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Doe eens gek en
doe mee aan 
”Het Ommetje” 
in Makkum

4 5 9

12 1/2  jaar
vrijwilligster
bij Unicef   

Henk Kroes:
”Jo moatte taai 
op ‘e hûd wêze”

NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!

Doop 
Ocean Victory
Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel feliciteren de directie en de mede-
werkers van Koninklijke De Vries Makkum met de doop van de Ocean Victory
op zaterdag 18 oktober j.l. Met de bouw van dit weergaloos mooie schip onder
bouwnummer 1001 hebben jullie een prestatie van wereldformaat neergezet.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel

Lex Moerke nieuwe eigenaar
Hotel De Waag - Brasserie De Eerste RangZ
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Makkum - Met ingang 14 november 2008 neemt
Lex Moerke, hotel bistro De Waag op de Markt
in Makkum over van Willem Dalstra en Petra
Scheijbeler. Zij hebben besloten hun leven een
andere wending te geven. In een later stadium
komen we hier op terug.

Lex Moerke (24) is een jonge, enthousiaste en
energieke ondernemer. Hij is afkomstig van
Arnhem maar woont nu elf jaar in Sneek. Zijn
eerste plan van aanpak is om de 13 hotelkamers
een grondige refit te geven.Verder blijft de naam
van het hotel als vanouds Hotel De Waag.

De naam van het restaurant wordt Brasserie De
Eerste Rang. Het huidige personeel wordt niet
mee overgenomen, uitgezonderd de dames van de
huishoudelijk dienst. De gigantisch goede chef-
kok is niet, zoals de verhalen in het dorp de ronde
doen, de tv-kok Herman den Blijker, ik heb wel
enkele jaren met hem samengewerkt zegt Lex
Moerke, hij is gewoon geweldig goed. De kok
die naar Makkum komt is Johan Dekkinga (27)
hij werkt nu nog in Rotterdam. Het is een kok
die wel iets moois op tafel weet te zetten. Op 14
november presenteert Lex Moerke een introductie
menu en op 23 november is er een open dag.
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 26 oktober

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

R.K. Kerk  9.30 uur
Parochievoorganger                          

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
Br.v.d. Haagen, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770

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

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk A. de Boer, 
Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

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

As een fûgel op’e wyn.

Ferstoarn, myn leave man 
en ús soarchsume heit en pake

Jan Jongman
* 5 maaie 1933 16 oktober 2008

Makkum Makkum

43 jier

Makkum: P. Jongman-Bonnema

Hasselt: Huite en Karin
Linda en Geoff
Petra
Erwin

St. Jabik: Margriet en Gerrit
Evelyne en Rinco
Annefloor

Frjentsjer: Henk en Dirry
Marit
Johan

Skriuwadres: Vallaat 6, 8754 EW Makkum

De kremaasjeplechtigheid hat yn famyljerûnte
plakfûn.

Tink oan my sa as ik wie
mar net yn dy drege dagen.
Tink oan my sa as ik wy yn ‘t bliere sinneljocht
doe ‘t ik sels myn wegen socht

Fertrietlik binne wy troch it ferstjerren fan ús
âldste broer, sweager en omke

Jan Jongman
Makkum: Jelle en Hillie

Riekent 

Emmeloord: Tietie en Jan

en omkesizzers

Wij moeten afscheid nemen van onze vriendelijke
en behulpzame buurman

Jan Jongman
Jan en Akkie Lukkes
Wim en Ella Jansen
Aukje Hoekstra
Bernhard en Esther Veneman
Otto en Aukje Adema
Teunie Schrale

Makkum, 16 oktober 2008

Ons bereikte het bericht van overlijden van

Jikkie Dijkstra
Zij was jarenlang lid van onze vereniging.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bridgeclub Makkum

Op donderdag 16 oktober overleed 
onze gewaardeerde oud-medewerker en collega

Jan Jongman
Wij herinneren hem als een sociaal en betrokken
mens. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe.

Makkum, 20 oktober 2008

Directie en Personeel
Koninklijke Tichelaar Makkum

Jan,

Oan ús jierrenlange deistige kuier

is no in ein kaam

Dyn evenredigens en freonskip

sille wy tige misse

Wy winskje Pietsje, bern en bernsbern 

de krêft ta om dit ferlies te dragen.

Bertus en Sjoukje Bijlstra

Makkum, 16 oktober 2008

Hommels ferstoarn ús meibewenner fan Avondrust
frou

J. Dijkstra
Wy winskjen de sibben in protte sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust

Makkum, oktober 2008
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 23/10 t.e.m. wo. 29/10

Campina Dubbel Vla-Flip, 1 liter.......................................1.59
Ouwehand Rolmops, pot 200 gram...................................1.89
De Heer Chocoladerepen, à 75 gram...................nu 2 voor 1.-
Rivella, fles 1 liter..................................................nu 89 cent

tube Zaanse Mayonaise, 
Ketchup of Curry, 150 gram.......................................49 cent

Honing Ossenstaartsoep, pakje..............................nu 79 cent

Profiteer van 23 t/m 25 oktober
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Riblappen
500 gram 5,25
Varkensvleesvoordeel

Filetlapjes
100 gram 1,40
Vleeswaren

100 gram Varkensrollade +
100 gram Palingworst 2,50
Specialiteit van de week

Cordon Blue Vink
4 halen = 3 betalen 4=3
Maaltijd

Snert uit eigen keuken
1 liter 3,25

Agenda
vrijdag 24 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30 uur 
soos in het restaurant

woensdag 22 oktober
Makkum - k.c. ”Het Anker” (Buren 15)  20.00 uur 
Rayonavond C.P.B.

zaterdag 25 oktober
Makkum - k.c. ”Het Anker” (Buren 15) 20.00 uur
Jubileumconcert 30-jarig bestaan I.K. mannenkoor
”De Flevosanghers” o.l.v. Marco Rypma 
m.m.v. Vocaal ensemble Intermezzo”, toegang gratis!

Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van diverse
kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik Manoukian

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 Mw. Salverda uit
Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen. Deze  zijn te
bezichtigen t/m 1 april 2009

Piaam - Nynke Pleats: Expositie van Wijke Sietzema-
Rezelman en haar dochter Wietske Wicherink-Sietzema,
tot 3 november. Open zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur 

Piaam - ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en aquareltekening
van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m zo. van 10.00
tot 17.00 uur                

Allingawier - Museumdorp: Werken van Anton Martens
in expositiekerk. Openingstijden dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur               

Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur     

Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags en donder-
dags, afvaart 14.00 - 16.00 uur opgave verplicht.
Stichting it Preamke Makkum, tel. 0515-232222

Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops en cursussen:
www.detunkeamer.nl voor de mogelijkheden of bel:
0515-232269/06-51151716

Exposities

Uit in eigen regio
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  O K T O B E R

Babi Pangang
Kip Hoi Sien
Kerry Ko
Witte Rijst

2 pers.  € 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Doe eens gek en doe mee aan ”Het Ommetje” in Makkum
Hoe rolstoel vriendelijk is Makkum

Makkum - Dinsdag 14 oktober j.l. is samen met
leden van de adviesraad WMO een wandeling in
de nabijheid van Avondrust gemaakt. Dit om extra
aandacht te vragen voor de jaarlijkse week van
toegankelijkheid. Er werd gestart bij Avondrust en
met rollators en rolstoelen ging het gezelschap
van start. Al snel bleek dat de bestrating van de
Kerkeburen absoluut ongeschikt is voor mensen
met rollend materiaal. De stenen liggen schots en
scheef en de weg is niet vlak. Bij de kerk staat een
bankje in de zon, maar de gehandicapten kunnen
er niet bij komen. 

Als de wandeling voortgezet wordt komt men uit
bij de oversteek vanuit het kleine straatje en je
moet met je rolstoel half op straat staan wil je het
verkeer wat voorbij komt zien. Dan een oversteek
met aan de overkant een hoge stoep. Dus blijft men
op de weg rijden. Het pad naar de ijsbaan moet
overgeslagen worden en via het parkeerterrein
komt men daar dan uiteindelijk terecht. Een rondje
tennisbaan is niet te doen. Na het baggeren van de
Melkvaart is het pad net zo rul als een zandbak.
Doe dat maar eens met een rolstoel die door de
eigenaar met de hand voortbewogen wordt. 

Als dan uiteindelijk een rondje kaatsveld, ijs-
baan gemaakt is komt de wandeling uit op de
Engwierderlaan. Hier rijden veel auto’s, zeker
de vrachtwagens die naar de boerderijen gaan
drukken de rolstoel- en rollator gebruikers van
de weg. Deze weg is smal en rond en de sloot is
dichtbij. Onderweg komt regelmatig de kreet, poep
op het pad. Wat te denken van hondenpoep aan
je wielen. Als je gebruik maakt van een rolstoel
of rollator betekent dit dat de conditie niet meer
optimaal is en het schoon maken van de wielen,
waaraan poep zit, is een grote klus. 

Na afloop van de wandeling is het dus duidelijk.
Voor de bewoners, die aan gewezen zijn op hulp-
middelen en in de omgeving van Avondrust een
wandeling willen maken, is dit een hele onder-
neming. Dit is een klein stukje van het dorp en
als je kritisch het dorp door gaat blijkt dat er
veel obstakels voor deze mensen zijn hetzelfde
is ook van toepassing voor mensen die achter de
kinderwagen lopen. Voor de beide wethouders,
die aan deze tocht deel namen, is er duidelijk nog
wel iets te doen voordat er rolstoel vriendelijk
wandelingen te maken zijn.

Wûnseradiel is niet vriendelijk voor sporters
Witmarsum - Tijdens de rondvraag van de
commissie vergadering in Wûnseradiel stelde het
CDA het opknappen van het wegennet aan de
orde. Als er tegenwoordig een fietspad of andere
weg opgeknapt wordt maakt men gebruik van een
groffe afdeklaag. In Makkum en ook elders in de
gemeente zijn veel mensen die op skeelers, op
de racefiets of hardlopend dagelijks een rondje
maken. Vooral voor de skeelers en race fietsen is
de groffe afdeklaag een ramp. Het gevolg is dat
men maar op de weg gaat rijden. Iets wat absoluut
niet de bedoeling is. In het verleden is de toe-
zegging gedaan dat bij het asfalteren etc. rekening
gehouden zou worden met dit verschijnsel. Nu

blijkt dat overal een laag aangebracht wordt die
ongelukken niet uitsluit. De racefietsers krijgen
lekke banden en de mensen op skeelers duiken als
het verkeerd gaat de berm of erger de sloot in.
Siebren Reitsma vindt dat niet volgens afspraak is. 
Wet houder Sinnema deelt mee dat deze groffe
grintlaag nodig is voor het zwaarder verkeer. Dit
is misschien op enkele buitenwegen nodig maar
niet voor fietspaden en voetpaden. Hij zegt
tevens toe dat er rekening mee gehouden wordt
in de toekomst. Raadslid Reitsma is niet gelukkig
met dit antwoord en wil toch graag dat de sporters
in de gemeente dagelijks of wekelijks, het rondje
op een verantwoorde wijze kunnen blijven maken.
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BBAASS  ZZIIJJPP
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FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hutspot   
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . .€ 1.00

Versgesneden Hollandse bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.60

Zuurkool vers uit het vat            
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.50

Lekkere rode grapefruit    
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . .€ 1.75

Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor  . . . . . . . . .€ 1.00

Eerstelingen, dore’s of bildtstar           
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Plant nu! 
Voor de frisse lucht van morgen.

Straks zit u op rozen.

Nu weer winterbloemen
o.a. Skimmia winterheide enz.

Ook weer bloembollen
voor een kleurig voorjaar

Voorjaar? Eerst nog Kerst!
Mocht u een extra grote

kerstboom willen?
Bestel dan graag vóór 30 oktober!

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

12 1/2  jaar vrijwilligster bij Unicef   

* Corrie van der Werff  krijgt de decoratie opgespeld door Reino Elzinga
(eigen foto)

Makkum - Al meer dan 12 1/2 jaar zet Corrie
van der Werff uit Makkum zich als vrijwilligster
in voor het werk van Unicef. Tijdens de najaars-
vergadering van Unicef Comité Makkum werd
haar de bronzen speld overhandigd en kreeg ze
een prachtig bos bloemen. Ook was er nog een
brief van het hoofdkantoor van Unicef, waarin
Corrie bedankt wordt voor haar inzet.

Samen met de andere vrijwilligers verkoopt Corrie
in het najaar Unicef kaarten. In het voorjaar wordt
er vanuit Makkum in bijna de hele gemeente
Wûnseradiel een collecte voor Unicef georgani-
seerd. Dit voorjaar kregen mevrouw Jansen uit
Parrega en mevrouw Couperus uit Burgwerd
van het regiocomité de bronzen speld toegestuurd.
Zij organiseren in hun woonplaats nl. de collecte.

In de week van 27 oktober tot en met 1 november
verkopen de World Servants rollen keukenpapier.
Op deze manier proberen we het geld bijelkaar
te krijgen voor de projecten in de Dominicaanse
Republiek en in Jamaica. De vorige keer hebben
we u verteld dat ook een aantal deelnemers uit
Makkum naar Ocara in Brazilië gaan, maar de
belangstelling voor dat project was zo groot dat
wij als deelnemers uit Makkum uitgeloot zijn.
Daarom gaan we naar de projecten in de Domini-
caanse Republiek en Jamaica. In de Dominicaanse
Republiek worden woningen gebouwd in Con-
stanza. In Jamaica bouwen we een school. Wij als
World Servants betalen alles, de reis, het verblijf,
de bouwmaterialen enzovoorts. We hebben een
bedrag van € 18.200,- nodig. Natuurlijk dragen
we zelf ook een deel bij, maar ook hebben we
uw hulp nodig. Deze keer krijgt u informatie
over het project in de Dominicaanse Republiek.

Woningen in Constanza
In de buitenwijk van de stad Constanza heeft
World Servants al meegebouwd aan een aantal
woonhuizen voor de armste mensen. Per project
worden er vier huizen gerealiseerd. De mensen die
in de buitenwijk wonen komen van het platteland
en zijn naar de stad getrokken omdat ze verwachten
daar veel geld te verdienen en veel groente te
verbouwen. Dit is echter maar schijn en ze
belanden in huizen van golfplaten omdat er geen
plek in de stad is. Naast deze mensen komen ook
veel Haïtanen naar de Dominicaanse Republiek.
In hun eigen land worden ze als slaven gebruikt.

Door de mensen in Constanza worden ze met de
nek aangekeken omdat ze uit een andere cultuur
komen. Met de komst van de stenen huizen die
World Servants helpt te bouwen wordt de leef-
situatie van de mensen enorm verbeterd. De oude
krotjes worden afgebroken en er komen nieuwe,
stevige huizen voor in de plaats. Verder geven
de nieuwe huizen ook een impuls aan de wijk.
De mensen zien meer waarde van een eigen plek
en onderhouden het ook beter. Het geeft de mensen
ook meer het gevoel dat ze van waarde zijn. Dat
stimuleert mensen om op te komen voor hun
rechten. Een kerk uit Constanza heeft bij World
Servants de aanvraag voor dit project ingediend.
Deze kerk zet zich vooral in voor de vluchtelingen
die vanuit Haïti naar de Dominicaanse Republiek
komen. Deze kerk maakt een plan en bekijkt,
samen met een advocaat, welke gezinnen in aan-
merking komen voor een stenen huis. Dit om
ervoor te zorgen dat de mensen die het ‘t meeste
nodig hebben een nieuw dak boven hun hoofd
krijgen. World Servants heeft zich voor meerdere
jaren aan dit project gebonden. In 2009 worden
er twee projecten in Constanza gedaan. Zo komt
iedereen sneller aan de beurt voor een huis.
Uiteindelijk zullen er 80 tot 90 gezinnen een nieuw
huis krijgen, verspreid over meerdere jaren. 

Zodra u de deurbel hoort in de week van 27
oktober tot en met 1 november, dan weet u waar-
voor we komen. We hopen op een succesvolle actie. 

De World Servants, Makkum.  

World Servants verkopen keukenrollen
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Jaarvergadering van de Volleybalvereniging Makkum
op donderdag 30 oktober 2008 om 20.00 uur. Plaats: De Waag

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag jaarvergadering d.d. 23 oktober 2007
4. Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdbestuur
5. Financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming nieuw kascommissielid

PAUZE

8. Begroting 2008 – 2009
9. Contributieverhoging met 5%
10. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet-herkiesbaar: Francis Koornstra
Kandidaten: Jolanda Weemhoff
Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich, 
vergezeld van vijf voorkeurstemmen nog aanmelden bij het bestuur.

11 Rondvraag
12. Sluiting

Geslaagde fietstocht brengt
€ 265 op voor dance 4 life
Makkum - Vrijdag 17 oktober hebben Marjan,
Karin, Tineke De Jong en Marion Stoffels de
Afsluitdijk heen en weer gefietst vanuit Makkum
voor dance 4 life. Ze begonnen ‘s morgens om 9
uur. Ze waren aan de overkant in den Oever om
11.15 uur. Na een pauze vertrokken ze, en waren
om 2 uur in Bolsward. Het was een geslaagde
fietstocht. Met z’n vieren hebben ze 265,- euro
opgebracht voor dance 4 life.  

Voor het goede doel
Makkum - De collecte voor de Brandwonden
Stichting heeft in Makkum € 1281.80 opgebracht. 
Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

Zangdienst
Makkum - Op zondagavond a.s. is er weer een
zangdienst in de Baptistenkerk. Deze avond
begint om 19.30 uur en als spreker voor deze
avond is ds. C. Helderop uit Purmerend uitge-
nodigd. Het thema voor de avond is ”U, wordt
gezocht”!! Dit thema gaat niet over het pro-
gramma Opsporing verzocht wat door de TV
wordt uitgezonden, maar er wordt mee bedoeld
dat God naar ons als mensen op zoek is. Er is
deze avond medewerking van de zanggroep
”Praise Him” uit Workum o.l.v. Theo v.d. Logt.
Dit is een enthousiaste groep jonge mensen die
God willen prijzen door met elkaar te zingen.
De samenzang is o.l.v. br. A. Couperus en we
hopen met elkaar op een gezegende dienst en u
bent allen hartelijk welkom namens de
Baptisten Gemeente Workum/Makkum.

Voor Bachelor Leisure Management aan de
CHN te Leeuwarden (tegenwoordig Stenden
University), Maaike Tolsma en Rommy Gietema
beiden afkomstig uit Witmarsum.
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Guus van Gulik
T 06 - 46 34 24 73

De Slinken 6
8754 KH Makkum
T 0515 - 23 38 97
F 0515 - 23 38 26

www.g3schilders.nl
info@g3schilders.nl

voor zowel bedrijf als particulier
buiten- en binnenschilderwerk, behangwerk

Winteeractiee:
binneenschildeerweerk/beehanggweerk
opdrachten gegeven in oktober/november

krijgen nog eens 10% korting 
op onze zeer scherpe tarieven!

Nieuw  Nieuw   Nieuw

Even een paar uur ontspannen?
Nu 1x zonnebank 

+ 2 uur sauna
(incl. gebruik zwembad, stoombad, whirlpool en infrarood)

voor slechts €18.50
Nu mogelijk van maandag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl Brug Dedgum gestremd 

van 27 oktober tot en met 12 december

Dedgum - In opdracht van de gemeente
Wünseradiel zal aannemingsbedrijf Haarsma uit
Tjerkwerd de komende weken werken aan het
vervangen van fundering van de brug tussen de
Arkumerlaan en Buren in Dedgum. Bij deze
werkzaamheden krijgt de brug een nieuwe fun-
dering die op een hoger landhoofd komt te liggen.
Deze werkzaamheden zijn nodig omdat de houten
fundering van de brug is aangetast en er dus een
nieuwe fundering nodig is. Om alvast rekening
te houden met de mogelijkheid dat de vaarver-

binding tussen de Workumervaart en de Oude-
gaaster Brekken door de stichting Friese Meren
wordt opgewaardeerd komt de brug op een hoger
landhoofd te liggen. Hierdoor krijgt de brug een
doorvaarthoogte van 1,50 meter. 

Tijdens de werkzaamheden aan de brug in Dedgum
tot 12 december 2008 is het voor fietsers en voet-
gangers mogelijk om over een hulpbrug aan de
overkant te komen. Motorvoertuigen zullen tijdens
deze periode een andere route moeten kiezen.

Fototentoonstelling ”thuis in Witmarsum”,
”thuis in Pingjum” in Aylva State
Witmarsum - De fototentoonstelling van foto’s
van dorpsgenoten uit de dorpen Witmarsum en
Pingjum heeft een plekje gevonden in Aylva
State. Om de bewoners de tijd te geven de foto’s
te bekijken en herinneringen op te halen naar aan-
leiding van de foto’s is besloten om de tentoon-

stelling in november een plek te geven in de ont-
moetingsruimte in Aylva State. Wie hem nog wil
zien heeft gelegenheid om daar te kijken en een
praatje aan te knopen met de bewoners. En veel
bewoners zullen het aardig vinden om over
”thuis” van gedachten te wisselen.

Feestavond kaatsvereniging Willem Westra

v.l.n.r. Jan Schurer, Kevin Jaarsma, Jan-Bauke Tolsma en Johan Okkinga

Arum - De kaatsvereniging ”Willem Westra”
te Arum hield een feestavond voor haar leden,
sponsors, vrijwilligers, kortom alle mensen die
bij de vereniging betrokken zijn. Directe aan-
leiding was de winst van Arum op het Nederlands
Kampioenschap (Bond) voor schooljongens.
Het partuur van Jan Schurer, Kevin Jaarsma en
Jan-Bauke Tolsma, wonnen deze partij afgelopen
zomer te Dronrijp. Wommels, de andere finalist
in Dronrijp, was ook aanwezig. Het partuur van
Arum werd in het zonnetje gezet en toegesproken

door voorzitter Wigle Sinnema, Jan Kamminga
van het Jeugdbestuur, Andries Zwager van
Dorpsbelang, Liesbeth Bruinsma, secr.Wommels)
en burgemeester Theunis Piersma van de
gemeente Wûnseradiel. Ook Wiebe van Dijk
(de opa van Kevin) stak een humoristisch verhaal
af. Daarnaast zong Wiebe met maat Wietse een
aantal feestnummers. Voor de rest was de muziek
in handen van het in Arum wereldberoemde DJ-duo
Bonne en Ernst. Zij zorgden voor een bruisende
avond in café ”De Gekroonde Leeuw”.

(eigen foto)
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Bassie 
komt naar Workum      

Workum - Hallo vriendjes en vriendinnetjes, wie
kent deze beroemde uitspraak van de bekendste
clown van Nederland nu niet. Op zaterdag 25
oktober, aanvang 14.00 uur, (herfstvakantie van
het noorden) komt Bassie met de Lach-Spektakel-
Show naar sporthal De Rolpeal in Workum. 

Deze groots opgezette show voor de hele familie
is een heerlijke middag vertier voor jong en oud.
Natuurlijk komt Bassie niet alleen. Ook Evert van
den Bos (die ook te zien is in de nieuwe spannende
avonturenserie ‘Bassie en de Speurtocht naar
Charly’) heeft in deze gezellige familieshow de
taak om Bassie in het gareel te houden als hij het
weer eens te bont maakt. De Lach-Spektakel-Show
is doorspekt met veel leuke liedjes, doldwaze
sketches en heel veel Bassie. De sporthal wordt
voorzien van een groot podium en een groot
decor.  De show staat garant voor ruim twee uur
lang lachen, schateren en dikke pret. Het zal de
laatste show van Bassie dit jaar in Friesland zijn!

Bassie leeft bij jong en oud! De TV series van
Bassie en Adriaan zijn uitgeroepen tot de best
bekeken jeugdseries. Daarnaast is de stem van
Bassie bij de navigatiesystemen één van de meest
gedownloade stemmen van 2008. Met Bassie kom
je altijd op de juiste plaats van bestemming.
Bekende uitspraken van Bassie zijn ondermeer
Ik snap het wel, maar ik begrijp het niet! Ik ben
wel dom, maar niet slim! Slagroomtaartjes! Alles
is voor Bassie!

De kaarten voor deze grootse show zijn op de dag
zelf aan de zaal vanaf 13.00 uur verkrijgbaar.
Bassie zal na afloop van de show, fotokaarten
uitdelen en is er gelegenheid om met hem per-
soonlijk op de foto te gaan. Bassie belooft in
ieder geval een middag met zingen, goochelen,
grappen en heelveel lachen. Kortom je mag deze
show niet missen, want wat er ook gebeurt altijd
blijven lachen!

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

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

”Jo moatte taai op ‘e hûd wêze”

Makkum - Twee jaar lang heeft de oud voorzitter
van de Elfstedentocht Henk Kroes met nog een
15 tal deelnemers voorbereidingen getroffen voor
een fietstocht van Bolsward naar Ghana. Deze
monstertocht stond in het teken van ”Iedereen
kind heeft recht op onderwijs, ook in Afrika”. En
de bijeengesprokkelde gelden, € 22.000,-, zijn
aan dit doel besteed. Op uitnodiging van ‘t Nut
Makkum gaf  Kroes aan de hand van een fraaie
diaserie een boeiende lezing over deze enorme
uitdaging. De lat was hoog en intensieve voor-
bereidingen waren maar wat noodzakelijk. De
deelnemers moesten aan sportieve eisen voldoen

en kregen vooraf een medische keuring.
”Boppedat moatte jo ek taai op ‘e hûd wêze”,
vertelde Kroes. Voorafgaande aan de tocht gingen
de deelnemers in groepstherapie. Wanneer je 3
maanden bij elkaar op de lip zit kun je absoluut
geen spanning gebruiken. En een middel om
groepsvorming te voorkomen was na een etappe
iedere avond een kringgesprek. 

De afstand die moest worden afgelegd naar het
Ghana (West Afrika) bedraagt ongeveer 10.000 km.
Een diversiteit van klimaatsinvloeden moesten
worden getrotseerd. Iedere dag werd er van de
fietsers een topprestatie verwacht. Het beklimmen
van de Pyreneeën, de kou in het Marokkaanse
gebergte, zinderde hittes en zandstormen in de
Sahara en malariamuggen moesten worden
overwonnen. Kroes vertelde over de  bijzondere
en speciale ontvangsten die de groep tendeel viel
bij de Afrikaanse bevolkingsgroepen. Diverse
keren werd er ‘s avonds een maaltijd bereid door
de vrouwen en feestgevierd, gevolgd door een
dansfestijn tot diep in de nacht. Over de lange
tocht is een boekje samengesteld met boeiende
dagverslagen van de deelnemers. Henk Kroes
ontving na afloop van de lezing een exemplaar
van de stripheld Hotse Klots uit handen van de
voorzitter van het Nut. 

Het programma van ‘t Nut wordt op zondagmiddag
16 november voortgezet met de komische theater-
productie ”De Tredde Helte” in de Zwaan.
Aanvang 16.00 uur.

(eigen foto)

Makkumer discotheek ”The Sound” maakt comback
Makkum - Herinnert u zich deze nog nog nog....
Final Countdown,The Police, Genesis, Stars on
45, Bon Jovi, Love is a battlefield. Wegens het
enorme succes in 2006, wordt volgende maand
de 2 e editie van Back to the eighties disco geor-
ganiseerd. We hebben op Zaterdag 1 November
deejee Hendrik wederom gecontracteerd. Hendrik
bekent van discotheek ”The Sound” zoekt al zijn
platen uit de jaren 80 weer bij elkaar en zal de
bovenzaal van Hotel de Prins op zijn grondvesten
doen laten trillen. Hits uit de jaren 80 vliegen
vanaf 21.00 uur om je oren! Dit optreden moet
je mee maken! En net als toen kun je je eigen
favoriete nummer aanvragen bij Deejee Hendrik.

Voor de jeugd vanaf 25 jaar die dit niet willen
missen kunnen nu nog voorverkoop kaarten ver-
krijgen  door te bellen met 06-42999828. Wees
er snel bij als je deze avond niet wilt missen
want: vol is vol !

(eigen foto)

Makkum - Opgericht in 1978 door een aantal zing
grage mannen, met als voorzitter en stimulator
de heer Jaap Bos. Meteen werd het een succes-
story. Met 40 man sterk werd in de kantine van
Amels gerepeteerd. Later werd Ons Gebouw de
vaste stek voor de Flevoboys. Bij het 25 jarig
jubileum werd een aantal leden van het eerste uur
met een zilveren speld gedecoreerd. De laatste
jaren is door diverse oorzaken het aantal leden
teruggelopen tot dertig.

De koorleden hopen na de jubileumuitvoering in
het k.c. ”Het Anker” (Buren 15) op zaterdag 25
oktober, dat de belangstelling van mannen die
graag willen zingen, weer toeneemt. Het koor is
zeer tevreden met de hedendaagse dirigent de
heer Marco Rypma, hij weet met succes het koor
op een hoger peil te brengen. Niet voor niets zijn
wij het enige mannenkoor in de Gemeente
Wûnseradiel. Het jubileumconcert begint om
20.00 uur.

Interkerkelijk Mannenkoor ”De Flevosanghers”
zingen 30 jaar
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Zangdienst
Zangavond 26 oktober a.s. om 19.30 uur

Baptistenkerk C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker: ds. C. Helderop uit purmerend

Thema: ”U, wordt gezocht!!!”

m.m.v. ”Praise Him” uit Workum

Hartelijk welkom namens de

Baptisten Gemeente Workum/Makkum

Rommelmarkt
Fancy Fair
25 oktober 2008
”De Hoekstien”

Van Aylvaweg 37, Witmarsum

10.00 - 15.00 uur
t.b.v. jongerenproject in Oekraïne
Entree (tevens verloting): € 1.-

tot 12 jaar gratis toegang

Organisatie: Oekraïne werkgroep Witmarsum

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door:
Garage Cats, Witmarsum - Tel. 0517-531441

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 25 oktober Competitie
senioren
QVC 1     - Makkum 1     14.30 uur
Ouwe Syl 2   - Makkum 2   12.45 uur
Makkum 3      - Foarut 2   14.30 uur
Tzummarum 2   - Makkum 4   14.30 uur

junioren
Makkum A1   - Oeverzw. A1 12.45 uur
SDS B1        - Makkum B1 10.00 uur
Makkum  C1   - JV Bolsward C1 10.15 uur

pupillen
Makkum E2   - AVC E1  10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum E4    - Sneek WZS E9 11.00 uur
Makkum F2     - Zeerobben F3 10.00 uur
Makkum F3 - Zeerobben F4   11.00 uur
LSC 1890 F9 - Makkum F4   9.00 uur

NeVoBo-competitie
zaterdag 25 oktober
17.00 uur D Makkum 2 - vc Sneek 5
17.00 uur D Makkum   - vc Sneek 4

KNVB-competitie
dinsdag 18 november
20.00 uur H Ny Engwier 1 - Woudsend 1

* zaterdag 25 oktober te Lollum in het Dorpshuis 
van 10.00-12.00 uur een vlooienmarkt wordt 
gehouden ten bate van de plaatselijke muziek-
vereniging Asaf

* eind november begint Unicef met de jaarlijkse 
verkoop

* Leden van Hallelujah vanavond en morgenavond
bij u zullen aanbellen voor de verkoop van de 
jaarlijkse koekactie, zij starten om 18.30 uur

* Kent u de website van de S.E.S. u leest hier het 
programma op van 2009; www.ses-makkum.nl 

Sporthal

Wist u dat...

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

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging 
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Bovag Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en                      

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl   

Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur)

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318

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
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Witmarsum - Plattelânsprojekten Noardwest
Fryslân organiseert 2 informatieavonden in Noard-
west Fryslân over de kansen die verbrede landbouw
biedt. De avonden zijn gericht op alle agrarische
ondernemers in het gebied die belangstelling
hebben voor verbrede landbouw. Met andere
woorden alle boeren en tuinders, georganiseerd
én niet georganiseerd, die geïnteresseerd zijn in
de mogelijkheden om het agrarisch bedrijf een
nieuwe impuls te geven. In deze regio is data en
locatie dinsdagavond 28 oktober, 20.00 uur, café
De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3, Witmarsum.
Onderwerpen: Agrotoerisme, Agrarisch natuur-
en landschapsbeheer en Duurzame energie door
vergisting.

Eventuele valkuilen
Elk onderwerp wordt ingeleid door enthousiaste
sprekers die als agrarisch ondernemer, adviseur of
als beleidsmedewerker al lange tijd nauw betrokken

zijn bij het thema. Zij geven informatie over de
kansen en bedreigingen, succesfactoren en even-
tuele valkuilen waar de ondernemer mee te maken
kan krijgen.Tijdens de avonden is veel tijd gereser-
veerd voor vragen en voor een discussie met de
sprekers.

Uitstek
Gespreksleider van beide avonden is Piet Adema,
gedeputeerde van Provinsje Fryslân én voorzitter
van het gebiedsplatform Noardwest Fryslân.
‘’Dit is dé kans bij uitstek om je als agrarisch
ondernemer in 1 avond bij te laten praten over
de mogelijkheden en onmogelijkheden van ver-
brede landbouw’’, volgens de gedeputeerde. ‘’Ik
roep alle boeren en tuinders in het gebied dan
ook op om minstens 1 van de geplande avonden
te bezoeken.’’

Aanmelden
De avonden zijn gratis toegankelijk, aanmelding
wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan bij Margreet
Jongema van Projecten LTO Noord die de bijeen-
komsten in opdracht van Plattelânsprojekten
organiseert, door een telefoontje naar 088-8886677
of door haar een email te sturen mjongema@
projectenltonoord.nl

Alle boeren en tuinders in Noardwest Fryslân welkom

Het bestuur van de Stichting tot Nut te Arum
heeft het verzoek van de Stichting Monument
L.S. Hilarides om een bijdrage in de kosten voor
het onderhoud van dit monument gehonoreerd
met een bedrag van 1000 euro.

Monument voor Lammert S. Hilarides. 
Dit monument aan de Grote Buren te Pingjum is
ontworpen door Gerhardus Jan Adema. Hij was
beeldend kunstenaar en restaurateur van schilde-
rijen. Hij voerde opdrachten uit voor de provincie
Friesland en voor diverse gemeenten. Zijn
bekendste beeld is "ús Mem", beeld van een Friese
stamboekkoe in Leeuwarden.

Wie was Lammert Scheltes Hilarides?
"Lammert Skeltes Hilarides werd in 1868 in
Pingjum geboren. Zijn vader was veehouder en
Lammert Skeltes leerde in zijn jongensjaren het
kaatsen in de koestal. Hij bekwaamde zich voor-
al in de opslag, want door de ballen met juiste
precisie en met flinke snelheid door de open-
staande deuren van die stal te slaan, had hij na veel
oefenen dat onderdeel van de kaatssport gewel-
dig onder de knie. Bij kaatswedstrijden vlogen
de ballen dan ook als kanonskogels naar het perk
en door zijn scheve aanloop waren ze een obsessie
voor elke tegenstander. 

Hilarides begon op zestienjarige leeftijd met het
wedstrijdkaatsen en zijn talenten vielen al snel op
bij de meer gelouterde spelers. Spoedig daarna
verscheen hij op eersteklas wedstrijden (nu hoofd-
klasse) en won hij in 1886 meerdere prijzen. De
kaatscarrière van Hilarides zou kort en succesvol
zijn. In 1887 won hij de PC met Klaas Willems
Boorsma en Jacob K. Wassenaar en werd tot
koning uitgeroepen. Die prestatie zou hij in 1888
en 1889 evenaren. In totaal kwam hij slechts vier

keer op de PC uit, maar zijn drie opeenvolgende
koningschappen brachten hem veel roem.
Hilarides was voor het dorp Pingjum van
onschatbare waarde. 

Hij was jarenlang bestuurslid van allerlei verenig-
ingen en instanties. Voor de kaatsvereniging 'Jan
Reitsma' uit die plaats was hij een welbespraakt
bestuurder, zowel bij prijsuitreikingen als bij
vergaderingen van de Nederlandse Kaatsbond
(NKB). Hij werd bovendien scheidsrechter bij
die bond en hij trad gedurende vijftien jaar, van
1919 t/m 1933, in die functie bij de PC op. Elke
morgen van de PC-dag mocht hij met de voorzitter
in de koets de traditionele rijtoer door Franeker
maken. Zijn optreden als scheidsrechter werd
gekenmerkt door bescheidenheid, kennis van zaken
en rechtvaardigheid. Dat laatste werd hem door
sommige kaatsers niet altijd in dank afgenomen,
want op de PC van 1924 kwamen twee spelers te
laat en het partuur werd van deelname uitgesloten.
De andere kaatsers waren het hiermee niet eens
en dreigden met een staking. De PC-commissie
besloot de twee uitgesloten spelers een tegemoet-
koming te verstrekken en daarna kon de wedstrijd
doorgang vinden. Beide spelers werden wel voor
de rest van het seizoen, ongeveer zes weken,
geschorst en door solidariteit van de andere spelers
werden geen wedstrijden meer op het hoogste
niveau gehouden. In 1925 was alles vergeten en
werd er weer gekaatst. 

Lammert Skeltes Hilarides overleed, na een kort
ziekbed, op 19 juli 1934. Als eerbetoon voor de
verdiensten voor het dorp Pingjum werd in 1937
dit monument voor hem onthuld."

Namens Bestuur 
"Monument Lammert S. Hilarides"

Gift voor het Monument 
"Lammert Scheltes Hilarides" in Pingjum

Uniek symposium Alzheimer
in voor- en tegenspoed
Leeuwarden - Op 20 november is er een sympo-
sium georganiseerd door de vier Friese Alzheimer
Cafés. Er wordt informatie verstrekt en uiteraard is
er ook voldoende tijd om lotgenoten te ontmoeten
en ervaringen uit te wisselen. Het is een ontmoe-
tings-plaats voor mensen met Alzheimer, hun
partners, familie en bekenden en wordt volledig
door vrijwilligers georganiseerd. 
Opgave en inlichtingen Mente Kroon, 
tel. ma. di en do: 0515-461196.

Badminton jeugdtoernooi
te Makkum
Makkum - Op zaterdagmiddag 11 oktober werd er
een jeugdtoernooi georganiseerd voor de jongere
badmintonner/sters van 8 t/m 17 jaar. Deze werden
in 6 poules ingedeeld naar sterkte en leeftijd. De
deelnemende clubs kwamen uit de regio, nl.
Bolsward, Harlingen, Franeker, St. Anna, Parrega,
IJlst, Workum, Lemmer en natuurlijk Makkum.
Door de opgave van in totaal 96 kinderen moest
er een strak tijd schema aangehouden worden
om op tijd klaar te zijn. Helaas waren er ook 7
ziek meldingen. Dus voor sommige kinderen
was er een extra inval beurt. Er werd de hele
middag leuk gespeeld met soms hele spannende
wedstrijden, met maar 1 punt verschil. 
Na 17 ronden, waarin iedere deelnemer 4 eigen
wedstrijden moest spelen, werden om ±17.00 uur
de prijzen uitgereikt. In iedere poule waren 3
prijzen te verdelen. Van de badmintonclub van
Makkum had Manon Rinia een 3e prijs in de A-
Poule en Jelle Smit een 1e prijs in de E-poule.
Het volgende regio toernooi wordt gehouden op
zaterdag 15 november in St. Anna.

De Jeugdleiding.

Oproep sportverenigingen
Nieuw TV-programma Boppeslach Kafee

Vanaf donderdag 6 november komt Omrop Fryslân
Televyzje elke week met Boppeslach Kafee. Om
en om presenteren Simone Scheffer en Arjen de
Boer het nieuwe programma dat ‘s avonds van
18.30 tot 19.00 uur op TV te zien zal zijn. Het
wordt een opiniërend praat- en vooral discussie-
programma over sport in het algemeen en voetbal
in het bijzonder. Een belangrijk kenmerk is het
oog op het komende sportweekend. Er is ook
publiek bij. Dit zullen leden van sportverenigingen
zijn. Er kunnen voor de Omrop verschillende
redenen zijn om een sportvereniging uit te nodigen.
Bijvoorbeeld het tig-jarig bestaan van zo’n club,
een jubilaris onder de vrijwilligers, een fusie met
een andere vereniging, een bijzonder sporttoernooi,
de eerste wedstrijd op het nieuwe kunstgrasveld
of de opening van de vernieuwde kantine. Noem
maar op. Wil uw sportvereniging ook eens te gast
zijn? Vanaf heden kunnen sportverenigingen zich
aanmelden bij Omrop Fryslân via het mailadres
boppeslachkafee@omropfryslan.nl. Vergeet niet
de aanleiding er bij te zetten! Boppeslach Kafee,
donderdags 18.30-19.00 uur. Nogmaals te zien
de hele avond en nacht eenmaal per uur.
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag

op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 28 oktober 2008 van 13.30 – 15.15 uur

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.

De volgende open middag is op dinsdag 17 maart 2009.

Met vriendelijke groet,

OBS CBS KBS
‘It Iepen Stee’ ‘De Ark’ ‘St. Martinus’
dhr. Hans Boonstra mw. Letty Loerts-Bakkes dhr. Jan Altenburg

RK DALTONSCHOOL OPENBARE CHRISTELIJKE
VOOR BASISSCHOOL BASISONDERWIJS
BASISONDERWIJS

“St. Martinus” "It Iepen Stee" "De Ark"
Toegankelijk Waar iedereen graag
voor naar toe gaat’!’
iedereen

Ds. L. Touwenlaan 3 Lieuwkemastraat 67 Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 6 8754 BL Makkum Postbus 86
8754 ZN Makkum 0515-232070 8754 ZP Makkum
0515-232424 0515-231561

Dhr. J. Altenburg dir. Dhr. H. Boonstra dir. Mevr. A. Loerts-Bakkes dir.
dalton@martinusmakkum.nl info@obsiepenstee.nl post@arkmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl www.obsmakkum.nl www.arkmakkum.nl
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Volleybal - P.Z.H.-Makkum 1-3
Het zou 11 oktober een hele verrassing worden
deze zaterdag. Het damesteam vertrok met precies
6 dames waarvan 2 van dames 3! Eva en Hilde
hadden deze dag andere verplichtingen en hier-
voor in de plaats hadden we onze altijd reddende
engel Boukje en Andrea. 

De eerste set begon vliegend. Deze keer speelden
we niet met onze vaste libero Francis, maar mocht
deze het weer een keer op de mid proberen, samen
met Ylja. Boukje en Andrea op de mid. Els als vaste
spelverdeelster en Elly op haar, nu al vertrouwde,
diagonaal plekje. We hadden een goede service
druk waardoor de dames van PZH eigenlijk niet
tot aanvallen toe kwamen. Deze set eindigde dan
ook in 19 - 25.

De tweede en de derde set waren eigenlijk identiek
aan de eerste set, echter lieten de dames van
Makkum het op het laatste in de derde set zo nu
en dan wel iets afweten. Waarschijnlijk iets van
concentratie verlies en hier en daar sloeg de ver-
moeidheid ook iets toe. Beide sets werden ook
gewonnen door de dames, 19-25 en 22-25.

De vierde en laatste set dutten de dames van
Makkum iets in. Veel eigen fouten en de service
druk was minder dan in de voorgaande sets.
Helaas werd deze set met 25-22 verloren, maar
al met al mogen de dames niet klagen. We hebben
met een nog niet helemaal fitte mid-speelster en
2 dames van dames 3 toch maar weer mooi de
puntjes mee naar huis genomen.

Volleybal - Makkum-P.Z.H. 3-2
Makkum - Ook vorige week zaterdag  18 oktober
weer tegen de dames van PZH echter wordt het
nu een thuis wedstrijd. Vol goede moed werd er
begonnen door de dames. Nu wel weer compleet
en met onze nieuwe aanwinst Franciska!
Overgekomen van het tweede. 

De eerste set werd er wel iets anders gestart dan
gewend. Francis weer als libero en nu mocht
Hilde het eens op de mid gaan proberen, zodat
Elly op diagonaal kon blijven en Franciska op
de buiten. Het bleek nu toch iets anders te gaan
dan de vorige wedstrijd tegen PZH. Nu hadden
hun de service druk en stonden wij erbij en
keken erna. Veel eigen fouten en een hele tamme
beweging in het veld bij de dames van Makkum.
Voordat we het dan ook wisten werd deze set
verloren met 13-25. 

In de tweede set bleef de opstelling hetzelfde en
eigenlijk ook het hele spel. PZH met de druk en
Makkum afwachtend, tam en zich ergerend aan
de scheids. Ook deze set werd verloren, alleen
wel met iets meer tegenstand. 23-25

Het was wel duidelijk dat er iets moest veranderen
en dat gebeurde dan ook. Hilde ging weer naar
de buiten en Franciska kwam zo op de mid te
staan. Eigenlijk stond iedereen, zo ongeveer, op
zijn eigen plekje. Er werd beter gestart, met een
goede service druk en iets minder fouten dan in

de voorgaande sets. Er werd nu lekker aangevallen
op alle posities. Dat geeft de burgen moed zullen
we dan maar zeggen. Deze set werd gewonnen
met 25-22. De tussenstand 1-2. 

Op naar set nummer 4 want de dames wilden nu
natuurlijk niet gaan verliezen. De opstelling van
set drie bleef bestaan en de dames gingen er weer
voor. Nog niet zoals we de voorgaande westrijden,
maar wel met het idee om deze wedstijd nog te
gaan winnen. Gelukkig bleven we er in geloven
en pakten we deze set met 25-18. Nu dan nog de
beslissende vijfde en laatste set. PZH begon met
de service. Makkum kwam elke keer een paar
puntjes achter, maar wisten die gelukkig allemaal
weer goed te maken. PZH kwam als eerste op
matchpoint, maar wisten dit gelukkig niet af te
maken. Met hier en daar soms wat vreemde
beslissingen van de scheids was het dan nu aan
de dames van Makkum om de wedstrijd af te
maken. Ook hier gingen toch wel een stuk of
drie matchpoints overheen, maar met een ace
van Ylja werd deze set met 18-16 gewonnen wat
dus ook gelijk het winnende punt van de hele
wedstrijd was. 

Aanstaande zaterdagmiddag staat Sneek op het
programma. Hopen dat we dan beter en met
meer enthousiasme in het veld staan. De wed-
strijd Makkum - v.c. Sneek om 17.00 uur in
sporthal  Maggenheim. 

De Waardruiters
Cornwerd - Donderdag 9 oktober ging Marijke
Bnonthuis naar Tolbert. Met Welldone ging ze van
start in de klasse L-springen. Ze bleef foutloos
en won daarmee de 5e prijs. Met Wild Lady
sprong ze in de klasse M. Een foutloos parcours
en barrage waren goed voor de 6e prijs. 

Op 11 en 12 oktober kon er met de paarden worden
gestart in Franeker. Marijke Bonthuis startte met
Zinediene Zidane in de klasse L-1 dressuur. Met
een score van 196 punten behaalde ze 2 winst-
punten en de 2e prijs. In de klasse L-2 ging ze van
start met Welldone. De 188 punten waren goed
voor een winstpunt en de 4e prijs. In deze klasse
ging ook Lysanne Wielsma met Typhon van start.

Zij behaalde met 180 punten een winstpunt. Met
Zidiene Zidane won Marijke na een fouloss par-
cours de 2eprijs bij het springen in de klasse B.

In Molkwerum was er een wedstrijd voor de
pony’s. Mirjam Kadijk startte met Alaska in de
B-dressuur en ook zij ging door een score van
183 punten met een winstpunt huiswaarts.

Op 19 oktober ging Marijke Bonthuis naar
Franeker Met Zinediene Zidane sprong ze in de
klasse B en behaalde middels een foutloos parcours
en prima stijl de 1e prijs. In dezelfde klasse ging
ze ook van start met Zaragoza waarmee ze ook
beslag legde op de 2e prijs. 
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Zaterdag 25 oktober  

Voorstraat  7 Makkum 

van 8.30-12.00 uur

20 % korting of meer 

of Gratis extra produkten?

>Op is op < 

Venema dhz en tweewielers

Vrijdag avond’s 
tot  8.00 uur geopend

PSV De Halsbanrûters
Pingjum - Zaterdag 11 oktober werd er in Franeker
een dressuurwedstrijd voor paarden gehouden.
In de klasse B behaalde Annemarie Wietsma met
Schelte-Evert K een winstpunt met 180 punten.
De 2e prijs ging in deze klasse naar Corinne
Huizinga met Wise Guy's Joeri met 195 punten
goed voor 2 winstpunten. In de klasse L2 reed
Angela Sijbesma een winstpunt met Icarus met
183 punten. Yvonne Philipse kwam ook aan de
start met Just do it in de klasse Z2. Met een
score van 227 punten werd de 1e prijs en 2
winstpunten mee naar huis genomen. 

Ook werd er zaterdag en zondag dressuur gereden
in Hippolytushoef. In de klasse B kwam Corinne
Huizinga aan de start met Wise Guy's Joeri. In
de 1e proef scoorde zij 189 punten en in de 2e
proef 185 punten samen 2 winstpunten. Louise

Nieuwenhuis kwam voor de eerste keer aan de
start met Maaike-Yke fan Lutke Peinjum in de
klasse L1. In de 2e proef scoorde zij een winst-
punt met 184 punten. 

Zondag 12 oktober nam Louise Hawar fan Lutke
Peinjum mee naar Hippolytushoef om uit te komen
in de klasse Ml. In de 1e en de 2e proef werd de
1e prijs gewonnen met 174 en 177 punten.

Zondag 19 oktober ging Louise Niuwenhuis met
haar paard Maaike-Yke fan Lutke Peinjum naar
Anna-palowna om daar mee te doen aan een
dressuurwedstrijd.Zij kwam uit in de klasse
L1.In de 1e proef was de score 181 punten en in
de 2e proef 182 punten. Louise kan er weer 2
winstpunten bijtellen.

Stoeterij Beijemasatie Arum       
Warga 19 oktober
Finale M-Z Dressuur competitie Friesland:
Anja Oudendag 
met Gitta fan e Beijemastate 9 de plaats

Anna Paulowna 19 oktober M1 Dressuur
Jessica Kuvel
met winston 184 punten tweede prijs

B Dressuur
Corinne Huizinga 
met whise guy,s Joerie 201 punten eerste prijs 
en 203 punten tweede prijs
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Springer, voor naast de fiets waar de hond aan kan lopen,
alle kracht komt op de veer € 25.-; Zwarte leren herenjas,
met grijze afritsbare kraag, echt heel mooi mt 58 € 50,-,
tel. 0517-532099 of 06-27374840

Witte ronde eetkamertafel met uitschuifblad en leeuwenpoten
afm. 100Ø uitschuifbaar tot 1.50 cm. h. 78 cm € 95.-;
Damesjas mt. 38, camel kleurig im. suede met teddy voering
1x gedragen € 30.-, tel. 06-25080011

Paardrijcap Wembley maat 531/2, zwart fluweel € 10.-;
Paardrijcap (vermoedelijk) maat 52, zwart fluweel € 10.-
Allebei in prima staat, tel. 0515-560055

Graco duo wandelwagen € 70.-; Bruine rieten schommel-
stoel € 25.-; Bauknecht vaatwasmachine € 100.-, 
tel. 0515-579190

LP’s plus Singles in een koop, alle soorten muziek, € 25.-
Schemerlamp messing voet, met gemêleerde kap beige/bruin,
€ 10.; Donker eikenhouten tv kastje, met uitschuifbare
lade waar video/of dvd op kan staan en twee deurtjes, € 25.-
tel. 0517-532099 of 06-27374840

Playstation met 16 spelen t.e.a.b., tel. 06-25080011 

Easy Bob baby-autostoeltje € 25,-; Auto-zittingverhoger
€ 15,-; Wit metalen traphekje (klemsysteem, geen schroeven)
€ 25,-; Wit metalen bedrekje € 10,-; Campingbedje met
draagtas € 15,-; Wit MDF ledikantje met matras en com-
mode € 125.-  alles in prima staat. tel. 0515-560055

2 Zware fauteuils klassiek, groen flours bekleed, p./st. € 15.-
i.pr.st., tel. 0515-572875

Dressuurzadel Salto 18” med. boom, i.z.g.st., tel. 06-47326395

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

TE KOOP

Kofstraat 31
MAKKUM

Hoekwoning met 
zonnige tuin, 

bijkeuken, garage en
caravanberging.

Vraagprijs:
€€ 149.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Voeten verdienen aandacht! 
Voor al uw voetproblemen kunt nu terecht bij:

Klaskes Voetverzorging
Ingegroeide nagels, likdoorns en eelt. Of laat je voeten lekker verwennen met een cosmetische voetbehandeling.

Dr. Joost Halbertsmastraat 24,  Bolsward - tel: 0515-57 66 39 / 06 51 50 68 45

De salon is geopend op: maandag en dinsdag vanaf: 8.45 t/m 12.00 uur en van 13.30 t/m 15.30 uur. 
En woensdag vanaf 8.45 t/m 12.00 uur. De Pedicure komt ook bij u thuis.

Als u bijvoorbeeld slecht ter been bent, wordt u dus in uw eigen omgeving behandeld

EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF



Plinten, nieuw, wit mdf: 4x 3.90x5.5x1.2; idem 4x 2.50x4x1;
idem 1x 2.40x4.5x1; idem 1x 2.50x4.5x1; Ronde geïmpreg-
neerde tuinpalen met punt, als nieuw, alle palen € 15.-; 5x
1.80x9; 3x 1.00x6; 1x 1.50x9; 1x 2.00x6; Rvs ronde spoel-
bak + wk wandkraan € 15.-; Verticuteerhark, grashark en
grassproeier, alles van Wolf € 15.-, tel. 0515-232272

Elektriciteits draad, blauw/bruin/zwart en aarde, plus enkele
deurdrangers en nog meer zolderspul t.e.a.b. Vier massief
eikenhouten consoles, wij hebben ze gebruikt als sier, behoor-
lijk groot t.e.a.b., tel. 0517-532099 of 06-27374840

Flanel hoeslaken + 2 slopen mt. 220x240 als nieuw; Wegens
te kleine maat t-shirts, lange broeken, truitjes, overhemden,
alles netjes en schoon, tel. 06-21403801

Rhino Elektro Buitenboord-FluisterMotor, Milieuvriendelijk,
sterk en zuinig. Zeer geschikt als hulpmiddel bij het vissen,
‘snoeken’ en netten slepen, voor elke recreatieboot. Tot
1100 kg verplaatsbaar gewicht; met nog ruim 20 maanden
fabrieksgarantie! Ik verkoop geen bijbehorende 12Volts accu.
Splinternieuw en nog nooit gebruikt voor slechts € 215.-
Heeft u belangstelling? Gewoon even bellen, tel. 0515-231475

Grenen eetkamer tafel 150x90 € 75.-; 2 Koloniale armleun
stoelen € 40.- p. st., tel. 06-25080011

Nette dame biedt zich aan als hulp in de huishouding, voor
het schoonmaken van huis, boot, caravan, tel. 06-29024661

Wie heeft er een oude Computer die nog goed werkt, bel
dan tel. 06-17605593 of 06-34697246

Met spoed: Woonruimte (eenvoudig en goed) gezocht in
Makkum voor de wintermaanden voor automonteur, tel.
06-18958124 of 0515-232397

Herhaalde oproep: Gezocht een betaalbaar onderdak, garage-
box of deel v.d. schuur in Makkum of omgeving van ca. 5.5x
3.0 meter, voor stalling van 2 kano’s en opknappen van een
aanhangwagentje. Heeft u een ruimte beschikbaar voor
min. november tot mei? Ik hoor het graag, tel. 0515-231475
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

GEZOCHT

AANGEBODEN

ALLES VERS EN HUISGEMAAKT!!!

KIJK OP WWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

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

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE


