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Makkum - Zaterdagmiddag was er in het centrum
van het dorp Sintwilledei. Het was versierd met
lange slingers vlaggetjes. Alle kinderen konden
bij Zilt een formulier halen en daarna op zoek
gaan naar de vossen die in het centrum rond liepen.
Heel veel kinderen hebben aan de vossenjacht
meegedaan. Als ze alle stempels gekregen hadden
moesten ze Sinterklaas en zijn twee Pieten zoeken
en bij Zwarte Piet de ingevulde lijst inleveren.
Allen kregen dan een cadeautje. In het dorp waren
matrozen, koks, vuilnismannen, verpleegsters en
nog veel meer vossen. Allen waren duidelijk
herkenbaar, dus zo moeilijk moest het niet zijn
om alle stempels te bemachtigen. Bij bloemenwinkel van der Woude kregen ze een presentje.
Bij Tante Til, die deze keer de hal van Huize
Hoeksema mocht gebruiken voor haar activiteiten,

konden de kinderen geschminkt worden. Er was
veel animo voor en er stond een lange rij wachtende
kinderen, met of zonder ouders. In de bibliotheek
werden mooie Sinterklaas verhalen voorgelezen
en ook hier was het druk en kon iedereen weer
even warm worden. Bij Kapsalon Creatief kreeg
een ieder die dat wilde een mooi kleurtje in het haar
en bij SpeEls moesten pakjes in de schoorsteen
gegooid worden en hiervoor kreeg de deelnemer
dan een Pieten diploma. Het orgel speelde vrolijke Sinterklaas liedjes en ook de drumband had
er veel plezier in en ging zelfs door een winkel
met de muziek.
Een heel geslaagde middag en dat ondanks het
feit dat de niet ontvangen vooraankondiging
helaas niet in de Makkumer Belboei stond.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sterke eigen
internetsite

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 2 december
Van Doniakerk
9.30 uur pastor G. Visser, tevens Jeugdkerk
R.K. Kerk
9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
br. P.v.Hyum, Kollumerzwaag + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward
17.00 uur pastor G. Visser, Oecumenische vesperdienst

Familieberichten
’Trije spul is út’
Noch gjin wike nei syn 80e jierdei is ferstoarn
myn ynleave man, ús geweldiche heit en pake

ABRAHAM

Rinnie Kuiper
Rintje
* 19 novimber 1927

25 novimber 2007
55 jier

Makkum: Ymie Kuiper - de Jong

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum
tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk
E. Seynen, 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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Na een afnemende gezondheid is toch nog
onverwacht overleden onze oud buurman

Rinnie Kuiper
Wij wensen buurvrouw en kinderen, veel sterkte
toe de komende tijd.
Hieke Bakker
Melle en Feikje Cuperus
Harmen en Annie Hoekstra
Gatze en Froukje Smid
Jan van der Werf
Truus van Laar
Makkum, 25 november 2007

De Blesse: Marian en Joop
Ymie
Peter
Makkum: Henk Sjoerd en Anita
Rinze
Hannah
Pieter
Der is gelegenheid ta kondolearjen op freed 30
novimber fan 11.00 oere oant 11.30 oere yn’e
Menniste Tsjerke, Bleekstraat 11 te Makkum.
Oanslutend sille wy syn libben betinke.

Sonja & Jeffrey
Roelof
Wilco & Ryanne

De kremaasje sil yn famyljerûnte plakfine te
Goutum.
Skriuwadres: Lieuwkemastraat 33
8754 BL Makkum
Rustig is van ons heengegaan onze lieve oom

Rinnie Kuiper
Makkum: Sjaak en Dina Lootsma
Leen en Hennie van Malsen
en kinderen
Verdrietig zijn we nu overleden is onze lieve
behulpzame oud buurman en vriend

Rinnie Kuiper
We zullen je missen, bedankt voor alles. Ymie,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte gewenst.
Harm en Annie
Gooitske
Aukje en Sytze
Makkum, 25 november 2007
Wij moeten sneller afscheid nemen van één van
onze medebewoners dan we hadden verwacht
en gehoopt

Na een jarenlange vriendschap is na een tijd van
afnemende kracht en gezondheid overleden

Rinnie Kuiper

Rinnie Kuiper

Wij wensen Ymie en kinderen veel sterkte toe.
De bewoners van: ”Lieuwkemastate”

Makkum: Joepie Hibma
Suke Hibma-Smid

Deze kleine knul
hier nog wonend op de Touwenlaan,
zal vanaf 1 december als
Abraham door het leven gaan!
50 jaar, een hele mijlpaal!
Lieve heit, gefeliciteerd
namens ons allemaal.

Makkum, 25 november 2007

Gelukkig en blij zijn wij
met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje

Leon
Leon is geboren op
21 november 2007 om 13.00 uur.
Hij weegt 3700 gram en is 53 cm lang.

Ype, Fonny & Anouk Smink
Houtmolen 2
8754 GJ MAKKUM
Tel. 0515-233195

Groot is het wonder
Jij bent zo klein
Wat zijn wij gelukkig
Jouw papa en mama te zijn

Fedde
Hij is geboren op 16 november 2007
om 21.38 uur. Hij weegt 3925 gram
en is 54 cm lang.
Sebastiaan en Grietje de Haan
Kerkeburen 13
8754 CZ Makkum
tel: (S) 06 10906066
(G) 06 13398615
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Familieberichten
Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG

DONDERDAG 29 NOVEMBER
T/M ZATERDAG 1 DECEMBER

VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

PAMPASCHIJVEN

4 HALEN / 3 BETALEN
SCHOUDERKARBONADE

DINSDAG VERSE WORST

4 HALEN / 3 BETALEN

VARKENS
500 gram

€ 2.50

DONDERDAG 29 NOVEMBER
T/M WOENSDAG 5 DECEMBER

RUNDER

Harmen Haagsma

500 gram

€ 2.75

GEBRADEN KIPFILET
MET BIESLOOK
100 gram

&

Anna de Boer

* ST. NICOLAASPATÉ

WOENSDAG GEHAKT DAG

100 gram

H.O.H. GEHAKT

Freed 30 novimber 40 jier troud
Jimme wurde fan herte lokwinske troch
Hotske, Thomas, Lisanne, Pier en Harmen
Tina, Rudi, Harmen, Ids en Geartsje
Bea, Henk Piet, Hendrik en Douwe

500 gram

€ 2.50

€ 1.10

SAUCIJZENLETTER ST. NICOLAAS
per stuk € 4.50
(zolang de voorraad strekt)

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.10

€ 2.75

HAMTAART
100 gram

Zandlaan 2, 8757 JT Gaast

€ 1.50

* gratis sticker bij dit product
voor ‘Plopper de Plop’
Bij besteding van € 7.50
gratis bakje St. Nicolaassalade

Iedereen Bedankt
voor de bemoedigende woorden, telefoontjes,
de vele kaarten, bloemen en fruitmanden die ik
heb gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst. Het was geweldig. Ik hoop
nu snel weer op te knappen.
Hartelijke groeten,
Jelle en Greetje Twijnstra
Makkum, november 2007

Agenda
woensdag 28 november
Makkum - Ons Gebouw 20.00 uur
Lezing I.J. Pakan, arts over Osteoporose voor de
C.P.B. Makkum

vrijdag 30 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655
Makkum - Café Restaurant De Zwaan (achterzaal)
20.00 uur Najaarsvergadering Kaatsver. Makkum
Witmarsum - ”De Doofpot” 20.30 uur
Allereerste Karoka avond

zaterdag 1 december
Makkum - Ons Gebouw 10.00 uur
Buurtver. Terra Nova,
Sintrerklaasfeest voor kinderen t.e.m. 7 jaar

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Maaslander Kaas, 425 gram..........................................nu 4.79
Snijworst, 125 gram...............................nu 5

zegels extra
literfles Vanille Vla...............................................1.57 nu 1.19
Bij een pakje Honig Mix voor Hachee
een kilo Uien voor 25

cent

net Navelsinaasappels................................nu 2 kilo voor 2.19
zak met 6 Kadetten.........................................nu 5+1

gratis
Unox Rookworst, 375 gram..........................................nu 2.49
Aanbiedingen geldig van do. 29/11 t.e.m. wo. 5/12
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Hekwerk Doopsgezinde Kerk wacht op metamorfose

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
Makkum - Al jaren is het een doorn in het oog
van vele Makkumers: het hekwerk rond de
Doopsgezinde Kerk, hoek Bleekstraat-Tuinstraat.
Het staat ook al jaren op de agenda van de
vergaderingen van de kerkenraad. Er is veel aan
gelegen om tot daadwerkelijke restauratie van
het hekwerk te komen. Door de inspanningen van
de kerkenraad, onder voorzitter Douwe Visser,
is het hekwerk samen met het gebouw in 2000
Rijksmonument geworden. De weg tot restauratie
leek open. Rijksmonumenten kunnen immers subsidie krijgen. Nu blijkt dat de gelden in de regeling
‘op’ zijn. De regeling is veranderd. Dus subsidie
op die manier is geen optie meer. Inmiddels is er
al veel werk gedaan. Een architect heeft een
onderzoek gedaan hoe de restauratie moet plaatsvinden en daar een plan voor gemaakt. Een aantal
bomen, die in het hekwerk vergroeid waren, zijn
verwijderd. En er is veel vergaderd. Ook zijn er
brieven verstuurd naar instanties die nog wel
geld geven voor het restaureren van monumenten.
Er zijn toezeggingen voor ongeveer 25.000 euro.
Dat is veel geld, maar nog niet genoeg. De totale
restauratie is begroot op ruim 80.000 euro!
Daaronder vallen kosten als restauratie van het
hek zelf, maar ook herstel van de toegangspoort
en vervanging van de hardhouten paaltjes die nu

onder het hek staan door natuursteen. Oorspronkelijk was het hek gefundeerd op natuursteen.
Het streven is de restauratie gereed te hebben in
2010. Het gebouw bestaat dan 100 jaar.
Bovendien bestaat de gemeente dan 400 jaar,
misschien zelfs wel wat langer. De leden van de
Doopsgezinde gemeente zijn nu druk bezig het
resterende bedrag bij elkaar te sprokkelen. Vele
instanties zijn aangeschreven, ook de bedrijven
in en rond Makkum. Inmiddels zijn er al een
aantal giften van bedrijven ontvangen, waarvoor
natuurlijk onze hartelijke dank.Verder komen er
nog acties waarbij onder andere gedacht wordt
aan een sponsor-bijbellees-marathon: net als bij
een sponsorloop, tegen sponsoring zo lang
mogelijk voorlezen uit de bijbel, bijvoorbeeld
door een team van voorlezers. Ook komt er een
boek uit over de geschiedenis van de gemeente
en het gebouw. Dit boek zal geschreven worden
door de leden van de gemeente en vele verhalen
uit de geschiedenis van de gemeente bevatten,
maar ook over de mensen nu.

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

Dit artikel is bedoeld om u te informeren, dus
niet om bijdragen te vragen. Toch willen we het
bankrekeningnummer niet onvermeld laten:
21.56.10.318 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
Makkum, inzake restauratie hekwerk.

Uw deelname aan de Dorpsvisie
Makkum - Tijdens de eerste avond voor de
realisatie van de dorpsvisie voor Makkum,
waar iedereen mee kon denken en praten, zijn
de thema’s vastgesteld en er is een memotivatie
ontstaan. Tijdens de tweede avond zijn de
thema’s uitgediept door de aanwezigen.
Diverse thema’s bleken toch te ingewikkeld
om in één avond uit te diepen. Spontaan
zijn er groepjes ontstaan, die verder gegaan
zijn om tot een verantwoorde uitwerking te
komen.

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20

Donderdag 29 november 20.00 uur bent u
weer van harte welkom in de grote zaal van
Zorgcentrum Avondrust om me te discussieren
en te luisteren naar de uitwerking van de verschillende punten. Diverse stellingen uit het
discussie stuk ”It is in Wûnder” wat in het
voorjaar door de gemeente uitgegeven is, om tot
een toekomstige gemeentevisie te komen, zullen
worden behandeld. Plaatselijk Belang Makkum
nodigt u allen uit om nog een keer mee te denken
en te praten en de koffie/thee staat klaar.

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

AFHAALMENU
voor DECEMBER
z Babi Pangang
z Kun Pao Kai
z Mini Loempia’s
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

Jeugdhonk De Raat weer open
plek voor jeugd en gezelligheid

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie Sperziebonen
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.95
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
Vers gesneden soepgroente
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.45
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

(Eigen foto)

* De ontmoetingsplek voor jongeren waar
gezelligheid troef is
Arum - Op 2 november heeft het Jeugdhonk De
Raat zijn deuren weer geopend. Er is een nieuwe
beheerder gevonden en tevens is er een nieuw
bestuur gevormd. Door de beheerder en het
nieuwe bestuur zijn diverse mensen benaderd met
de vraag of ze als vrijwilliger willen fungeren in
het Jeugdhonk. Dit heeft geresulteerd in een lijst
met 30 vrijwilligers. Het bestuur is daar ontzettend
blij mee. Naast het bestuur is een jongerencommissie druk met het organiseren van leuke
activiteiten voor de jongeren. De afgelopen
maanden, maar zeker de afgelopen weken, waren
druk. De nieuwe beheerder, het bestuur, de jongerencommissie maar ook de jongeren van Arum hebben
zich volop ingezet om het Jeugdhonk weer een

nieuwe uitstraling te geven. Van diverse mensen
en bedrijven hebben we materialen gekregen en
stichting ”Het Nut” heeft geldbedrag beschikbaar
gesteld welke we ook goed hebben besteed. Ook
is het interieur van het Jeugdhonk opgepimpt,
zegt het bestuur. Op 2 november was dan ook
iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen
in de Raat, het resultaat was verbluffend. Veel
ouders en jongeren hebben van deze gelegenheid
gebruik gemaakt. Voor de voorzitter was dit de
kans om de oud bestuursleden en de voormalige
beheerder nog even in het zonnetje te zetten.
Daarna was het tijd voor een hapje en een drankje
en werd het een zeer geslaagde avond.
De Raat is geopend op de vrijdagavond, de zaterdagavond vanaf 20.00 uur en op zondagmiddag vanaf
14.00 uur. Elke keer zullen 1 of 2 vrijwilligers
aanwezig zijn. Men hoopt met elkaar dat het
Jeugdhonk druk bezocht gaat worden en het de
plek van Arum wordt waar de jeugd zijn gezelligheid vindt. Ook de jongeren uit andere dorpen
zijn van harte welkom in De Raat. Als regel
geldt dan echter wel ken je iemand in Arum kom
dan gezellig met hem of haar naar Jeugdhonk
De Raat. Het bestuur, de nieuwe beheerder en de
vrijwilligers hebben er alle vertrouwen in en
zullen zich volop inzetten om het Jeugdhonk tot
een succes te maken. Zij kunnen dit natuurlijk
niet alleen dus ‘Kom naar Jeugdhonk De Raat
in Arum’.

Politie doet getuigenoproep na aanrijding
Witmarsum - De politie zoekt getuigen van een
aanrijding, die donderdag 22 november omstreeks
17.10 uur plaatsvond op de Easthimmerwei. Een
63-jarige automobilist van een bestelauto uit
Bolsward reed over deze weg, komend vanaf
Witmarsum. Daar kwamen vier auto’s vanuit de
tegenovergestelde richting. De eerste auto week
niet voldoende uit naar rechts en kwam in aanraking met de auto van de inwoner van Bolsward.
Deze auto reed door, evenals de drie andere

auto’s. De auto van de Bolswarder had schade
aan het linkerspatbord en de motorkap.
Vermoedelijk rijdt de doorrijder in een Hyundai.
Ook heeft deze auto een sierstrip en gedeelte
van de buitenspiegel verloren.
Graag komt de politie in contact met deze
bestuurder of met een van de drie andere automobilisten. Contact kan worden gezocht met het
algemene nummer van politie Fryslân op 0900-8844.

Sweethearts stopt er mee!
Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - Zoals heel veel mensen al weten
gaat naar een zeer korte periode de winkel
Sweethearts er al weer mee stoppen. Wij vinden
het zelf heel erg jammer maar vonden de beslissing
om voor 3 jaar een huurcontract te tekenen een
hele moeilijke beslissing. Natuurlijk is de zomer
lekker druk in Makkum maar hoe de winter is
daar hebben wij helaas geen idee van. Graag
hadden we deze nog mee willen maken voor dat
we ons voor langere tijd binden.

Heerlijk marsepein, sinterklaaschocolade, chocoladespeculaas en nog enkele heerlijke handgemaakte chocolade letters. En ook voor onder
op en rond de kerstboom kunt u zeker nog bij
Sweethearts terecht.

Maar we hebben nog een hele maand, een maand
waarin we u allemaal zeker nog wat te bieden
hebben. Zo kan sint bij ons terecht voor leuke
schoencadeautjes voor groot en klein.

We willen graag iedereen bedanken voor de
leuke en enthousiaste reacties. En hopen dat we
u allen de komende maand nog mogen zien in
onze winkel.

De hele maand december zijn we alleen nog op
donderdag, vrijdag en zaterdag open. We zijn
open van 10:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag tot
17:00 uur.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 28 november 2007

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Schoonheidsinstituut Karin Koornstra houdt open dag
Makkum - Schoonheidsinstituut Karin Koornstra
houdt Open dag. Op zaterdag 1 december van
10.00 tot 17.00 uur worden er verschillende
demonstratie gegeven door o.a Nelleke Mulder
image & styling de firma Medcos met de
Medcos® IPL en de PMU specialiste die deze
dag aanwezig is voor alle vragen met betrekking
tot permanente Make-up, zij zal u laten zien wat
voor u de mogelijkheden zijn.
Voor u is Permanente make-up de manier om wenkbrauwen, eyeliner of lipcontour altijd perfect op
orde te hebben en nooit meer hoeft bij te werken
met potlood. Perfect onder alle omstandigheden
of het nu is in de sauna, zwembad of u nu lacht of
huilt van geluk uw make-up blijft altijd perfect
zitten. Deze dag zal word ingekleurd door
Nelleke Mulder image & styling met kleur en
styling advies. Weet u wat voor u de juiste kleur
is in kleding en make-up?
Na zaterdag bent u hiervan op de hoogte.
Vervolgens kan u opgemaakt worden door de
voor u geadviseerde kleuren en volgens de laatste
trends. Reserveer tijdig uw plaats hiervoor vanwege de grote belangstelling want vol is vol.
Maar u mag deze dag ook rustig langs komen
om te zien hoe een ander wordt opgemaakt.
Misschien wilt u wel eens een IPL behandeling
ondergaan. U heeft hier vast al veel van gehoord

maar wat is het nu precies? Een manier om pijnloos en veilig te ontharen op elk deel van u
lichaam. De Medcos® IPL specialist nodigt u
hierbij van harte uit om het op onze open dag
zelf te komen ervaren. Op deze dag kunt u gratis
uw gezicht, oksel of bikinilijn laten ontharen.
Ook de heren kunnen deze dag terecht voor bijv.
de rug/nek te laten ontharen. Indien u dit wenst
kunt u daarvoor in ons instituut een bepaald tijdstip reserveren. Naast het definitief verwijderen
van ongewenste haargroei zijn ook andere indicaties als ance, couprose, spider naevi, dit zijn
storende verwijde bloedvaatjes veelal voorkomend op de bovenbenen, en huidveroudering
effectief te behandelen. Tegenwoordig vertrouwen
wereldwijd duizenden medici en schoonheidsspecialisten op IPL en hebben ontelbare cliënten
zowel mannen en vrouwen baat bij de resultaten.
Meneer Reiziger (34) heeft zijn rug volledig
laten ontharen en Renate Smit 33 jaar uit
Groningen heeft haar spider naevi effectief laten
verwijderen. Op deze dag kan u meer lezen over
hun beleving met de Medcos IPL al hun ervaringen
liggen deze dag ter inzage.

Tip voor de feestdagen:
Een cadeaubon van de Leliehof

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

Laat deze dag niet aan u voorbij gaan uw bent
van harte uitgenodigd op de Engwierderlaan 5,
bel 0515-232300 als u verzekerd wil zijn van
een plaats bij bovengenoemde specialisten.

Zeven discussieavonden in Wûnseradiel over
”Weryndieling” gemeenten
Makkum - Naar aanleiding van een eventuele
fusie of herindeling van gemeenten hebben er
in Wûnseradiel zevental discussieavonden plaats
gevonden. Op elke avond werd door de
gespreksleiders een korte inleiding gehouden
en daarna werden er groepjes gevormd die
met elkaar de discussie aan moesten gaan. De
vragen waren in alle dorpen dezelfde en uiteindelijk bleek ook op de laatste avond in
Makkum dat er toch een meerderheid voor
herindeling is. Wel waren er de afgelopen
weken ook veel bezoekers van de avonden die
van mening waren als er toch beslist iets moet
gebeuren, dan herindeling en meteen goed en
niet kleinschalig, zodat er over een aantal jaren
weer zoiets plaats moet vinden. Bij de vorige
herindeling in 1986 werden de bewoners niet
gehoord en werd het van bovenaf opgelegd.
Dit heeft veel kwaad bloed gezet en enkele
gemeenten zijn deze slag nog niet geheel te
boven. Bij bepaalde beslissingen die genomen
moeten worden broeit er nog steeds iets. Dat wil
men nu het liefst voorkomen. Dit is een reden
geweest voor de gemeente om naar de burgers
te luisteren. Zwartkijkers zeggen, ze luisteren
toch niet”, maar dit zal de toekomst uitwijzen.
Bij alle bijeenkomsten was het college en een
groot aantal raadsleden iedere keer aanwezig

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

en zij onthielden zich van commentaar. Er
werd tijdens de bijeenkomsten steeds een grote
variatie van gemeenten genoemd en duidelijk
is wel dat er weinig over Littenseradiel gepraat
werd, terwijl verschillende samenwerkingsverbanden nu o.a. samen met deze gemeente
aangegaan zijn. Eén van de conclusies was wel
dat bij een grotere gemeente vele taken beter
opgepakt kunnen worden en dat er waarschijnlijk
beter en meer gespecialiseerd personeel aangetrokken kan worden. Dit betekent niet dat
het nu niet functioneert. Gemeente secretaris
Doeko Visser gaf een duidelijk voorbeeld. Er zijn
nu ambtenaren die wel voor vier verschillende
afdelingen werken. Als deze man of vrouw
ziek wordt blijft er werk liggen. Als er meer
personeel op een werkgebied zit zal dit niet
zo snel gemerkt worden, wat nu wel het
probleem is. De professionalisering is heel
belangrijk voor gemeenten en dat is in klein
gemeente nu niet altijd mogelijk. Het college
en de raadsleden hebben goed geluisterd en
zullen nu de notulen van alle vergaderingen
eens goed moeten bestuderen en dan is de
volgende stap voor deze mensen in het kader
van herindeling of een samenwerking van
verschillende gemeenten, wat doen we er mee
en hoe gaat het nu verder.

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

Sinterklaas inkopen doen!!!
extra openingstijden:
do 29 nov 9.00-21.00
vr 30 nov 9.00-21.00
za 1 dec
9.00-17.00
ma 3 dec
9.00-21.00
di 4 dec
9.00-21.00
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Wist u dat...
* de internet editie van won27 makkelijk te
bereiken is via makkum.nl?
* tot 20 december verkoop is van afgeschreven
boeken en tijdschriften in de bibliotheek
* gedurende de maand december in de vitrine
in de bibliotheek sierraden te zien zijn
gemaakt door Aukje van der Meer
* er dinsdag 4 december Sinterklaas-rap
maken voor kinderen vanaf groep 7 om
18.30 uur in de bibliotheek is
* er op de Website van de Makkumerbelboei
84 foto’s staan van de intocht van Sinterklaas
en 32 foto’s van de Sintwilledei!!!

Eric Kluft ontvangt bloemen
voor school ontbijt

Makkum - November 2007, Eric Kluft deelt
de broodjes uit op de Ypen Stee en ontvangt
een bos bloemen van de school dit alles in het
kader van het groot school ontbijt tijdens de
week van het brood. Eric is zins januari 2007
mede eigenaar van bakkerij kluft en is bijna
klaar met zijn opleiding brood banket daarna
gaat hij verder met de opleiding patroon
brood en banket. In de bakkerij staat hij dagelijks garand voor alle gebak specialiteiten.

Opruiming
diverse luxe tuinaccessoires!!
waaronder:

- Granieten tuinbanken
- Hardstenen tuinbanken
- Terras kachels
- Hardstenen bloembakken
- Diverse potten
- Hardhouten bloembakken
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Educatiepakket
”Streep door de zee” voor
600 scholen in Friesland
Kornwerderzand - Op 28 mei van dit jaar
was het 75 jaar geleden, dat de Afsluitdijk
werd gedicht. Ter gelegenheid van dit feit waren
er in het afgelopen jaar diverse herdenkingen
en activiteiten op en rondom de ”Dijk”. Een
werkgroep bestaande uit medewerkers / vrijwilligers van het Zuiderzeemuseum, het
Nieuwland Erfgoed Centrum, het Kazemattenmuseum en Rijkswaterstaat kreeg de opdracht
om een educatiepakket te ontwikkelen voor
de jeugd en wel voor de groepen 7 en 8 van
het basisonderwijs en de groepen 1 en 2 van
het voortgezet onderwijs. Dit pakket is thans
beschikbaar onder de naam: ”Streep door de
zee” en bestaat uit een DVD, een Basisboek
en een Werkboek.
In 5 hoofdstukken wordt behandeld:
De Afsluitdijk: hoe en waarom, De verdwenen
wereld, De Afsluitdijk als verdediging, De
nieuwe wereld en De Afsluitdijk en de toekomst.
Het Kazemattenmuseum was verantwoordelijk
voor de inhoud van het hoofdstuk ”De
Ofslùtdyk as ferdediging”, hiervoor werd
door een aantal vrijwilligers enkele dagen
onderzoek gedaan in het Nationaal Archief en
het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie in Den Haag. Het pakket wordt gratis
verspreid onder de scholen in het werkgebied
van de musea, dit betekent dat in Friesland
zo’n 600 scholen de beschikking krijgen over
dit materiaal.
De beide boeken worden uitgebracht in het
Nederlands, doch het Kazemattenmuseum
Kornwerderzand vond het zinvol om deze
boeken ook in de Friese taal beschikbaar te
stellen. In samenwerking met het CEDIN te
Leeuwarden werd dit gerealiseerd en zal een
dezer dagen de verzending aan de scholen
plaatsvinden. Bij de start van de verspreiding
was Commissaris der Koningin, Ed Nijpels
bereid een delegatie van het Kazemattenmuseum te ontvangen en het 1e Friese pakket
in ontvangst te nemen. In zijn dankwoord
memoreerde hij, dat in zijn nieuwe functie als
voorzitter van de Stuurgroep Afsluitdijk alle
informatie daarover van harte welkom is en
wenste de scholen een zinvol gebruik van het
lespakket. Het Kazemattenmuseum maakte
een uitstekend seizoen door, met ongeveer
14.000 bezoekers.

Stremming baggerwerkzaamheden nog niet voorbij
Makkum- De baggerwerkzaamheden in Makkum
kosten meer tijd dan voorheen voorzien was.
Door allerlei omstandigheden moet daarom ook
de Verzetsbrug langer open staan dan iedereen
gehoopt en verwacht had. De komende weken
gaan de baggerwerkzaamheden in de Kromme
Sloot van start. De datum van 21 december komt
dan wel heel dicht bij. Toch zullen de gemeente
en de aannemer proberen om in goed overleg de
overlast zo veel mogelijk te beperken.

Watersport ziet Friesland als topattractie
”Hou je van water, dan kom je naar Friesland”
De Friese watersport start een omvangrijke
promotiecampagne. Doel is Friesland als
topattractie voor de watersport nog beter
onder de aandacht te brengen. De meerjarige
campagne krijgt de slogan ”Hou je van water,
dan kom je naar Friesland ”. Ruim 125 watersportbedrijven en de provincie Fryslân leggen
hiervoor jaarlijks € 500.000,- extra op tafel.
Tijdens een bijeenkomst van watersportbedrijven
in Sneek werd het startsein gegeven voor de
campagne ”Hou je van water, dan kom je naar
Friesland”. Voor de campagne zijn Tv-programma’s en radiospots gemaakt. Ook worden
er beurzen bezocht, waar brochures en folders
worden verspreid. Centraal staat de internetsite
BeleefFriesland.nl/water. Deze site wordt vanwege de watersportcampagne geheel vernieuwd.
De campagne is voorbereid door een team van
watersportbedrijven van Varen in Friesland,
de HISWA, de provincie Fryslân en Fryslân
Marketing. De afgelopen zomer hebben zij in
Nederland en Duitsland de nieuwe promotieactiviteiten uitgetest. Ook werd afgelopen
zomer in Friesland een 8-delige Tv-serie
opgenomen. Deze serie ”Lekker weg op het
water” wordt vanaf 13 januari iedere zondag
op SBS6 uitgezonden.

Watersport is de ruggengraat van het toerisme
in Friesland. Ruim 26% van de toeristische omzet
is direct afkomstig van de watertoeristen.
Enkele jaren geleden ging het minder goed in
de watersport, reden waarom watersportbedrijven zich verenigden in het Samenwerkingsverband ”Varen in Friesland”. Volgens
woordvoerder Kees Alberts van het Samenwerkingsverband is het uniek dat ruim 125
bedrijven geld bij elkaar brengen om de
komende jaren samen Friesland in de markt te
zetten. Ook de provincie draagt bij in de kosten,
ondermeer vanuit het Friese Merenproject. De
campagne wordt uitgevoerd door Fryslân
Marketing. ”We richten ons niet alleen op watersporters in Nederland en Duitsland, maar willen
ook andere toeristen verleiden naar het water
in Friesland te komen”, aldus directeur Paul
van Gessel van Fryslân Marketing. Toerisme
in Friesland is economisch van grote betekenis
voor inkomen en werkgelegenheid. Ruim 11%
van de Friezen is werkzaam in de sector. Sinds
2005 groeit het toerisme in Friesland weer,
maar de watersport bleef wat achter. Met name
jongeren laten het nog afweten. Door deze
campagne wil de watersportsector een actieve
bijdrage leveren aan de groei van het toerisme
in Friesland.

Zelf Kerststuk maken
Makkum - Evenals vorig jaar kunt u nu ook
weer terecht bij Elma Groen op De Zalm 7 in
Makkum, zij organiseert een workshop waar
u een mooi Kerststuk kunt maken. De meest
mensen hebben wel een mooie vaas, schaal,
pot waar ze graag iets voor de kerst in zouden
willen hebben. Dat is mogelijk, het is de
bedoeling dat u een eigen ondergrond meeneemt waar u dan een prachtig kerststuk in
gaat maken. Er zijn diverse kleuren aanwezig,

Merk

een combinatie van twee kleuren is ook al
mogelijk. Bij voldoende belangstelling wordt
de kerststuk-workshop gegeven in week 50
van maandag 10- tot vrijdag 14 december, van
20.00 -21.30 uur en eventueel ook nog in
week 51. De kosten zijn € 20.00 incl. materiaal,
koffie/thee en wat lekkers erbij. De workshop
wordt gehouden op De Zalm 7 te Makkum.
Bel voor nadere informatie tel. 06-50598707
of kom langs om u aan te melden.

Type

Model

Bouwjr

Km/st.

Verk.pr.

Volkswagen Golf

SDI 50kw Grijs Met.

10-2002 154156

8.750.00

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001 145123

8.250.00

Kia

Joice

2.01 16V Zilver met.
div. opties 7 pers

11-2001 117969

7.500.00

Mercedes

350 SLC

Automaat Gr. Met

10-1977 160763

7.500.00

Opel

Corsa-8

X1.4XE grijs met.

03-2000

5.750.00

55 kw

01-1998 101818

5.250.00

Megane scenic 1.6E autom. Groen met. 08-1997 150435

4.950.00

Volkswagen Vento

57130

Nico Morien v.o.f.

Renault

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Volkswagen Golf Cl

variant 85kw Aut E2

Toyota

Carolla 1,3

16V HB G6 Zwart met. 07-1997 102047

4.250.00

Opel

Tigra-A

X1.4XE Grijs met.

3.950.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige 11-1976

94267

3.250.00

Peugeot

306XR

14 selection Rood met. 12-1996 140381

2.750.00

Volvo

240 Gl

2.3 Inj. polar Rood

08-1991 287645

2.150.00

Opel

Corsa

C3.4NZ Rood

02-1995 257983

2.150.00

1.3 I Kat Rood

01-1991 168876

950.00

Volkswagen Golf II
Saxo

nette Snorfiets Elektrisch startend

10-1997 184395
02-1996 106001

2000

4.750.00

350.00
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Taxateurs; hoe herken je de goeden van de slechten
Makkum - Als je de kranten mag geloven,
gaat er veel fout bij het taxeren van onroerend
goed. De belangen zijn over het algemeen ook
groot en er is veel geld meegemoeid. Hoe hoger
de waarde, hoe meer je kunt lenen. Of hoe lager
de rente is die je moet betalen. Of hoe hoger
je overwaarde is waardoor je een nog groter
(lees duurder) huis kunt kopen. Ondanks dat
taxateurs ook ”maar” mensen zijn en dus fouten
kunnen maken; zijn er voorbeelden te over
waarbij men toch het sterke vermoeden heeft
dat het opzettelijk gebeurd. Hoe kan men nu
de goede van de slechte taxateurs onderscheiden
en dus dat het taxatierapport door geldverstrekker geaccepteerd wordt.
Dat lijkt op dit moment erg moeilijk, aldus
Arnold Walinga, als register makelaartaxateur en NVM-lid verbonden aan Kingma
& Walinga makelaars in Makkum, maar
eigenlijk is het heel eenvoudig, ondanks dat
werkelijk iedereen zich makelaar of taxateur
mag noemen. Zoals bekend was makelaar en
taxateur een beschermd beroep, men moest na
een uitgebreide vakbekwaamheidstest en het
overleggen van een verklaring van goed
gedrag, beëdigd worden door de Rechtbank.
Dit is enige jaren gelegen echter afgeschaft en
dus mag iedereen zich nu makelaar en/of
taxateur noemen.

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

Sindsdien zijn er twee certificeringsinstanties
gekomen, waarbij de certificering volgens het
VastgoedCert de hoogste kwaliteitseisen kent.
Na de toelatingsexamen geldt de certificering
slechts voor een bepaalde tijd. Vervolgens
moeten de geregistreerde makelaars/taxateurs
regelmatig bijscholen om ingeschreven te blijven.
Hierdoor blijft het niveau gehandhaafd. Deze
taxateurs worden Register taxateur (RT) of

Register makelaar-taxateur (RMT) genoemd
en hebben een inschrijvingsnummer bij het
VastgoedCert. De tweede certificeringsinstatie
is de SCVM. Dit staat voor Stichting
Certificering VBO-makelaars. Hier staan alle
VBO-makelaars geregistreerd en is in
omvang kleiner dan het VastgoedCert. Ook de
eisen die aan de mensen die als makelaar of
taxateur ingeschreven staan, zijn lichter.
Het is eenvoudig om te zien of de rapporten van
de taxateur die u voor uw woning ingeschakeld
heeft, ook door de geldverstrekker geaccepteerd
zal worden. Op www.vastgoedcert.nl of op
www.scvm.nl kunt u zien of uw taxateur ingeschreven staat en dus of het rapport door
geldverstrekkers geaccepteerd wordt. Ook
kunt u op deze site zoeken naar een geregistreerde taxateur in uw omgeving.
Overigens betekent dit niet dat niet geregistreerde taxateurs per definitie slecht zijn;
de kans is alleen erg groot dat de geldverstrekker het risico niet wil nemen en het rapport niet zal accepteren. U kunt dat voor dubbele taxatiekosten komen te staan, en dat wil
natuurlijk niemand.
In de gemeente Wûnseradiel is niemand
ingeschreven bij het SCVM. Bij het
Vastgoed-Cert in de Kamer Wonen/MKB zijn
de volgende personen als register makelaartaxateur ingeschreven:
- Arnold Walinga, lid NVM
Kingma & Walinga makelaars (Makkum)
- Huub Witteveen, lid LMV
Huub Witteveen makelaardij (Schettens)
- Wiebe Visser, lid LMV
Makelaardij W. Visser (Makkum)
- Patrick Streppel, lid NVM
De Taxatheek (Cornwerd)

”Het dagboek van Anne Frank”
speelt in ‘t Dielshûs in Wommels
Wommels - Stichting Stadstheater en Amstor
hebben voor hun productie ”Het dagboek van
Anne Frank” naar een geschikte locatie in
Friesland gezocht en deze gevonden: It Dielshûs
in Wommels. De keuze viel op deze locatie
omdat het uitstekende voorzieningen voor het
theater heeft. ”Maar dat niet alleen”, zo zegt
Anja Dijkema van het bestuur van Stichting
Stadstheater ”Er zullen zeker nog andere
geschikte locaties in Friesland zijn om dit stuk
uit te voeren. Maar als Stadstheater willen wij
ook een centrale plaats in Friesland hebben. En
zij denken dat in It Dielshûs te hebben gevonden”.

en 4 andere personen leven in een kleine ruimte
met elkaar. Achtervolgd en onder de voortdurende
angst ontdekt te worden. Het toneelstuk zet het
aangrijpende verhaal van dit samenzijn om in
niet minder aangrijpende beelden. De kijker
beleeft de hoogte- en dieptepunten van een
puber in een extreme situatie.
De uitvoering aan het toneelstuk ”Het dagboek
van Anne Frank” zijn in de periode van 18 april
tot en met 14 mei 2008. Het is mogelijk speciale
voorstellingen te boeken. De voorstellingen worden
mede mogelijk gemaakt door het Je Maintiendrai
Fonds en de Gemeente Littenseradiel.

”Het dagboek van Anne Frank” is een historisch
document, maar tegelijker tijd ook een verhaal.
Een verhaal dat ook na meer dan 65 jaar niets
aan actualiteit heeft verloren. Anne, haar familie

Meer informatie en boekingen:
www.stichtingstadstheater.nl
info@stichtingstadstheater.nl
tel. 06-12070701.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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”Een ongewoon gesprek
met God” gespreksgroep

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Heeft u dit boek van Neale Donald
Walsch gelezen? Of misschien een van zijn andere
boeken? Spraken de thema’s in de boeken u
aan? Lijkt het u leuk om hier met andere lezers
over van gedachten te wisselen? Dan bent u van
harte welkom bij de GmG gespreksgroep. We
zullen gedurende een aantal avonden, wekelijks
of eens per twee weken, een thema uit het boek
”Een ongewoon gesprek met God” bespreken.
Heeft u het boek niet gelezen, maar interesseert
het onderwerp u? Ook dan bent u van harte welkom.
Een bijdrage in de kosten van € 12,50 per avond
wordt op prijs gesteld. De eerste avond is
gepland op dinsdag 4 december. Vanaf 19.30 uur
staan de koffie en thee en iets lekkers klaar. We
beginnen om 20.00 uur. Gewenste vervolgavonden
kunnen we in onderling overleg afspreken. De
avonden worden gehouden op het adres
Doniastraat 28 in Makkum en geleid door een
ervaren gespreksleider en coach. Opgave voor
deze avond bij Bert Tamboer, tel.: 06-53532352,
e-mail: bert@growwiththeflow.nl

Film Eetclub
Makkum - De eetclub van de Doopsgezinde
Gemeente gaat samen met de Meidenclub een
film maken. Het wordt natuurlijk een hartstikke
leuke film! En we gaan hem helemaal zelf
maken. Met alles er op en er aan. Hebben een
verhaal uit de bijbel gehaald, maar dan gaan we
verder helemaal zelf iets bedenken. Want ineens
zie je ook dat de bijbel ook eigentijds kan zijn en
niet altijd saai is. We hebben dus een verhaal,
maar maken er dan gewoon iets leuk van.
Nu heb je voor een film mensen nodig: acteurs,
technici, schrijvers, denkers, regelaars en ga zo
maar door. Iedereen die wil mag mee doen (als
je tenminste tussen de 13 en 16 jaar bent). Lijkt
het je leuk, kom dan eens langs op onze speciale
volgende bijeenkomst. Als je wilt mag je gelijk
mee-eten. Stuur dan wel een e-mail naar
worst@kustcombinatie.nl, anders bereiden we
wat voor, maar komt er niemand. De avond
waarop jullie kunnen komen is op vrijdag 7
december in de Doopsgezinde Kerk, ingang
Tuinstraat, aanvang 17.00 uur.
(Jullie denken misschien al: bijbel saai? Nee dus!)

Kerststukworkshop 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)

De kosten zijn € 20.00 incl. materiaal,
koffie/thee en wat lekkers.
De workshop wordt gehouden op:
De Zalm 7 te Makkum

Bel 06-50598707

of kom langs om U aan te melden

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 Astra 1.6i-16v
Stationcar,essentia
Blauwmett,airco
Radio-cd,cruisecontr
Cpv+afst.bed,el.rmn
55dkm bj2005

Opel Corsa 1.2-16v
Rythm,zwart, airco
Cruisecontrol,
Radio-cd,ww glas
Stuurbekrachtiging
61 dkm bj 2005

€ 15.900,-

€ 9.400,-

Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
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,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm

2006
2005
2003
2003
2004
2003
2002
2004
2005
2003
2003
2001
2005
2003
2002

Ford Ka 1.3i,zilver,stuurbekr,ford radio,68dkm
Renault Scenic Automaat,airco,radio-cd,cr.contr,trekh

1999
2001

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

2005

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.500,15.950,14.950,13.850,verkocht
11.950,11.900,11.750,11.650,11.400,10.900,9.900,9.400,7.950,verkocht!!
verwacht
verwacht

€

15.900,-

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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Voorleeskampioenschap Danielle Selak

(eigen foto)

* Jury voorzitter Piet van der Meer feliciteer
Danielle met haar succes

Makkum - Danielle Selak (10 jaar) zit op de St.
Martinusschool, het meisje is winnaar geworden
van het voorleeskampioenschap in de bibliotheek
van Makkum en mag door naar de regionale
wedstrijd in Workum. Na een spannende voorronde op school mochten negen kinderen in de
bibliotheek laten horen hoe goed ze zijn in voorlezen. Zittend op de voorleesstoel vertellen de
kinderen iets over de schrijver en de inhoud van
het boek waaruit zij hun verhaal hadden gekozen.
Danielle las voor uit het boek Matilda van Roald
Dahl. Een publiek van ouders, broertjes en zusjes,
pakes en beppes, meesters en juffen en medeleerlingen luisterden gespannen naar alle prestaties.
De jury bestaande uit Piet van der Meer, Dicky
Bosma en Grytsje van der Woude, beoordeelde
onder andere op toon, tempo en het contact met
het publiek. Alle kinderen hebben heel goed
voorgelezen, Danielle kreeg de meeste punten.
Daniele heel veel succes bij de volgende ronde!

Met een hoed de wereld rond
Makkum - De u welbekende hoedenmaaksters
Keidel en Van Nuyen, ja die van o.a. de modeshow
in de feesttent van 28 april j.l., kregen de gelegenheid om samen met een 40-tal Nederlandse hoedenontwerpers een hoofdbedekking te ontwerpen
met Afrika als inspiratiebron. Hoeden: ze zijn er
om te dragen maar in Afrika hebben ze vaak ook
een symbolische betekenis: ze beschermen tegen
ongeluk, het boze oog en tonen aan hoe belangrijk
iemand is. Plantaardige vezels, katoen, veren,
schelpen, klei of metaal en zelfs halfedelstenen
en dierlijke tanden worden gebruikt. Veertig héél
bijzondere ontwerpen staan tentoongesteld in het
Afrika museum, veertig eilandjes van draagbare
kunst. Keidel en Van Nuyen maakten een
beschermende geluksbrengende hoed met een
viermaal versterkt kwaad oog, de afweer tegen
het boze oog en een hoed die aantoont, door
vorm en veelheid van schelpen, hoe belangrijk
de drager is.
De tentoonstelling is nog tot 10 januari 2008 te
bezichtigen in het Afrika museum, Postweg 6,
Berg en Dal (bij Nijmegen). Meer info:
www.afrikamuseum.nl; www.hoedenvereniging.nl

E
I
CT

Ten Cate ondergoed
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

A

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Prachtig succes
voor Nij Libben op
muziekconcours in Drachten
Drachten/Witmarsum - Enkele weken geleden
op zaterdag hield de Christelijke Bond van
Muziekverenigingen in Friesland haar najaarsconcours in de Lawei in Drachten. In zes divisies
werd er op het grote podium van de Lawei
gemusiceerd door een twintigtal orkesten met in
totaal zo’n 1000 leden. Gespannen waren de
muzikanten zeker, immers een vakjury zou het
optreden beoordelen en elk korps ging natuurlijk
voor een zo hoog mogelijk aantal punten.Was
vroeger 80 punten goed voor een eerste prijs,wat
gelijk stond met een goede muzikale prestatie,
nu geldt dat nog steeds, alleen worden er geen
prijzen meer gegeven, maar telt de rangvolgorde
per divisie. De derde divisie telde zes muziekverenigingen,welke afkomstig waren uit Wirdum,
Luttelgeest, Makkum,Aalten, Britsum en
Witmarsum. Het Witmarsumer Nij Libben begon
haar optreden met een koraal over Lied 459.Dit
koraal kreeg een indrukwekkende uitvoering,
wat de jury beoordeelde met het hoge aantal van
85 punten.
Het eerste concourswerk was de compositie
Trimbeka van Carl Wittrock.Hij schreef dit muziekwerk voor de jubilerende muziekvereniging uit
Gorredijk.Voor dit werk putte hij uit de geschiedenis van Gorredijk.Zo worden achtereenvolgens
de drie beken (Trimbeka) rond de plaats uitgebeeld,
de natuur rond Gorredijk in een prachtig gedragen
middendeel beschreven en wordt het stuk afgesloten met een levendige uitbeelding van de
markten, zoals die destijds werden gehouden.
Nij Libben wist de luisteraars te boeien met een
prachtige, klankvolle uitvoering (wat heeft dit
korps een warme klankkleur), waarbij de
solisten op sopraan - en tenorsax, bugel en trompet
een groot compliment van de jury kregen. Zij
beloonde deze uitvoering met 83.67 punten.
Het laatste werk was Gullivers Travels van Bert
Appermont.Hij laat in deze compositie de fantasie
de vrije loop. Zo maken we o.a. kennis met
dwergen, reuzen, drijvende eilanden en paarden.
De vier delen boeiden van begin tot eind: je hoorde
de dwergen spelen,de reuzen grauwen,de eilanden
kabbelen in het water rondom en de paarden
galopperen,waarbij het opviel dat de dirigent de
teugels liet vieren, wat een snelle galoppade ten
gevolge had. Sneller dan tot dan gebruikelijk
was, maar de muzikanten volgden dirigent
Sjoerd de Boer naar behoren. Ook nu weer was
de beoordeling uitermate positief en goed voor
82.83 punten. Dat bracht het gemiddelde aantal
punten voor Nij Libben op 83.25 gemiddeld. In
deze divisie betekende dit een tweede plaats,
achter brassband ”De Nije Bazun” uit Britsum,
dat 85.25 bij elkaar speelde. Het laat zich raden
dat dirigent ,muzikanten en supporters uit
Witmarsum en omstreken (het korps vervult een
tevens een streekfunctie, gelet op het feit dat de
leden niet alleen uit Witmarsum afkomstig zijn)
wat blij waren met dit succes. Dirigent en leden
kunnen terecht trots zijn op hun prestatie. Een ieder
die dit orkest wil zien optreden is welkom op het
Kerstconcert op zondag 23 december (‘s middags
om 16 uur) in de Koepelkerk in Witmarsum.
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Veel zang van
”De Flevosanghers”

19e ’Kerst-Zing-mee’ in Sporthal ’Maggenheim’ te Makkum

Makkum - Voor het mannenkoor ”De
Flevosanghers” is het een drukke maar mooie
tijd. Een optreden in de Doopsgezinde kerk in
Workum samen met het accordeonorkest
Concertino uit Workum was prachtig. Voor de
decembermaand staan er een vijftal optredens
op het programma. Driemaal in een verzorgingshuis. Op zondag 9 december wordt er
gezongen in sporthal Maggenheim in
Makkum op het 19e Kerst Zing Mee en zondag 16 december in de Van Doniakerk tijdens
het Kerstconcert waar alle koren van
Makkum meewerken.
* Gospelkoor ”Telling Voices” uit Minnertsga o.l.v. Dirk Norbruis

Kerstconcert
Arum - Op zondag 9 december om 16.00 uur
geven de Chr.zangvereniging ”Hallelujah” en
de chr.muziekvereniging ”Wubbenus Jacobs”
beiden uit Arum een kerstconcert in de
Gereformeerde kerk in Arum. Het koor staat
o.l.v. Gerrit de Vries uit Sexbierum, het korps
wordt gedirigeerd door Sietske Fritsma uit
Tjerkwerd. Wytske Nieboer uit Tjerkwerd zal
enkele korte ”ballet-dansen” uitvoeren, een
muzikaal intermezzo wordt ten gehore
gebracht door Gerrit de Vries (orgel) en Baukje
Althuis (trompet).

Makkum - Op D.V.zondagavond 9 december
vindt voor de 19e maal de jaarlijkse ’KerstZing-Mee’ plaats in sporthal Maggenheim,
Lieuwkemastraat 3. Sinds 1989 wordt deze
inmiddels traditionele ’Volks- Kerstzang’
gehouden met veel muziek, koor- en samenzang van bekende kerstliederen. Voor deze avond
heeft men de volgende koren uitgenodigd:
Gospelkoor Telling Voices’ uit Minnertsga,
o.l.v. Dirk Norbruis en het Interkerkelijk
Mannenkoor ”De Flevosanghers” uit Makkum
o.l.v. Marco Rijpstra. De muzikale medewerking
wordt verleend door het Muziekkorps van het
Leger des Heils uit Leeuwarden en piano-

begeleiding van de heer Jac.Dreunhuizen uit
Sneek. De algehele leiding is in handen van
Hannie en Dirk Tamminga.
Er zal weer veel te zingen en te luisteren zijn
en het belooft een fijne avond te worden,die
het bezoeken meer dan waard is. De toegang
is gratis. De aanvang is om 19.30 uur. Dus op
9 december 2007 mooie kerstliederen zingen
en genieten van prachtige koorzang en
muziek in Sporthal Maggenheim te Makkum.
Een ieder is van harte welkom!
Voor info.stichting ”Goed Nieuws”,
tel.0515-542126/ 0515231618.

Krekt Wat Oars in ‘n nije formatie
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.
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.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

* Cees en Karin (achter) Cor, Joop, Sabrina, Oane, Anna, Henk en Sietse (midden) Tiwina en
Sandra (voor)
Makkum - Cabaretgezelschap ”Krekt Wat Oars”
is weer in actie. Met een aantal nieuwe spelers
en drie gitaristen verzorgen zij een avondvullend
programma. Het programma van ”Krekt Wat
Oars” is Friestalig waarbij zang en sketches
elkaar afwisselen. Met een aantal nieuwe
nummers en oude bekende is het volop genieten
voor zowel jong als oud.

”Krekt Wat Oars” in een nieuwe formatie! Is
voor u een avond vol animatie. Heeft u al
goede voornemens voor 2008, het nieuwe jaar?
Een tip, Krekt Wat Oars staat als gezelschap
graag voor u klaar. Voor boekingen of meer
informatie kunt u bellen met Cees Kooistra
(06-51015760) of Anna Feenstra (06-239580 59).

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Fokus Fryslân

derde editie over werken in heden en verleden
Leeuwarden - De derde editie van Fokus Fryslân,
‘Oan it wurk!’ heeft dit jaar als thema ‘werk’. In
het lesboekje, gericht op kinderen in groep 5 en 6
van het basisonderwijs, vertellen Friese personages
uit heden en verleden over hun werk. Zo ontdekken leerlingen wat er vandaag de dag allemaal
aan werk verzet wordt, maar ook hoe Friesland
in de loop van de afgelopen 100 jaar veranderd is.
Er zijn hoofdstukken over onder andere landbouw
en visserij, vervoer, winkels en waterbeheersing.
‘Fokus Fryslân’ laat zien dat erfgoed heel goed
ingezet kan worden als leermiddel binnen verschillende schoolvakken. De eerste twee edities
richtten zich op het vak geschiedenis. Deze derde
editie, ‘Oan it wurk!’ richt zich op het vak
aardrijkskunde. Het vertaalt verplichte lesstof
uit het vak aardrijkskunde naar Friese voorbeelden
Daardoor komt het vak voor de leerlingen ‘dichter
bij huis’. Het gaat over hun eigen omgeving en over
het erfgoed dat daar te vinden is. De komende
editie, die in het voorjaar van 2008 zal uitkomen,
zal met het thema ‘geloven in Friesland’ aansluiten bij de vakken wereldoriëntatie en godsdienst. Dankzij de tweetalige tekst, de focus op
Friesland en de aandacht voor het verleden kan
het materiaal ook uitstekend gebruikt worden
binnen de lessen Fries en geschiedenis.
Fokus Fryslân geeft kinderen niet alleen de kans
om te lezen over hun eigen omgeving, maar
door de filmbeelden en de activiteiten in en rond
monumenten en musea kunnen ze het erfgoed in
hun eigen omgeving bovendien zien, ervaren, en
beleven. Het lesmateriaal bestaat uit leerlingenboekjes, een docentenhandleiding, werkbladen
en een dvd met historisch filmmateriaal. De
filmpjes zijn ook te zien op de website van het
Fries Film Archief www.friesfilmarchief.nl. Een
aantal musea en monumenten werken mee aan
het project met speciale educatieve programma’s.
Bij het project hoort uiteraard een eigen website:
www.fokusfryslan.nl.

Kerstkriebels?

De
Binderij
bloemen & zo

De binderij organiseert voor haar klanten en belangstellenden
gezellige inloop(mid)dagen, met o.a.: * Inspirerende kerstcreaties.
* Stijlvolle collectie aluminium.
* Exclusieve schapenvachten en huiden.
Daarnaast vinden in de winkel de volgende activiteiten plaats:
* Creatieve demonstratie vilten.
Zaterdag 8 december
* Doorlopende miniworkshop (kerstsfeer)
van 17.00 uur - 20.00 uur
Thema: opmaak oliefles, diverse kleuren.
Duur: 30 minuten
Zondag 9 december
Kosten: € 15
van 11.00 uur - 17.00 uur
Maximaal 6 personen, opgave is niet mogelijk.

Creativiteit onder het genot van een hapje en een drankje.
Tot ziens bij de Binderij, Markt 27, tel.0515-233266

Fokus Fryslân wordt gedragen door verschillende
organisaties: Tresoar, Afûk, Museumfederatie
Fryslân, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân,
Fries Museum/Verzetsmuseum Friesland en de
Coördinator Erfgoededucatie in Friesland. Het
Fries Filmarchief leverde filmmateriaal en
negen erfgoedinstellingen verzorgen activiteiten
binnen hun instelling. Een dergelijk groot
samenwerkingsproject op het gebied van erfgoededucatie is uniek in Friesland. Van ‘Fokus
Fryslân’ zijn inmiddels ruim 800 exemplaren
verkocht. In de afgelopen maand hebben ruim
35 scholen het materiaal aangeschaft.

Don de Jong
Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com
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AL UW WAREN ZIJN IN MAKKUM TE KOOP,
GA DUS NIET NAAR ANDERE STEDEN OP DE LOOP.

Uitslag puzzel nr. 2
Makkumer Belboei No.1213 - 21 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.3 - 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 Petra en Willem Sjoerd
v/d Meijden-Miedema uit Bolsward)
- T.F. Son
De Houtmolen 23, 8754 GJ Makkum
- L. Horjus-Mook
De Voorn 21, 8754 BA Makkum
- A. Gerritsma
De Gearen 15, 8754 KC Makkum
Dit zijn de prijswinnaars van de meer dan 200
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.3 - 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 Kerst en
Nieuwjaarswensen. Alle adverteerders kunnen
hiervoor een advertentie opgeven. De redactie van
de Makkumer Belboei wil het u gemakkelijk
maken om de meer dan 4500 lezers te bereiken met
uw producten en of diensten. Deze Makkumer
Belboei wordt bij de inwoners van Makkum,
Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra,
Ferwoude, Gaast, Skuzum, Kornwerderzand,
Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard, Witmarsum,
Wons en Zurich bezorgd. 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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volleybal -

Volle winst voor volleybaldames Makkum

Heerenveen - Het eerste damesteam van de
Volleybal Vereniging Makkum heeft afgelopen
zaterdag in Heerenveen met 0-4 gewonnen
van PZH 1 uit Heerenveen. Met de behaalde
vijf punten, staat Makkum 1 na het weekend
op de derde positie in de competitie, met drie
punten én een wedstrijd minder dan koploper
Swette Switters.
Makkum vertrok zaterdagmiddag met een heel
andere samenstelling dan normaal naar de
wedstrijd. De vaste coach kon niet mee. Riet
Smits nam zijn plaats over. Verder bestond de
ziekenboeg uit Mirjam Adema en Martine
Roorda. Om die reden ging midspeelster Esther
Postma mee naar Heerenveen, in plaats van
met haar eigen team naar Woudsend.
In de eerste set begon Makkum met Els
Vermaning, Esther Postma, Vollie Oostenveld,
Hilde Lutgendorff, Eva Lantinga, Susanne
Hellendoorn en libero Francis Koornstra. Al
snel was duidelijk dat PZH geen geweldige
ploeg was. Niettemin moesten de dames af en
toe nog wel voor hun punten knokken. Vooral
de concentratie is wel eens een probleem.
Zo vliegend als de wedstrijd verliep, zo moeilijk
kwamen de Makkumer dames ’s avonds weer
thuis. De dames waren dan wel mooi op tijd klaar
om zo de voetbalsupporters van SC Heerenveen
te ontwijken, helaas had onze libero haar
autolichten laten branden en was de accu
leeg. Moeite om een startkabel te scoren en
twee oudere mannen die daar ook nog eens
verstand van hadden, hadden de dames niet.
De hulptroepen hadden echter wel even tijd
nodig om de kar van Koornstra weer aan de

Riet Smits hield de dames dan ook goed
scherp. Hoewel de setstand na de eerste set
doet vermoeden dat de Makkumers maar net
konden winnen, kwamen de dames niet echt
in problemen. De eerste set sloten ze dan ook
af met 21-25.
In de tweede en derde set werden de punten
met gemak binnen gehaald, mede door sterke
opslagbeurten van onder andere Esther Postma
en veel opstellingsfouten aan de kant van PZH.
Het werd respectievelijk 16-25 en 9-25.
De vierde set moest dan eigenlijk ook geen
probleem worden. Makkum begon echter met
een aantal persoonlijke fouten, waardoor de
dames gelijk tegen een achterstand aankeken.
Door te knokken en goed te verdedigen, vocht
Makkum zich weer terug. Pas bij 18-19 kwam
Makkum weer voor te staan en sloot de wedstrijd daarna goed af met 19-25.
Komende week speelt Dames 1 niet. Dames 1
speelt haar volgende wedstrijd op zaterdag 8
december om 15.00 uur tegen rode lantaarndrager De Turfstekers.
praat te krijgen. De dames hielden de sfeer onder leiding van Vollie Oostenveld (,,Kin ik
jim ek helpe? Ik wit alles wol te fine.’’) - er
goed in. Uiteindelijk startte de motor en konden
we de steeds drukker wordende parkeerplaats
verlaten. We waren nog niet weg, of een verkeerregelaar hield ons aan om te zeggen dat
één koplamp ook kaduuk was. Dat kon er ook
nog wel bij. Gelukkig gaf spelverdeelster Els
Vermaning een harde mep op de lamp, waarna hij het weer deed. Op naar de Mc Donalds.

Volleybal verlies 3-2 Makkum .........
Sint had gehoord dat Makkum goed had gescoord.
Stuurde zijn piet erheen maar kreeg een zeer
been. In de eerste set was het geen dolle pret. De
tegenstanders hadden zich goed ingezet. Verlies
voor Makkum waren ze voor de volgende set
wakker? Helaas mocht het niet baten want er
waren teveel gaten. De derde set ging als een
speer Makkum volleybalde zo licht als een veer.
De vierde set ging heen en weer maar Makkum

hield zijn naam ter eer. In de vijfde set ging snel
voorbij want de tegenstanders hadden meer
partij. Rommy gaat ook nog eens weg het was
dus dikke pech. Ze gaat naar Den Haag dat wil
ze graag. We gaan haar missen want we mochten
haar graag. Succes met alles en wie weet kom je
nog eens ballen...en dan zijn we weer met zijn allen.
Zwarte Piet.

A. Kooistra uit Franeker winnaar damtoernooi OKK Makkum
Makkum - Zaterdag 17 november organiseerde
de Makkumer damvereniging weer haar jaarlijkse
damtoernooi. Dammers uit Friesland en uit de
omliggende provincies kwamen naar de bovenzaal van Hotel de Prins om daar in totaal meer
dan 5 uren achter een dambord te zitten. Het waren
dan ook de echte liefhebbers en de beste dammers
die daar aanwezig waren. Er werd fel gestreden
om de punten en de prijzen en er was weinig oog
voor de goede Sint die beneden bij de haven verwelkomd werd door de kinderen van Makkum.

Er werd gedamd in drie klassen. In de hoofdklas
deden drie dammers uit Makkum mee. Maar zij
vielen niet in de prijzen. A. Kooistra uit Franeker
werd eerste in de hoofdklas en was daarmee
toernooiwinnaar. C. Fonteijn uit Workum was de
sterkste in de eerste klas en A. Wiersma van OKK
uit Makkum was winnaar in de tweede klas.
Het was een zeer geslaagd toernooi en na afloop
hebben een aantal Makkumer dammers nog wat
nagepraat aan de stamtafel beneden.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

WIJ GAAN OP VAKANTIE !
EN DAAROM IS
DOOR DE WEEK GESLOTEN
VAN
WOENSDAG 28 NOVEMBER
T/M
WOENSDAG 12 DECEMBER.
OP ZATERDAG
1 EN 8 DECEMBER
IS
GEOPEND.

MARKT 19 - MAKKUM
0515-233688
WWW.ZILTKLEDINGVANDEKUST.NL

Elke vrijdag avond 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
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Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 1 december
senioren
Makkum 1
Makkum 2
WWS 2
Makkum 4

- NOK 1
- Workum 3
- Makkum 3
- Waterpoort Boys 4

junioren
NOK A1
- Makkum A1
JVC Nylan B1 - Makkum B1

14.30 uur
12.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
10.45 uur
11.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 30 november
20.15 uur D vc Bolsward 6
20.15 uur D vc Bolsward 9
20.15 uur J Makkum
21.30 uur D Makkum 3
21.30 uur D vc Bolsward 7

TE KOOP

- CoVos 7
- Thuishotel/DBS 7
- Staveren
- S.V.W. 2
- XXL 2

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 21 december wordt weer
het oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor De
Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens om 9
uur gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in een doos aan de weg te zetten. Wilt
u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers
staan vrijdag al in de Klipperstraat ter hoogte
van het tenniscomplex en kaatsland.

De Zalm 27
MAKKUM
Royale Split-level
woning met carport en tuin.

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 178.000,-- k.k.

Notariskantoor mr. M. WALLIS DE VRIES
Uw ‘eigen’ notaris bij u in de regio
Kerkstraat 20 - Postbus 12
8754 ZN Makkum
Telefoon 0515-231346
Telefax 0515-232143
E-mail notaris@wallisdevries.knb.nl

Een betrouwbare gids op juridisch gebied
Huis gekocht?
U kiest zelf de notaris voor de akte van levering
Hypotheekakte?
Gauw en goed op te maken
Agrarische bedrijven?
Als lid van de vereniging van Agrarisch
Specialisten in het Notariaat staan wij
u met raad en daad terzijde

Bedrijf starten?
Eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of b.v.?
Zet de bedrijfsvorm die het beste bij u past zwart op wit
Trouwen of samenleven?
Tijdig de juiste voorwaarden maken voorkomt later
onaangename verrassingen
Testament?
Wij doen ons uiterste best voor uw uiterste wil

Persoonlijke aandacht, deskundige begeleiding

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
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP
4 Verstelbare tuinstoelen € 50.-; Dartbord € 7.50;
Kerstboom ± 2 m. € 15.-; Loopeend € 2.50; Loophek
€ 10.-, tel. 06-29320920
HP-scanner type ScanJet 21.00 C € 10.-,
tel. 0515-231687

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

Wit kinderburo € 10.-, tel. 0515-232295
Scootmobiel + oplader i.g.st., tel. 0515-543093
1 pers. wit opklapbed ombouw + matras € 50.-; Lange
leren herenjas maat 54 € 25.-, tel. 0515-575756
1 Catridge (zwarte inkt), van WeCare, WEC 1186 voor
een Lexmark Printer, type Z55 € 17.50, tel. 0515-233655
Trouwjurk ecru ”nieuw” niet gedragen, strak bovenlijf
wijd uitlopend mt. 38/40 nw.pr. € 1600.-, vr.pr. € 400.tel. 06-53423681

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

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

Gazelle herenfiets frame h. 61 cm, 5 versn. nieuwe banden
+ armsteun € 125.-, tel. 0517-531757 of 0515-574038
Vogelkooi nieuw € 15.-; Fietsdrager voor auto € 25.WC bril vismodel € 10.-, tel. 06-29320920

GRATIS AF TE HALEN
Zwart metalen cd rek voor 54 cd’s en 10 dubbel cd’s;
Zwart metalen dressboy; Zwart metalen 4 kaarsen
standaard 1.10 cm. hoog; 1 Persoons grenen ledikant
inkl. lattenbodem (ikea); Ab swing buikspiertrainer;
Kunststoffen honden kennel 40h x 60b x 60d,
tel. 0515-231514

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

