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Jong en oud verwelkomden Sinterklaas en zijn
Pieten op de haven
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 - Sinterklaas heeft gelukkig Makkum
weer kunnen vinden. Nadat hij in Kampen voet
aan land gezet had, vertrok hij naar Makkum.
Hij had een andere boot genomen en het paard
was niet nodig in ons dorp. De afstand naar
het centrum is zo klein dat deze krasse oude
heer het nog gemakkelijk lopend kan doen.
Een groot aantal Pieten was er ook bij en de
enige echte kale Piet had het maar druk om
alles in goede banen te leiden. Er moest
gedanst worden en de jeugd liet zien dat ze
best sportief zijn. Hallelujah verzorgde de
muziek op straat en een politieman op motor

vergezelde de grote groep kinderen, ouders
en pakes en beppes door het dorp. Voor alle
kinderen was er iets gezelligs te doen. In Ons
Gebouw of de Doopsgezinde Kerk en natuurlijk voor iets oudere jeugd Disco. Sint en zijn
Pieten zullen het druk krijgen de komende
weken maar er liepen zoveel hulpietjes die in
de toekomst misschien wel echte piet willen
worden dat de toekomst ziet er rooskleurig
uit. Geheel nieuw was dat er echte straat
muzikantjes in de Bleekstraat een optreden
verzorgden en zij speelden echte ouderwetse
Sinterklaas liedjes.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Ook Funda ligt
in ons bereik

Kom vanavond om 19.30 uur naar De Prins
om mee te praten over de Gemeentelijke herindeling!!

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

do 22 - vr 23 - za 24 november

Kerkdiensten
zondag 25 november

Makkum - Verkoop Unicef artikelen Jumbo
Kooistra, 6- t.e.m. 8 december bij Coop Van der Wal

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen

vrijdag 23 november

R.K. Kerk
9.30 uur gezamenlijke viering te Bolsward

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

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder
19.30 uur Zangdienst

Makkum - Café De Zwaan 20.00 uur
Ledenvergadering IJsvereniging ”Makkum”

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma, dienst te Workum

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
U. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels.
tel. 0515-332418
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

Uw bijdrage/gift Makkumer
Belboei is welkom!
Makkum - Dagelijks blijven de bijdragen/gifte
nog komen binnen om het voortbestaan van de
Makkumer Belboei te waarborgen. Dit is geweldig,
hartelijk dank hiervoor.
Echter enkele betalingen kunnen door de giro niet
verwerkt worden, omdat de betaler vergeten is
zijn/haar naam en adres te vermelden, op de
acceptgiro. Het betreft het nummer 22 35 354
en 95 62 47. Het verzoek is om opnieuw een
acceptgiro te verzenden of kontact op te nemen
met de administratie, mevr. Corrie Koornstra,
tel. 0515 - 23 17 78.

Bazaar H.V.G. brengt kleine
6500 euro op
Makkum - Het was weer reuze gezellig en druk
op de jaarlijkse bazaar van de H.V.G. Met de
zomeravond markten meegeteld leverde dit het
fraaie bedrag van € 6471.71 op. De organisatie
van de H.V.G. wil iedereen bedanken voor zijn
of haar medewerking en aanwezigheid. Verder
de sponsor van de verloting en gemeenteleden
die spontaan een prijs binnen brachten.
Uitslag van de grote verloting: 1e pr. Anneke op
de Hoek, 2e pr. A. Tijmstra, 3e pr. G. Bosma, 4e
pr. Dolman, 5e pr. S. Tijmstra.

Kerstworkshop 2007
******************
Deze zullen gehouden worden in week
50 en bij genoeg animo ook in week 51.
Van ma.10 december tot vr. 14 december,
Van 20.00 uur tot 21.30 uur
(min. 4 tot max. 8 personen per workshop)

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

De kosten zijn € 20.00 incl. materiaal,
koffie/thee en wat lekkers.

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

De workshop wordt gehouden op:
De Zalm 7 te Makkum

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

Agenda

Bel 06-50598707
of kom langs om U aan te melden

Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur
Klaverjassen Buurtver. ‘It Fintsje’

zaterdag 24 november
Makkum - HCR ”De Prins” 21.00 uur
Leugenbollepopslag 2007 en DVD presentatie
LBP 2007

maandag 26 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust optreden
van de waagdansers, 14.30 uur in het restaurant.
Entree € 2.-, incl. consumpties

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
Makkum - Expositie ”More Work”
Vanhoffontwerpen tot 31 januari 2008 bij
Koninklijke Tichelaar Makkum. Geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten
Witmarsum - Gemeentehuis tot 1 december
expositie van olieverf schilderijen en aquareltekeningen Stillevens, landschappen, dorps-zee- en
havengezichten, dieren en bloemen van Aukje
Gietema en Maaike Poog, op de wand van de
Kunstroute Wûnseradiel. De expositie is vrij te
bezichtigen tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis
Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.0018.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der
Werf, Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel.
0517-532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

www.makkumerbelboei.nl
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Brandend schip was
kunststof bank
Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 22 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 24 NOVEMBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN
Foto:branddweer Makkum

Makkum - Vrijdagavond om 21.01 uur kwam er
een melding bij de brandweer Makkum binnen
van schip in brand Achterdijkje. Bij de brandweer
rees de vraag een schip, op het Achterdijkje, of
wordt de steiger bedoeld? Hierop kregen de
spuitgasten snel het antwoord. Collega’s hadden
iets zien branden op de zeedijk wat echt geen
schip kon zijn. Ter plaatse; na enig op onthoud
veroorzaakt door dubbel geparkeerde auto’s in de
Achterstraat, bleek er kunststof zitbankje bovenop
de Zeedijk in lichterlaaie te staan. Met een hogedruk
straal was dit snel geblust. De brandende zitbank
veroorzaakte een blauwe walm en een sterke geur
van brandend rubber dat in een smalle strook
over het dorp trok. De oorzaak van de brand is
pure baldadigheid. Dit was alweer de 30e uitruk
van de Makkumer brandweer dit jaar.

GROVE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN
* ANKE’S BURGERS

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER
500 gram

DONDERDAG 22 NOVEMBER
T/M WOENSDAG 28 NOVEMBER

€ 2.75

* LEVERKAAS
100 gram

FRICANDEAU

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.-

€ 1.40

* Extra zegel voor uw
‘Plopper de Plop’ spaarkaart

€ 2.75

Wereldwinkel
in de bibliotheek
Makkum - Bent u op zoek naar een Sinterklaas
cadeautje? Zoals u gewend bent komt de wereldwinkel in de bibliotheek met een uitgebreid assortiment originele cadeaus en eerlijke producten.
De producten zijn gemaakt met respect voor mens
en milieu, u geeft een leuk cadeau en ondersteunt
daarmee de mensen uit andere culturen buiten
Europa. Kom langs bij de Wereldwinkel in de
bibliotheek: vrijdag 23 november van 15.00 uur
tot 18.00 uur.

Zangavond
Makkum - Zondagavond a.s. om 19.30 uur is er
weer een zangdienst in de Baptistenkerk. Spreker
voor de avond is ds. C. Helderop uit Purmerend.
Het thema is: ”Roept daar iemand”. Er is solozang
van br. Rein Leenstra uit Workum. De samenzang
is o.l.v. br. A. Couperus, we zingen uit opwekking
en de bundel van Joh. de Heer. U bent hartelijk
welkom. Zangcommissie Workum / Makkum.

telefoon 0515-231488 of 232547

Parrano, lekkere pittige kaas, 500 gram.............................5.98
pakje Leverkaas.....................................nu

5 zegels extra

pak Dubbelfrisss, 1.5 liter...........................2

pak voor 1.50

Blom’s Leverworst, per 100 gram..............................59

cent

Brandwijck Spliterwten, 500 gram.............................79

cent

Top Q Rookworst, 250 gram.................................nu 99

cent

pak Dubbelvla, diverse smaken..........................................1.29

Aanbiedingen geldig van do. 22/11 t.e.m. wo. 28/11
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Tweede stripboek Hotze Klots
over de tocht der tochten De Elfstedentocht

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

Makkum - Aart Cornelissen en Otto Gielstra
hebben er opnieuw voor gezorgd dat Hotze Klots
de lezers en liefhebbers van stripboeken kan boeien.
Er is een tweede boek van Hotze Klos gekomen
en deze keer gaat het over de tocht der tochten,
de Elfstedentocht. In De Prins werd vrijdagavond
het eerste exemplaar uitgereikt aan de welbekende
striptekenaar Dik Bruynesteyn. Deze tekenaar is
de vader van Appie Happie. Hij heeft gedurende
zijn productieve teken carrière veel sportstrips
getekend en was en is voor Aart het grote voorbeeld.
Tevens werd deze avond gebruikt om samen met
een panel bestaande uit Durk Hibma van It Fryske
Boek, Frâns Faber, Pieter Breuker een autoriteit
van de Friese taal en Jos Boelhouwer en Tjalling
Venema van de Fries pers Boekerij, om te kijken
hoeveel het Fries voor de jeugd en ook de ouderen
kan betekenen. De strip is in het Fries en kan er

mede aan bijdragen dat het Fries gemakkelijker
gelezen wordt als het in stripboek vorm gepresenteerd wordt. Allen zijn van mening dat een Fries
stripboek gelijk staat aan een ander boek. Er zijn
helaas nog maar weinig echt Friese stripboeken
en deze van Aart Cornelissen kan er aan bijdragen
dat er vraag naar komt. Het boek ziet er goed
verzorgd uit en heeft regelmatig iets wat met
Makkum te maken heeft. Wat te denken van een
eigenaar van een jacht die probeert de jonge
schaatser te imponeren. Het mislukt en de rest is
te zien en te lezen in het boek.
De avond werd opgevrolijkt door een leuke band
en toen de bezoekers van De Prins naar buiten
keken, stond aan het eind van een geslaagde
avond, een prachtige ijssculptuur op de sluis met
het borstbeeld van Hotze Klots gemaakt door
”Henny van Richt”.

Nooit meer bang: Help kinderen in conflictgebieden
Waar was u vroeger als kind bang voor? Toen
wij zelf over die vraag nadachten, kwamen wij
op heel uiteenlopende zaken. De een was bang
om alleen in het donker naar huis te fietsen. Een
ander was bang voor spinnen. Weer een ander
was bang voor onweer. En nummer vier en vijf
waren bang voor kikkers en voor de dokter. Maar
onze kleine angsten staan in geen verhouding tot
de angsten van kinderen die daadwerkelijk in
een (voormalig) conflictgebied leven. Unicef
voert daarom dit najaar campagne onder het
motto Nooit meer bang. Met de campagne vragen
we aandacht voor kinderen in conflictgebieden.
Voor kinderen die in conflict- of voormalige
conflictgebieden leven is angst voor geweld een
constante factor in hun leven. Het beïnvloedt
hen elke dag. Helaas kan Unicef het geweld in
hun land niet stoppen. Wat wel kan, is kinderen
in conflictgebieden van kennis voorzien, zodat
ze bijvoorbeeld niet op een mijn stappen.
Hiernaast volgt het verhaal van Claudia (11
jaar); een klein voorbeeld van wat Unicef zoal
kan betekenen.

Claudia Celini O’Çampo was nog maar 6 jaar
toen haar leven op zijn kop kwam te staan.
Onderweg naar huis stapte haar vader op een
mijn. Hij stierf ter plekke. Claudia was erbij en
raakte gewond door rondvliegende scherven.
Die wonden doen nog steeds pijn, net als het
gemis van haar vader. Na het ongeluk is Claudia
met haar familie gevlucht. Nu woont ze dichtbij
een ziekenhuis en krijgt ze hulp. Daar heeft
Nancy Marín voor gezorgd, de lokale hulpverlener
die Claudia en haar familie met raad en daad
terzijde staat. Unicef zorgt ervoor dat Nancy
haar werk kan blijven doen.
U kunt Unicef steunen om haar belangrijke werk
voort te zetten. In Makkum is de jaarlijkse verkoop
dit jaar weer in de plaatselijke supermarkten. Van
22- tot en met 24 november bij Jumbo Kooistra en
van 6- tot en met 8 december bij Coöp-Van der Wal.
Namens alle kinderen die door Unicef geholpen
worden, alvast hartelijk dank voor uw steun!
Unicef Comité Makkum.

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

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

Boekwinkel om 00.01 uur open voor verkoop
Harry Potter boek

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Goudgele Andijvie
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Verse zuurkool uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Nieuwe oogst handsinaasappels Super lekker
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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

nd

oet
m
s
er

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Makkum - Jaqueline Poel en Peter Boom waren
zaterdagmorgen de eerste twee mensen die de
nieuwste Harry Potter in ontvangst konden nemen
bij boekhandel Coufreur. Zoals in veel plaatsen
was de winkel geheel in stijl van de Harry Potter
boeken veranderd in een winkel met ogen op de
vloer geheimzinnige hoekjes en de twee dames
achter de toonbank waren in stijl gekleed. Voor
een dorp als Makkum toch heel ongebruikelijk dat
een winkel één minuut na 24.00 uur open gaat om
de nieuwste uitgave van een boek te vrekopen.
De regels die verbonden zijn aan de verkoop van
De Relieken van de dood zijn bijzonder streng.

Als er een boek voor het aangewezen tijdstip
verkocht werd kwam dit de winkelier te staan op
een boete van € 5000,- per boek. De fanatieke
lezers van de boeken van Harry Potter hadden
de Engelse versie al gelezen, maar als dan de
Nederlandse uitgave komt moet je als echt fan
erbij zijn. Bijna twintig personen namen de moeite
om ‘s nachts te verschijnen om het boek te kunnen
kopen. Het was niet alleen de jeugd die voor de deur
stond. De leeftijd is voor dit soort boeken is niet
belangrijk. Je houdt ervan of niet. Een leuke stunt
van de boekwinkel en je hoeft dus niet in de grote
stad te wonen om iets bijzonders mee te maken.

9e Krystwilledei
Makkum - 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. Vandaag in
de MB en ook de komende weken wordt deze
herhaald.
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 Wûnseradiel, Gemeente Bolsward
en Gemeente Nijefurd. De 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.
is € 32.00, voor in de Krystwilledei editie is dit
€ 64.00. 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. 0515-231401, 06-53542243, per e-mail:
adema.horeaca@worldonline.nl, of met Andries
Quarré tel. 0515-231687 of per e-mail: a.quarre@
hetnet.nl. I.v.m. de verspreiding verzoeken wij u
om het advertentie- en of redactiemateriaal inzake
deze editie ruim van te voren aan te leveren.
De acquisiteur zal trachten om bij alle potentionele
adverteerders langs te gaan, mocht hij niet bij u
langs zijn geweest, neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met Theo Adema. Hij is bereikbaar
via telefoon 0515-231401, fax 0515-233390
of e-mail: adema.horeca@worldline.nl Voor
(informatie over) de redactionele en andere
advertentiepagina’s kunt u contact opnemen met
Andries Quarré.
Bent u geïnteresseerd in een stand of kraam of
iets dergelijks, dan kunt u contact opnemen met
marktmeester Anne Koekoek, Lieuwkemastraat 39,
8754 BL Makkum, tel. 0515-231225. Hij zal u graag
vrijblijvend informeren over de mogelijkheden
en kosten. Al het materiaal moet vóór 1 december
worden aangeleverd!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Eerste Nijefurdse molendag

Tegels

Delicatessen

voor als het ECHT lekker moet zijn

Deze weekvoordelig
(eigen foto)

* Amerikaanse windmotor Stationswei te Koudum
Workum - De Nijefurdse molendag wordt dit
jaar voor de eerste keer georganiseerd en wel op
zondag 25 november a.s. De dag krijgt een extra
feestelijk tintje omdat het jaar 2007 uitgeroepen
is tot het Jaar van de Molens. Juist dit jaar is
iedereen nog meer welkom op de Nijefurdse molens
die allemaal op deze dag voor het publiek zijn
opengesteld. Behalve de vijf molens zal ook een
Amerikaanse windmotor te bezichtigen zijn.
Molens en windmotoren die zijn opengesteld
hebben als herkenning een vlag buiten hangen.
Maar ook als de wieken op andere dagen rondgaan
is de molen in de meeste gevallen te bezichtigen
voor het publiek. Mocht u een bezoek willen
brengen aan deze molens dan is zondag 25
november de gelegenheid bij uitstek. Waar u
misschien op een andere doordeweekse dag wel
eens tegen een gesloten molen aanliep (het blijft
in de meeste gevallen immers vrijwilligerswerk!),
treft u op Nijefurdse molendag voor de eerste maal
het maximale aantal molens en windmotoren
geopend voor het publiek. En nog gratis ook!
Wel zal de molenaar het op prijs stellen als u een
vrijwillige bijdrage stort in de molenpot. Veel
molenaars hebben op deze dag naast de gebruikelijke rondleiding iets extra’s georganiseerd. Zo
zal de Tjasker in ‘t Heidenskip ook zijn wiekjes
laten rondgaan voor het publiek. Op de spinnekop
korenmolen de Vlijt in Koudum zullen pannenkoeken en poffertjes worden gebakken. En op de
Nijlannerpoldermolen in Workum staat de koffie
met koek klaar. Dit alles tegen een schappelijk
tarief. Wat de techniek en de bouwwijze van
molens inhoudt zult u zelf moeten ontdekken met
de auto of liever nog op milieuvriendelijke fiets!
Veel molens zijn gedurende het hele jaar geopend,
vaak op zaterdag of zondag. Informatie daarover
vindt u op de website www.molens.nl. Overige
activiteiten op de Nijefurdsemolens leest u op de
website www.workum.nl. Mocht u onverhoopt
een molen op de eerste Nijefurdsemolendag niet
zien draaien dan is de kans groot dat de molenaar
een rondleiding geeft in de molen. Het is i.v.m.
veiligheid van zowel het publiek als de molenaar
zelf niet verstandig om dit met een werkende
molen te doen.
>Waar vind u deze molens; Nylannermolen aan
de Hylperdyk 3 te Workum; Ybema’s molen aan
de Brouwersdyk te Workum; De Snip aan de
Heidenskipsterdyk 1 te Workum; De Tjasker aan
de Heidenskipsterdyk 31 in ‘t Heidenskip; De Vlijt
aan de molenbuurt te Koudum en de Amerikaanse
windmotor aan de Stationswei te Koudum

Noord-hollandseextra belegen kaas (nummer 6)
Van 5,74 nu 4,50 per 500 gram
Roombrie
Van 0,99 nu 0,75 per 100 gram
Parmezaansekaas (gratis geraspt)
Van 1,89 nu 1,39 per 100 gram
Yoghurtrozijnen
Van 1,89 nu: 1,39 per 250 gram
CapeGreen
heerlijke droge Zuid-Afrikaanse wijn
4,95 per fles Nu 2 voor 7,50
Ook stellen wij voor u
cadeaumanden en kerstpakketten samen.
Geldig tot woensdag 28-11-2007

Tot ziens op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283

UITNODIGING KAATSVERENIGING MAKKUM
Op vrijdag 30 november 2007 ‘s avonds om ACHT UUR in Café Rest. ”de Zwaan” (achterzaal) te
Makkum houdt de Kaatsvereniging haar: NAJAARSVERGADERING
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Beknopt financieel verslag.
5. Terugblik zomerseizoen 2007.
6. Verbouw kantine.
7. Bekendmaking winterprogramma.
8. Mededeling: Met ingang van volgend jaar (2008) zal de contributie voor het nieuwe seizoen
voortaan in de maand januari worden geïnd. De KV Makkum gaat hiertoe over omdat de
K.N.K.B.-afdracht van deze contributie vervolgens in februari plaatsvindt.
9. Club van 25.
10.Eventuele mededelingen voor de A.V. van de KNKB op vrijdag 7 december 2007.
11. Rondvraag en sluiting.
Winterprogramma 2007 - 2008 in de sporthal:
Woensdag 5 maart 2008: Ledenpartij voor Schooljeugd, Pupillen en Welpen, aanvang 13.00 uur tot 17.30 uur.
Trainen jeugd: vrijdagmiddag van 17.00 uur tot 18.00 uur, vanaf 11 januari t/m begin april.
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
”Weryndieling” liefst fusie met grote Zuidwesthoek
regio functie Makkum behouden
Makkum - Voor het bedrijfsleven en bestuurders
van verenigingen etc. heeft in Yachtclub Marina
een discussieavond plaats gevonden. De opkomst
was de grootste tot nu toe. Voorgaande avonden
in verschillende dorpen waren er wel bezoekers,
maar eigenlijk voor het goede te weinig. Andries
Van Weperen leidde deze avond de discussie en
nadat hij enige uitleg geven had moest men in
groepen discussieren over het hoe en waarom.

Zangdienst
Zondagavond 25 november a.s.
om 19.30 uur Baptistenkerk,
C. Lenigestraat 10 te Makkum.
Spreker: ds. C. Helderop uit Purmerend
Thema : ”Roept daar iemand”
m.m.v. br. R. Leenstra -solozanguit Workum
U bent hartelijk welkom namens de
Baptisten gemeente Workum/Makkum

Elke vrijdagavond in 2007 weer
voor Sinterklaas en Kerst
inkopen en nog meer,
Kom je naar de Voorstraat zeven
dan wordt er 20% korting gegeven
op het hele assortiment.
Bij diverse artikelen toegevoegde
cadeau’s voor één cent
Ja dit alles is op vrijdagavond te beleven;
losse schroefjes dat gaat niet voor die prijs
want dan raakt de rekenmachine van de wijs
ook voor aanbiedingen geldt dit niet
maar dan blijft er nog genoeg over zoals u ziet
dus zoekt u iets voor in het huis of in de tuin
dan moet u op de Voorstraat 7 zijn

Venema

dhz en tweewielers
Voorstraat 7 <> Makkum

Opvallend was deze avond dat de meeste aanwezigen van mening waren dat er al de herindeling
een feit zou worden, niet kleinschalig gekeken moet
worden. Als het moet doe het dan meteen goed.
De meeste waren voor een grote samenvoeging.
Wel was menigeen bezorgd over de landelijke
omgeving en de leefbaarheid van de dorpen.
Toch is voor velen het van groot belang dat een
grote gemeente gespecialiseerd personeel aan
kan trekken en daarmee meer deskundigheid in
huis haalt. De raadsleden zullen verspreid over
het gehele gebied gekozen moeten worden. Daar
kan de kiezer als er verkiezingen komen zelf
veel aan doen. Het inhuren van deskundigheid

wat nu veel gebeurt zal niet meer nodig zijn en
daarmee worden kosten bespaard. Wel vinden
velen dat de service aan de burger goed moet blijven
en van groot belang is. De regio functie voor
Makkum moet blijven bestaan en de meeste
stemmen gaan op voor een grote zuidwest hoek
gemeente inclusief Sneek en enkelen denken
aan Harlingen maar dat is een minderheid. Wel
wordt nog aangetekend dat het misschien niet
slecht zou zijn als niet strikt aan de gemeentegrenzen vast gehouden wordt. Dit is in 1987
ook gebeurd, toen is Greonterp naar een andere
gemeente gegaan, omdat dit in verband met
wegen en dergelijke veel gunstiger was.
Het was een interessante avond en veel aanwezigen
wilden nog graag een vervolg met meer uitleg
van het gemeentebestuur. Inmiddels is de enquête
onder de bewoners ook gestart en zal morgenavond (donderdag) 22 november om 19.30 uur
de laatste avond over dit onderwerp in hotel De
Prins zijn. Alle belangstellende mensen die zich
betrokken voelen bij het gemeentelijk gebeuren,
zijn welkom op deze laatste avond in Makkum.

Nasleep begrotingsvergadering Makkum
en Holle Poarte zonder parkeerwacht
Witmarsum - Niet ieder raadslid kon volledig
instemmen met de begroting zoals die op tafel
was gelegd. Enkele raadsleden wilden precies
weten wat er in de taakstellende bezuiniging stond.
Er was een bezuiniging van € 60.000,- en wilde
daarvoor alternatieven. Het college is met een
dekking gekomen en dit omvatte de volgende
maatregelen.
Door middel van vermindering formatie omvang
(terugloop uren) € 23.000,Minder gebruik gebouwen € 12.500,-

Een besparing op abonnementen € 1000,-.
Geen parkeerwacht meer inhuren € 13.000,-.
Gemeentelijke bijdrage leskaart
schoolzwemmen € 10500,Dit alles kan wel eens gevolgen hebben voor de
toestand van parkeren en met name in Makkum
en bij de Holle Poarte en het afschaffen van de
bijdrage schoolzwemmen zou ten nadele kunnen
werken van het zwembad in Witmarsum. De
abonnementen kunnen wel digitaal geraadpleegd
worden dus dat heeft geen gevolgen.
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More Work
van Dick van Hoff
Makkum - Koninklijke Tichelaar Makkum heeft
enkele jaren gelen de koers volledig omgegooid.
Men is samen gaan werken met kunstenaars en
ontwerpers en veel van de nieuwe producten
worden in de kunstnijverheidswinkel van de
fabriek verkocht en getoond. Het is een heel
andere opzet geworden.
En deze keer is Dick van Hoff zijn collectie van
bureau accessoires uitgestald. De samenwerking
met de ontwerper en de fabriek is heel goed
verlopen en de toevoeging van hout met het
aardwerk is heel apart en bijzonder. In verschillende kleuren is een gelimiteerde oplage in de
winkel te koop. Tevens wordt er ander nieuw werk
getoond. Eigenlijk is alles in zijn soort mooi. De
sieraden, de borden, het textiel, de meubels, het
straalt een heel eigen sfeer uit. Dick van Hoff is
van mening dat het gebruikartikelen zijn. Een mooi
leren meubel waar een vlek of lichte beschadiging
op komt is nog niet rijp voor de sloop maar geeft
aan dat het gebruikt is en wordt dan pas eigen.
Voor van Hoff is de samenwerking met de mensen
van Koninklijke Tichelaar heel bijzonder. Hij
heeft gemerkt dat iedereen die in de aardewerk
fabriek werkt van hoog tot laag hel erg betrokken
is bij het werk en dat heeft Dick van Hoff een
fijn gevoel gegeven.
De winkel is alle werkdagen open en iedereen
kan zelf bekijken hoe bureau accessoires van
Dick van Hoff er uit zien.

Gedichtenbundel Joke Pas
voor burgemeester
Piersma van Wûnseradiel
Witmarsum - De Gedichtenbundel ”Gevangen
onder glazuur van Joke Pas en Leo Musch is
afgelopen week in het gemeentehuis aan burgemeester Piersma uitgereikt. Joke Pas heeft jaren
in Exmorra gewoond waar haar echtgenoot
dominee was en woont nu in Witmarsum.
De samenwerking van Joke Pas en Leo Musch is
ontstaan toen zij 40 jaar geleden samen werkten
op een basisschool. Leo woont en werkt in
Frankrijk. Beiden hebben in hun werk het thema
verleiding. Nu is het niet zo dat de illustraties
gemaakt zijn bij de gedichten. Zonder het van
elkaar te weten pasten het een bij het ander. Het
is een mooi werkstuk geworden en Joke las
enkele gedichten voor uit het boek. Heel bijzonder
om de mooie klank van Joke haar stem te horen
bij het voorlezen van de werken.
Wûnseradiel heeft veel kunstenaars binnen de
grenzen van de gemeente wonen en met dit
gedichten boek is weer bewezen dat het kunstenaars klimaat goed is. Deze middag werden niet
alleen gedichten voorgelezen, maar werd het
muzikale gedeelte verzorgd door ”de Doarmers”
o.l.v. Hille Faber uit Workum. Een heel aparte
en leuke middag en de gedichtenbundel is te
koop in de boekwinkel.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
.
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.
Donderdag 22 november: Hotel De Prins te Makkum

.

Meer informatie op www.wunseradiel.nl

E
I
T
C

Ten Cate ondergoed
voor dames en heren

A

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602
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Leugenbollepopslag in De Prins

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

Makkum - Stichting Leugenbollepop organiseert
aanstaande zaterdag weer een Leugenbollepopslag
in de bovenzaal van de Prins. De avond zal in
het teken staan van de presentatie van de DVD
LBP 2007, het afscheid van de penningmeester
Albert Kamstra en de 3 muzikale acts. Jong en
oud is welkom en mag er gratis bij zijn. Op een
beamerscherm is de gehele avond door de dubbel
DVD van Leugenbollepop 2007 te zien. De beelden
zijn prima en dit jaar ook een goed geluid. Er is
met 2 camera’s gewerkt en met professionele
geluidsopnames. Dit levert een spetterend overzicht van het geslaagde 18e Leugenbollepop,
een DVD die je moet hebben!
De avond wordt muzikaal omlijst door 3 acts
uit Makkum en omstreken. Als eerste gaat het
Bolswarder Bleus Revelation het podium
beklimmen. Deze jonge band is ontstaan uit de
schoolband van het Marne College. De jonge
collectief speelt een volwassen repertoire bestaande
uit rauwe blues en poppie rock. Zeer de moeite
waard om eens te beluisteren. Daarna is het de
beurt aan een jazz-combo bestaande uit Lourens
Adema en Ineke Dijkstra. Zij maakten op
Leugenbollepop in augustus al furore met de
Grease-medley. Lourens begeleidt zangeres Ineke
op de piano en met achtergrondzang. Een 6-tal

luisterliedjes zullen de Prins kippenvel bezorgen.
Uniek in Makkum, dus komt dat zien!
Onomatopoeia maakt na een lange periode van
stilte zijn rentree met een verfrist repertoire
bestaande uit aansprekende poprock covers uit het
muzikale vat. Een dampende set sluit de avond
af waarmee Leugenbollepop het jaar 2007 afsluit.
Een mooi jaar met een zeer geslaagd festival in
augustus en met een fraai programma voor aankomende zaterdag. Maar ook een jaar waarin het
bestuur afscheid neemt van Albert Kamstra die
na 11 jaar dienst als penningmeester afscheid neemt.
Deze avond wordt Albert nog één keer in het
zonnetje gezet. Zijn positie wordt ingenomen door
Simone Nadema. Daarnaast is Joost Grommel als
bestuurslid aangetrokken om de muzikale afdeling
te versterken. Met dit vernieuwde team gaat stichting
Leugenbollepop ervan uit dat zij de komende
jaren weer voor mooie festivals gaat zorgen.
Ben je nieuwsgierig naar de beelden van de dubbel
DVD kom dan naar de Prins zaterdag vanaf
21.00 uur. Tevens is de DVD terplekke te bestellen.
Kom je liever voor live-muziek dan kan dat ook
aanstaande zaterdag. Bleus Revelation, Jazz-combo
Lourens en Ineke en Onomatopoeia beloven er
een feest van te maken!

Demonstratie OV-chipkaart in Wûnseradiel
Wûnseradiel - Op vrijdag 23 november kunnen
inwoners van Wûnseradiel kennismaken met de
OV-chipkaart. De demonstratiebus van Connexxion
komt dan in verschillende dorpen in de gemeente
Dit is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB in Wûnseradiel,
in samenwerking met de gemeente en Connexxion.
De OV-chipkaart wordt begin 2008 in Fryslân
ingevoerd. Nog niet alle reizigers zullen dan al
met een chipkaart reizen. Connexxion begint
met een speciaal daarvoor geselecteerde groep.
In de loop van 2008 zal heel Fryslân overgaan
op de OV-chipkaart.

Geen licht op je fiets.
Laat je zien op straat
laat u fiets verlichting
maken, controleren
en de eerste 5 fietsen
geen werkloon.
Verdere voorwaarden in de winkel.

Venema
dhz en tweewielers
Voorstraat 7 <> Makkum

In de demobus is de apparatuur aanwezig waarmee
straks met de OV-chipkaart gereisd kan worden.
U krijgt een demonstratie over de werking ervan.
In de bus heeft u de mogelijkheid onder het genot
van een kopje koffie het voorlichtingsmateriaal
van de OV-chipkaart rustig door te nemen of een
presentatie over de OV-chipkaart te volgen op een
televisiescherm. Ook zijn er aanvraagformulieren
voor de OV-chipkaart beschikbaar, zo kunt u meteen

al uw OV-chipkaart aanvragen. De OV-chipkaart
voorlichter van Connexxion kan u uitgebreid
informeren over de OV-chipkaart en staat klaar
om uw vragen te beantwoorden. Het programma
ziet er als volgt uit:
Vrijdag 23 november 2007:
Makkum - 9.00 en 11.00 uur
Parkeerterrein Lieuwkemastraat (bij de Jumbo)
Exmorra - 13.00 en 13.30 uur
Van der Weystrjitte (bij de school)
Tjerkwerd - 14.30 en 15.00 uur
Sylroede (bij de school)
Parrega - 16.00 en 16.30 uur
Parkeerterrein Waubertstrjitte
(voor het dorpshuis)
Ferwoude - 17.30 en 18.00 uur
Parkeerterrein Buren (voor de kerk)
De contactpersonen hopen u op één van deze
dagen te mogen begroeten.

KO voor mevrouw Akke Janke Sieperda-Boersma
Bolsward - Mevrouw Sieperda-Boersma uit
Burgwerd is 14 november in Bolsward koninklijk
onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau. De versierselen werden opgespeld
door burgemeester Theunis Piersma van Wûnseradiel. Mevrouw Sieperda is voorzitter van de
Zonnebloem afdeling Bolsward. Tijdens de viering
van het 30 jarig bestaan werd de onderscheiding
uitgereikt.
Mevrouw Akke Sieperda is sinds 1982 tot heden
actief bij de afdeling Bolsward. De Zonnebloem

wil een positieve bijdrage leveren aan mensen die
door ziekte, handicap of ouderdom lichamelijke
beperkingen hebben. Mevrouw Sieperda is sinds
1982 betrokken bij de afdeling Bolsward en
sinds 1990 voorzitter De activiteiten vragen veel
organisatie en zij is bij de voorbereiding daarvan
intensief betrokken. Tevens is ze vrijwilliger bij
de toneelvereniging en het dorpshuis in Burgwerd.
Ook binnen de Hervormde kerk heeft zij haar
sporen wel verdiend. Mevrouw Akke Janke
Sieperda-Boersma is 20 maart 1946 geboren in
Hennaarderadeel.
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Voetbalprogramma

www.nieuwbouwinmakkum.nl

VV Makkum
Oefenprogramma zaterdag 24 november
senioren
Makkum 1

- AVC 1

14.30 uur

Competitie zaterdag 24 november
senioren
Makkum 3
Scharneg.’70 4

- Scharneg.’70 2
- Makkum 4

14.30 uur
14.30 uur

junioren
Makkum B1
ONSTOP63 C2

- SDS B1
- Makkum C1

11.30 uur
12.30 uur

pupillen
Makkum D2
Terschelling E2
ONS Sneek E3

- Terschelling D2
- Makkum E2
- Makkum E4

10.00 uur
12.30 uur
9.00 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 23 november
20.15 uur D vc Bolsward 8
20.15 uur D Makkum 5
20.15 uur J Makkum MB 2
21.30 uur D vc Bolsward 3
21.30 uur D Makkum 4
21.30 uur De Opslach

- BEO 3
- S.V.W. 4
- Staveren MB 1
- Makkum 3
- Hielpen
- Punt Ut 3

Wist u dat...
* voor een gezellige pakjesavond op zondag
2 december
* de Sint met 2 vrolijke Pieten bij u thuis komt!
* info: Knipsalon Durkje 231651 of 233016
Keidelvannuyen@hotmail.com

De Waardruiters
Cornwerd - Op 11 november sprong Marijke Bonthuis
in Sneek voor de 1e keer met Welfare in de klasse L.
Ze reed een foutloos parcours maar viel net buiten
de prijzen. In Meppel sprong ze op 12 november met
Wild Lady in de klasse L, ze werd 5e en daarmee
wist ze zich te plaatsen voor de finale op zaterdagavond, helaas viel er toen een balkje. Ook met het
paard Welldone deed ze mee in de klasse L, met
hem won de 7e prijs.
Zaterdag 17 november ging Daphne de Vries met
haar pony Speedy naar St. Johannesga. Ze reed een
keurige proef in de klasse L-2 dressuur. De proef
werd beloond met 183 punten wat goed was voor
een winstpunt.
Zondag 18 november werd door de Waardruiters
een dressuurwedstrijd georganiseerd voor de klassen
B, L en Z. In de klasse B startte Willeke de Vries
met Noah. De verdiende 181 punten leverden haar
een winstpunt op. In dezelfde klasse verscheen ook
Lotte Nefkens aan de start met Jara Ytske F. De
combinatie stak in goede vorm. De proef werd
beloond met 198 punten wat haar 2 winstpunten en
de 2e prijs opleverde. In de klasse L-1 scoorde
Wietske Visser een knappe winstpunt. Het hoge
punten aantal van 192 was goed genoeg voor de 3e
prijs. Tot slot ging ook Maaike Tolsma met een
winstpunt naar huis. Haar proef in de klasse L-2
was 182 punten waard.

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

benzine
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm

2002
2001
2004
2005
2000
2003
2003
2006

€
€
€
€
€
€
€
€

5950,9900,12950,9400,6500,7950,15400,17500,-

2002

€

11950,-

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

2005

€ 15.900,-

diesel
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm

2005
2003
2004
2003
2003
2003

€
€
€
€
€
€

11600,11950,11650,11400,10900,13850,-

Auto rijders opgelet, het is weer tijd om
uw winterbanden te laten plaatsen.
Zuiderzeeweg 7,makkum,bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.
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
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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
Kafe Partycentrum

Bergsma
Easterein

Zaterdag 27 oktober 22.00 uur

ten speed

Nieuwbouw van 12 woningen in Ferwoude van start

Top-100 feestband!

Agenda winterseizoen 2007/2008:
o.a. Jannes, 3 J’s, Mooi Wark,
Melrose, Jaques Herb, Nick en Simon
Bestel nu kaarten via ticketservice op
www.kafebergsma.nl

Partycentrum Bergsma te Easterein:
Voor alles wat een feest moet zijn!

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

Ferwoude - Vorige week donderdag is in Ferwoude
begonnen met de nieuwbouw van 12 woningen,
het plan omvat tevens de aanleg van een nieuw
sportveld. Het slaan van de eerste paal verliep niet
geheel volgens de planning. Om één uur zou de
eerste paal geheid worden. Doch de hei-installatie
liet op zich wachten, hij was onderweg maar nog
niet aanwezig! Wachten duurt lang, men besloot
dat wethouder Rein Boersma maar symbolisch de
eerste paal moest slaan. Dit gebeurde handmatig
een klein piketpaaltje werd met de ‘slaai’ de
grond ingedreven. Terwijl de prominenten en de
media inmiddels waren vertrokken, arriveerde
de hei-installatie. De eer viel nu te beurt aan de
voorzitter van dorpsbelang Willie Douma om
alsnog de eerste paal te heien.
In dorpshuis De Djippert zijn de plannen van
tevoren al toegelicht. Wethouder Rein Boersma
zei dat in 2003 is de gemeente Wûnseradiel in
samenwerking met dorpsbelang Ferwoude en

projectontwikkelaar Projectteam’94 (een samenwerking tussen SHP uit Grou en Thomassen
Akkrum) gaan werken aan de plannen voor uitbreiding van het dorp. Op een bestand woningbestand van 74 naar 86 is dat relatief veel voor
Ferwoude, zegt Broer Lemstra uit Witmarsum
van het Projecteam’94. Wethouder Boersma zei
dat in de portefeuille in 1998 stond er dat in
Ferwoude nog wat aan vernieuwing gedaan moest
worden. Men heeft hier lang op moeten wachten,
nu dan wordt de nieuwbouw gerealiseerd. Het
unieke fietspad Ferwoude-Gaast ligt er al dit is
een geweldige opsteker. De schoolkinderen uit
Gaast moeten dagelijks naar Ferwoude fietsen
v.v. Er wordt in Ferwoude gebouwd omdat er
een school is, een dorp zonder school heeft ook
minder kans op nieuwbouw. We hebben het met
elkaar goed gedaan. ”Ferwâlde steat der goed
foar” zegt wethouder Boersma. In februari is
begonnen met de verkoop van de woningen de
meeste kavels zijn verkocht. Willie Douma is
vier en een half jaar voorzitter van dorpsbelang
Ferwoude. Zij noemt de nieuwbouw een geweldige
opsteker voor het dorp. Het is één van de dorpen
in Wûnseradiel die ongeveer 230 inwoners telt.
Zoals gezegd zijn wij al vanaf 1993 hier mee
bezig, de laatste nieuwbouw was in 1989 en in
2003 zijn wij met het Projectteam’94 in zee
gegaan. Men hoopt in de zomer van volgend jaar
de eerste woningen te kunnen betrekken. De
meeste kopers komen van buiten de gemeente
Wûnseradiel en het zijn vrijwel allemaal jonge
gezinnen. Dit is ook weer goed voor de school
en de leefbaarheid van het dorp.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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DE INKOPEN MET SINTERKLAAS EN KERST,
DAARMEE KOM JE IN MAKKUM HET VERST.
Uitslag puzzel nr. 1
Makkumer Belboei No.1212 - 14 november 2007

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2007
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.
Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
(PUZZEL NR.2 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)
Samen met onze adverteerders - leden van de O.V.M. bieden wij u de kans om elke week
opnieuw 6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen

(trekking verricht door Watze Roorda)
- P. v/d Mijden-Miedema
It Stâlt 7, 8701 LL Bolsward
- R. Koopmans
Arumerstraat 29, 8913 GE Leeuwarden
- H. van Enkhuizen
De Pleatsen 9, 8754 KE Makkum
Dit zijn de prijswinnaars van de meer dan 150
inzendingen. Zij ontvangen een waardebon
t.w.v. € 20,00. Deze zullen naar de prijswinnaars
worden toegezonden.

Kerst en Nieuwjaarswensen
en Familie

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

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.2 - 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



Makkum - Woensdag 19 december verschijnt
De Makkumer belboei met de editie waarin de
Kerst en Nieuwjaarswensen. 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 Alie Klein tel. 06-53740318, e-mail
h.klein31@kpnplanet.nl. Plezierig is het als u
spontaan de advertenties per e-mail door geeft.
De Kerst- en Nieuwjaarswensen dienen woensdag
12 december om 20.00 uur ins ons bezit te zijn.

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 € 460,00 - 2e prijs € 220,00 - en 3e prijs € 100,00. 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.

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.
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voetbal -

Slap begin kost Makkum de wedstrijd

Makkum - Zaterdagmiddag 17 november moest
Makkum aantreden tegen SC Flamingo uit
Leeuwarden. De gasten, met de meest tropische
namen in de gelederen, stonden bekend als een
technisch vaardige ploeg met veel scorend vermogen. In het voorwoord van het programmaboekje
sprak trainer Sjouke de Bos dat Flamingo beschikte
over de Alves van de 4e klasse. Deze middag trad
de ploeg met de minst gepasseerde verdediging
(Makkum) aan tegen de ploeg met de meest
gescoorde goals. Alle ingrediënten voor een lekkere
pot voetbal waren dan ook aanwezig, helemaal
door het lekkere najaarszonnetje die haar stralen
speels over sportpark ”De Braak” liet schijnen.
Dat Flamingo inderdaad technisch vaardig was,
bleek direct vanaf het begin van de wedstrijd.
Makkum toonde echter wel erg veel respect
voor dit voetballend vermogen. Zo mocht na vijf
minuten de laatste man vrij oplopen met de bal
aan de voet en doordat hem geen strobreed in de
weg werd gelegd kon hij vanaf een meter of 20
droog de 0-1 achter Simon Adema knallen. Nu
zou men denken dat door deze vroege achterstand
de mouwen bij de gastheren zouden worden
opgestroopt, maar niks bleek minder waar. Als
het namelijk voetballend nog niet wil lukken,
moet er toch echt uit een ander vaatje worden
getapt. Toch was Makkum na 10 minuten spelen
dichtbij de gelijkmaker, maar de goede kopbal
van Yme de Jong werd stijlvol gepakt door de
keeper van Flamingo. Doordat Makkum deze
middag niet bij machte was de bal voor in de
ploeg vast te houden en een stempel te drukken op
het middenveld, was de druk op de defensie groot.
Waar met name Gjalt Roorda menig aanval
onschadelijk wist te maken. In het laatste kwartier
van de eerste helft kreeg Makkum toch meer
grip op het spel en er ontstonden dan ook enige
mogelijkheden om nog voor rust de stand gelijk
te trekken. Op slag van rust was het Reimo
Tjeerdema die bij toeval vrij voor de keeper

kwam te staan, maar zijn inzet miste de kracht
en de juiste richting.
Ook in het begin van de tweede helft kon
Makkum geen vuist maken. Pas na een twintigtal
minuten in de tweede helft werd er door Makkum
meer druk ontwikkeld. Uit een corner was Bouke
de Vries dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot
zeilde over. Vrijwel direct daarna was het op rechts
de meegekomen back André Lindeboom die een
afgemeten voorzet in huis had, maar de kopbal
van Yme de Jong belandde jammerlijk tegen het
aluminium. De keeper van Flamingo keepte prima
maar door zijn nonchalante spel bracht hij bijna
Jelle Hiemstra in scoringspositie, maar ook deze
mogelijkheid was niet aan de Makkumers besteed.
De technische staf probeerde in het laatste kwartier
van wedstrijd het tij nog te keren door het spelsysteem te veranderen. Minimaal een gelijkspel
moest nog tot de mogelijkheden behoren, helemaal
omdat de gasten ogenschijnlijk conditioneel niet
meer zo fit waren. Net nadat deze omzetting was
gepleegd, ging routinier Andries Smink opzichtig
in de fout en leidde zo onbedoeld de 0-2 in. Met
een dergelijk riante voorsprong zou je denken
dat een ieder bij Flamingo tevreden zou zijn,
maar vijf minuten voor het einde hield vanuit
het niets de grensrechter het voor gezien door
zijn vlag met een ferme boog het veld in te zwiepen.
De gifbeker moest deze middag door de
Makkumers tot op de laatste druppel worden
leeggedronken, want in de laatste minuut werd
de enigszins geflat-teerde einduitslag van 0-3 op
het scorebord getikt.
Door dit verlies heeft Makkum niet kunnen
profiteren van het puntverlies dat NOK opliep in en
tegen Nagele. Zaterdag wordt er niet in competitieverband gespeeld. Op 1 december staat de thuiswedstrijd tegen koploper NOK op het programma
en omdat Sinterklaas dan al enige tijd in het land is,
worden er toch wat meer toeschouwers verwacht.

A-poule
1. Durk Tijmstra
2. Reino Mulder
3. Susanne Bakker
4. Joop Borggreve

10 punten
9 punten
8 punten (228)
8 punten (214)

B-poule
1. Miranda Rinia
2. Peter Kleiterp
3. Menno de Vries
4. Beitske Hibma

10 punten
8 punten (254)
8 punten (244)
8 punten (227)

( ) =wedstrijd punten

De Zonnebloem
Makkum - De Zonnebloemactie, die in oktober
in Makkum en omgeving is gehouden, is succesvol verlopen. Er hebben zich zo’n dertig ondersteunende leden aangemeld. Ook komen een
aantal gasten en vrijwilligers onze gelederen
versterken. Namens de afdeling Makkum van de
Zonnebloem daarvoor onze hartelijke dank! We
willen u nog meedelen dat de vakantiebrochures

De praktijk is gesloten
op vrijdag 21 november
Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a,
Tel. 0515 - 231494
Praktijkinformatie:

Badmintonvereniging Makkum
Makkum - Zaterdag 10 november j.l. was weer
het jaarlijkse toernooi met gasten helaas waren er
weer minder deelnemers dan vorig jaar. Er waren
6 steden en dorpen aangeschreven om mee te
doen maar alleen Bolsward en Franeker hadden
gereageerd. Dit resulteerde in 32 deelnemers 24
uit Makkum, 4 uit Bolsward en 4 uit Franeker,
dit is veel te weinig voor een vereniging met
zoveel leden. De wedstrijdcommissie, bestaande
uit Jeljer Zwart, Ieke Werkhoven en Gatze Smid
hadden een mooi wedstrijd programma samengesteld wat resulteerde in fraaie en spannende
partijen. Nadat het zweet was afgespoeld en de
spullen waren opgeborgen werden in de kantine
door de voorzitter de prijzen uitgereikt.

B.J.H. Dierick Huisarts en Apotheek

er weer zijn. Als u een lichamelijke beperking
heeft en toch graag op vakantie wilt neem dan
contact op met Gretha van ‘t Wout (secretaris),
tel.: 0515-233143, zij kan er u alles over vertellen.
Er zijn ook reizen voor jongeren.
Namens de Zonnebloem,
Hanny van Zeumeren

www.nieuwbouwinmakkum.nl

* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum
i.v.m. nascholing is de praktijk
vanaf wo. 28- t/m vr. 30 november
gesloten
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Dubbel DVD Leugenbollepop 2007. Te bestellen
via de site www.leugenbollepop.nl. Of via
Louis@leugenbollepop of info@ureka.fr
Vragen? Kom zaterdag bij de presentatie in de
Prins!
Sesamstraat Skipak mt. 105 € 10.-; Meisjesfiets
26 inch. € 15.-, tel. 0515-233850
Alles voor uw baby, o.a. box, kinderstoel, fietszitje
(voor aan stuur), autostoeltje (2 jaar), babybadje,
tummitub, ledikant evt. met bijpassende commode
en kast, ca 5 jaar geleden gekocht, tel. 0515-233591
Konijnenhok voor buiten met nachthok
afm. 2.20 x 0.55 cm € 20.-, tel. 0515-579312

TE KOOP

Unicef artikelen bij supermarkt Jumbo Kooistra,
morgen (donderdag), vrijdag en zaterdag
Houten staande kapstok zwart-rood € 5.-; TV-DVD
standaard zwart staal met draaipootjes € 10.-;
Wandelschoenen, dames maat 39 beige nubucleer,
paar x gedragen € 5.-; Voor de verzamelaar een
antieke typemachine Underwood € 30.-,
tel. 0515-232272
Donker eiken vitrinekastje 185 h 93 b 44 d;
Donker eiken TV kastje h 56 b 80 d 44 t.e.a.b.,
tel. 0515-231820

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM
Op mooie woonstand
gelegen vrijstaand,
keurig onderhouden
woonhuis.

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.

Vraagprijs:
€ 275.000,00 k.k.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

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

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

Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP

Cleosun 14 lamps zonnebank met timer € 50.-;
Fietszitje compleet voor bevestiging op stuur incl.
windscherm € 15.-; Baby draagzak donkerblauw € 10.-; Cd-Dvd kastje zwart met glazen
deurtje afm. 97x25x36 € 7.50, tel. 0515-232392
Leuk tuinhuisje met plastic ballen (ballenhuisje)
z.g.a.n. € 15.- leuk voor sinterklaas,
tel. 06-12797769 (Makkum)
Roeiapparaat niet veel gebruikt € 50.-,
tel. 0515-232821
AANGEBODEN

Schilder, tel. 06-23744753
2 - Veldkaarten Brucespringsteen op 30 november,
tegen kostprijs, tel. 06-13312349
Vrouw voor huishoudelijke hulp,
tel. 06-49336809
Veescheerders, tel. 06-13899853
VERLOREN

Rood wandje tijdens Sint Maarten,
tel. 0515-233850
GEZOCHT

Iemand die een jongen van 15 jaar gitaar kan
leren spelen (ik ben een beginner), uiteraard
tegen betaling. Graag bellen naar 0515-231192
of e-mailen naar jaapjuh 91@hotmail.com

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

