Bolsward
”Ruiken” aan de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach
Bolsward - Nergens anders in de wereld wordt in
de periode vóór Pasen zo vaak de Matthäus Passion
uitgevoerd als in Nederland. Op meer dan 150
plaatsen klinkt dan het meest bekende werk van
Johann Sebastian Bach. In Bolsward zelfs op twee
achtereenvolgende avonden omdat de belangstelling
daar zo groot is dat er te veel mensen teleurgesteld
zouden moeten worden als dit niet het geval zou zijn.
Hoewel de gemiddelde leeftijd van de bezoekers
daalt (er komen steeds meer jongeren) is er bij dirigent
Pauli Yap van de Oratoriumvereniging Bolsward
(OVB) een idee geboren om actief contact te maken
met jongeren in Friesland die geïnteresseerd zijn in
klassieke koormuziek. Het idee bestaat hieruit dat
er een ”snuffelstage” voor jongeren, tussen 16 en

27 jaar, wordt opgezet tijdens de jaarlijkse periode
van voorbereiding op en uitvoering van de
Matthäus Passion.
Naast het eerder genoemde punt om actief contact
te maken met de jongeren zijn er nog een paar
drijfveren om dit project op te starten, namelijk een
”breder draagvlak” creëren voor de toekomst van
klassieke koormuziek, het uitdragen en doorgeven
van alle muzikale, sociale en organisatorische kennis
die het koor rijk is en de jongeren deelgenoot
maken van de beweegredenen om elke week op
maandagavond, en soms vaker, met hart en ziel te
gaan zingen. Een uitgebreid artikel over dit project,
inclusief aanmeldingsformulier, is te vinden op
www.ovb-bolsward.nl.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Na de wedstrijd die
live wordt uitgezonden:
NEDERLAND - LUXEMBURG

IJsvereniging ”Makkum”
Nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse te houden
Ledenvergadering op vrijdag 23 november 20.00 uur
in de kleine zaal van café De Zwaan.
Agenda:
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering `06.
4. Jaarverslag seizoen 06/07.
5. Pauze
6. Financieel verslag 06/07.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Verkiezing bestuursleden:
a.: Anneke Louwsma, {herkiesbaar}*
b : Loes Bloemsma, {herkiesbaar}*
c : Jetze Nagel {herkiesbaar }*
10. Contributie verhoging.
11. Rondvraag.
* Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang
van de vergadering kandidaat stellen.
Het bestuur.
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP
Een aantal leuke educatieve spelletjes voor de pc.
Voor zowel jongens als meisjes, pr. 1 à 2 euro per
stuk, tel. 0515-232949
Ski’s Blizzard 1.85 lang skiklaar! € 15.-,
tel. 0515-232272
Rieten stoelen geschikt voor binnen en of buiten
kom kijken of bel 06-53542243 of 0515-233454
Paarse fiets, merk HMC Trekking, 3 versn. Leuke
sportieve fiets, goede banden. Alleen stuur moet
vastgezet. Geschikt voor jeugd en eventueel volwassenen € 35.-, tel. 06-12797769
Omdat ik er niet zoveel meer mee speel wil ik mijn
HotWheel banen wel verkopen. Wie kan ik er blij
mee maken! Ze kosten plm. tussen de 5 à 10 euro
per stuk, tel. 0515-232949

TE KOOP

TV voor slaapkamer € 25.-, tel. 06-43023470
Centrifuge, is wat beschadigd, doet het verder
prima € 10.-; Plafoniére met grenen omlijsting,
maar even gebruikt € 5.-, tel. 06-36175115
Hometrainer (fiets) € 60.-, tel. 0515-233736
Mooie Salontafel beuken kleur met lectuur plank,
afm. br. 120 x d 60 x h 50 cm. i.g.s.t., tel. 0515-231263

Molenrak 13
MAKKUM

Snorfiets Piaggio Ciao z.g.a.n. en zeer mooi.
Nw.pr. € 1100.-, Vr.pr. € 400.-, tel. 0515-335128
of 06-23033050

Voor recreëren en/of
beleggen.
Recreatiewoning in
Villapark
Makkumerstrand.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 159.000,00 k.k.

.

.
Wûnseradiel
Weryndieling?

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.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum

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.

.

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

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

Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Meer informatie op www.wunseradiel.nl

Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging:
tel. 06-53784057

.
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Zoekertje
TE KOOP
4-Pits gasstel RVS, paar maal gebruikt € 30.-;
Magnetron € 10.-; TV-video standaard op wieltjes
zwart metaal € 10.-; Audiokastje zwart, laag model
met 2 laden € 5.-, tel. 0515-232272
Knappe Union fiets voor werk of station, 3 versn.
trommelremmen, dubb. fietstas, is goed € 45.-,
tel. 06-21403801

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

Oranje t-shirt met tekst: Nederland Total voetbal,
embleem met Leeuw mt. L € 5.-, tel. 06-36175115
Super Nintendo helemaal compleet met 5 spelletjes.
Is wel een beetje beschadigd maar doet het verder
nog prima, pr.n.o.t., tel. 0515-232949

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

Diverse telefoons, pr.n.o.t.k., tel. 06-43023470
GRATIS AF TE HALEN
Lage rotanstoel, tel. 0515-231903
AANGEBODEN
Man zoekt timmerwerk, schilderwerk, tuinwerkzaamheden en vrouw zoekt huishoudelijk werk,
tel. 06-49336809
VERMIST
Wie heeft zaterdagavond 3 november (zondagochtend
4 nov.) in Café-Bar de Belboei mijn winterjas meegenomen? Het is een grote maat en grijs met rode
strepen op de mouwen. Wil je hem zo snel mogelijk
terug brengen naar De Geep 3 in Makkum of bel naar
0515-231503. Dan hoor je meteen waar jouw jas is!

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

