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Makkum - Afgelopen vrijdagavond 1 november is
het nieuwe centrumgebouw op het villapark officieel
geopend door burgemeester drs. Theunis Piersma
van de gemeente Wûnseradiel. Bij de openingshandeling kreeg hij assistentie van Neptunus, die ooit
de grootste aantrekkingskracht op het water had.
Neptunus waande zich een pad door de talrijke
genodigden en overhandigde aan burgemeester
Piersma de tandvork, die het gebouw officieel opende
door de naam ”Captain’s Club” te onthullen. Voorafgaand aan de opening voerde Hans Schuchard.
Wie stond er vroeger altijd slagboom ik zei de gek
zegt Schuhard. Maar elk jaar werd het drukker en
drukker, ik heb er altijd met veel plezier gestaan en
ik heb er ook veel geleerd. Ik ben trots op iedereen,
maar heel speciaal trots op de medewerkers mijn
compliment voor jullie. Burgemeester Piersma
memoreerde dat het allemaal is begonnen in de
jaren tachtig, toen hadden we ook al te maken met
een kwakkelende economie. Maar in de loop der jaren
is er veel gerealiseerd, mijn voorganger burgemeester
Meinte Abma heeft de start meegemaakt.

broodjes, een verse salade of heerlijke koffie met
appelgebak. Gasten die hun boot hebben meegenomen
of bij Captain’s Bikes & Boats een boot gehuurd
hebben, kunnen zelfs hun krant of broodjes per boot
ophalen. En op het grote houten terras, dat over het
water aangelegd is, is het in het zonnetje bijzonder
goed toeven.

De opening van de Captain´s Club is de bekroning
op het 5-sterren villapark dat sinds 1994 continu in
ontwikkeling is. ‘Met de Captain’s Club hebben
wij onze doelstelling om onze gasten totaal vakantiegemak én -vermaak te bieden, bereikt,’ aldus directeur
Hans Schuchard. ´We hebben vooraf uitgebreid
onderzoek gedaan naar de vakantiewensen van onze
bezoekers en hebben de uitkomst hiervan als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling van dit
vakantieconcept’. De Captain’s Club bestaat uit een
ontvangsthal met een piramidedak van maar liefst
14 meter hoog. In de luxe snackcounter Captain’s
Corner kunnen gasten ‘s ochtends vers gebakken
broodjes halen of ‘s avonds een afhaalmaaltijd.
Smulpapen kunnen hier ook terecht voor luxe

Door de groei van het park en het groeiende aantal
medewerkers was ook meer kantoor- en opslagruimte
nodig. Achter de receptie zijn dan ook ruime kantoren
en opslagruimtes gerealiseerd. Op de plaats waar
voorheen het kantoor gevestigd was, zijn nu parkeerplaatsen aangelegd, waarmee ook het parkeerprobleem is opgelost. Beach Resort Makkum is in
14 jaar uitgegroeid tot een compleet vakantiepark
met meer dan 400 vakantievilla’s en -appartementen.
Het aantal gastenaantal stijgt ieder jaar, vandaar dat
Beach Resort Makkum zich ook blijft ontwikkelen.
Op dit moment vindt er wederom een uitbreiding
plaats en worden er nog eens 19 nieuwe 10-persoons
villa’s bijgebouwd. Er zijn een 24 tal vaste medewerkers in dienst.

Om de incheckers zo snel mogelijk na aankomst
van hun vakantie te kunnen laten genieten, is de
receptiebalie aanzienlijk vergroot. In Captain’s Games
kunnen kinderen zich vermaken met Lego, moderne
spelautomaten of een spannende tekenfilm kijken.
Grote modelschepen en gekleurde vuurtorens vullen
de grote glazen vitrines in de Captain’s Shop. En met
de meer dan honderd jaar oude olijfbomen bij de
entree en de metershoge palmbomen in de hal waant
de gast zich direct aan de ‘Costa del IJsselmeer’.
De outdoor-activiteiten zijn uitgebreid met o.a. een
mini-autobaan, een mini-bagger voor kinderen,
twee all-weather tennisbanen en een nieuwe midgetgolfbaan.

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 9 november
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, jeugddienst
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.v.Spelden, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur br. U. Zwaga (fries)

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker,
”De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531218

Familieberichten
‘De Heer houdt de wacht over je gaan
en je komen van nu tot in eeuwigheid.’
Psalm 121 : 8

Wij willen iedereen bedanken, die met zoveel
zorg en liefde met ons heeft meegeleefd
tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw Willy, onze moeder, schoonmoeder en oma.
Con Eijsberg
Audrey, Huite, Leyton en Jared
Collin, Suzanne, Roan en Liam

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 R. Meyering,
De Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

woensdag 5 november
Exmorra - Vanavond 19.30 uur houdt Barbara
Driessen, bekend van haar boek ‘Sensitieve
Intelligente’, een lezing in Centrum Wilgenhoeve
te Exmorra, info: tel. 0515-575169

vrijdag 7 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 8 november
Makkum - Sporthal 13.00 uur
Badmintonvereniging seniorentoernooi
Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur
competitie klaverjassen

Makkum, november 2008

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.

Agenda

Exposities
Langs deze weg willen wij allen hartelijk
bedanken voor het meeleven en de belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze zus en schoonzus

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

Ali Reijns

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

Onze speciale dank gaat uit naar de heren
doktoren en de mensen van de thuiszorg.
Hun geweldig zorg tijdens haar laatste weken
en bij haar heengaan was een grote steun
voor ons als familie.

Makkum - Workshop bloemschikken bij De
Túnkeamer. info: tel. 0515-232269
Piaam - ‘t Fûgelhûs: Olieverf-schilderijen en
aquareltekening van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m zo. van 10.00 tot 17.00 uur

Makkum, november 2008

Niet geplaatste advertentie
Persoonlijke uitnodiging
van Boekingscentrale Ulft
Makkum - Het blijkt dat diverse bewoners van
Makkum, middels een persoonlijke uitnodiging,
zijn uitverkoren om van ”Uw boekingscentrale” te
Ulft een cadeaupakket t.w.v. e 299.- overhandigd
te krijgen. (”Uw postcodegebied is uitverkoren”).
Dit zal plaatsvinden 11-11-2008, adres: Vitusdijk
15 te Blauwhuis, tijdens een presentatie van
nieuwe wellness- en gezondheidsproducten. Een
gratis kop koffie of thee is inbegrepen en ook
nog een lekkere kop soep. Een antwoordkaart dient
ingevuld retour gestuurd te worden en alles komt
voor elkaar. In de meeste gevallen ontvangen
onze oudere medemensen zo’n uitnodiging en
zij ”trappen erin”.
Heeft u ook zo’n uitnodiging ontvangen, ga dan
even ”googlen”, of laat dat doen door uw kinderen,
kleinkinderen, buur of kennis. Intypen: boekingscentrale ulft. Er verschijnt dan een pagina waar
bovenaan staat ”Tros radar”. Verder wijst alles zich
vanzelf. Verhalen van mensen die er geweest
zijn en waarschuwingen.
Het is maar dat u het weet.

Makkum - De drukker van de Makkumer Belboei
is een aantal malen aangesproken omtrent de
advertentie van de kroegentocht welke niet is
geplaatst in de krant. Dat hij hier herhaaldelijk
op wordt aangesproken is een vervelende zaak.
Echter ligt de verantwoording inzake de inhoud van
deze krant niet bij de drukker maar bij de redactie.
Zij geven door wat er wel en niet geplaats dient te
worden. Mocht het dus zo zijn dat uw advertentie/
copij niet geplaatst is, neem dan contact op met
de redactie.
Een vergissing is menselijk, het mag dan niet
gebeuren maar toch komt het wel eens voor. Het
overkomt iedereen wel eens. Wij proberen week
in week uit als team het met elkaar zo goed
mogelijk te doen en als het eens mis gaat, maak
daar dan geen heisa van. Laten we hier met
elkaar aan werken, dan blijft de Makkumer
Belboei het krantje van Makkum en omstreken.

www
.
makkumerbelboei
.
nl
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Sinterklaas
is op weg naar Makkum
Makkum – Over 10 dagen is het zover…..,
Sinterklaas komt naar Makkum. De Pieten zijn nu
nog aan het trainen hoe ze het best in Makkum aan
wal kunnen komen. Maar zaterdag 15 november
moet wel lukken, om 14.30 uur (half drie) worden
jong en oud, groot en klein op de kade van de
haven van de haven verwacht. En nu alvast maar
goed oefenen en sinterklaas liedjes zingen

Meerder inbraken
in kantoren
Makkum - De politie heeft een onderzoek ingesteld naar drie inbraken in kantoren vorige week
in de nacht van dinsdag op woensdag. Bij een
bedrijf aan de Suderseewei werd een deur opengebroken, waarna een geldkistje met een klein
bedrag er in werd weggenomen. Een 62-jarige
man uit Makkum deed aangifte. Bij een ander
bedrijf aan de Suderseewei werden alle kasten
overhoop gehaald en werd ook een geldbedrag
meegenomen. Bij een bedrijf op de Holle Poarte
werd het slot geforceerd, waarna uit de kassalade
en een kluisje geld werd weggenomen. Een 39jarige man uit Makkum deed voor deze inbraken
aangifte.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Honig Champignonsoep........................................nu 79

cent
Jacques kruidenboter, 100 gram.................................89 cent
Vos Banket Gevulde Speculaas, pak 300 gram............nu 1.09
Goudappeltje, 1 literpak.....................................1.29 89 cent
Biotex blauw of groen, 600 gram.................................nu 3.49
van de Warme Bakker
Sneeuwster.....................................................................nu 2.98

Het Friese Hart klopt door
tijdens de winterstop
Makkum - Het Waaggebouw sluit na een druk
bezocht seizoen de deuren voor een winterstop tot
1 april 2009. Het Friese Hart blijft bereikbaar op
tel. 0515-233940 / fax. 0515-233805
info@hetfriesehart.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van toeristische info in
Wûnseradiel e.o., kijk op: www.hetfriesehart.nl

uit Blom’s Slagerij
Rookworst, 100 gram..................................................99
(de beste van Nederland)
Aanbiedingen geldig van do. 6/11 t.e.m. wo. 12/11

Rundvleesvoordeel

Kogelbiefstuk
4 halen = 3 betalen
Profiteer van 6 t/m 8 november
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Speklappen
4 halen = 3 betalen
Vleeswarenvoordeel

Gebraden fricandeau +
100 gram Boeren metworst
100 gram

Salade van de week

Makkumer smulsalade
100 gram
Specialiteit van de week

Makkumer steak
4 halen = 3 betalen

3=4
3=4
60
2,
99
0,
3=4
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Door Marga Bransma gedoopte M.S. Statum
op weg naar Schotland

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
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
Makkum - De afgelopen weken lag een nieuwe
sleepboot in de Makkumer haven met de naam
Statum. Een bekende naam in Makkum en dus
een boot van een Makkumer. Rederij Engelsma
heeft deze sleepboot laten bouwen bij Damen
Shipyard te Hardinxveld. Het schip moest nog
gedoopt worden en dat is in Makkum gedaan.
Marga Brandsma heeft onder grote belangstelling
de sleepboot vrijdagmiddag aan de kade bij de
Marina gedoopt en wenste haar partner Rob
Engelsma en zijn bemanning behouden vaart. Een
bus vol werknemers van Damen was naar Makkum
gekomen en een woordvoerder van Damen vertelde dat het gebruikelijk is dat een boot bij de
werf gedoopt wordt. Hij was dan ook bijzonder
verrast dat Makkum zo’n fraaie locatie is voor
de doop van een schip. Soms is het leuk om eens
verder te kijken dan het eigen erf. Dit is het vijfde
schip van Rob Engelsma en begin 2009 wordt
een zusterschip van de Statum opgeleverd. De
sleepboot die 2004 gebouwd werd voor rederij
Engelsma is onverwachts verkocht. De Dutch
Partner is reeds vetrokken richting Cyprus.
De Statum is een sleepboot met alle nieuwe
apparatuur aan boord die men wenst. De bemanning

bestaat uit 5 personen, maar er is accommodatie
voor 8 personen. De accommodatie voor de
bemanning is in de loop der jaren behoorlijk
veranderd. Alle bemanningsleden hebben een
ruime kooi en ook het verblijf laat niets te wensen
over. Het stuurhuis is overzichtelijk en voor het
bedienen van de apparatuur op het dek is een
achterstuurstand. Vanuit hier is het hele dek te
overzien. De kapitein/stuurman kan alles overzien
vanuit zijn stuurstoel. Zo zijn er ten opzichte van
de vorige sleepboot veel veranderingen en de
volgende sleepboot zal er weer anders uit zien.
De sleper is 30 meter lang, 9,10m breed en de
diepgang varieert van 2,60 tot 3,20m. Voor de
scheepsbouwers onder de lezers en staan twee
carterpiller motoren in met een totale capaciteit
van 2460kw.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

Inmiddels is na de doop plechtigheid 1 november
de Statum via Rotterdam naar Schotland vertrokken met de Matador III (een zware drijvende
bok). De Statum geeft ter plaatse assistentie bij
anchor handling en assistentie bij het plaatsen
van een olieplatform. Alle informatie over de
Statum en het bedrijf van Rob Engelsma is te
vinden op de website: www.re-tugs.com

Bijdrage of gift voor Makkumer Belboei
Makkum - Ook in de laatste maanden van 2008
komen wij u als lezer vragen om een vrijwillige
bijdrage of gift. Dit om de krant voor te kunnen
laten voortbestaan. Elke week zorgen medewerkers
voor nieuws/verslagen/foto’s/copy en het op peil
houden van de adverteerders. Soms is er veel
actueel nieuws, een andere keer moeten we het
doen met minder actueel nieuws. U hebt ondertussen van de bezorging van de Makkumerk
Belboei een euro-acceptgiro ontvangen. Hier kunt
u uw bijdrage op overmaken, de acceptgiro is
voorbedrukt. U hoeft alleen uw bedrag, uw bank

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

of gironummer in te vullen en vergeet vooral niet
uw naam en adres en handtekening te vermelden.
Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met de
administratie mw. Corrie Koornstra, Botterstraat
40 8754 AD Makkum, tel. 0515-231778.
Inmiddels komen de bedragen weer binnen, wil
degenen met het gironummer: 843180 en 223554,
nogmaals met een eigen acceptgiro de bijdrage
overmaken, daar deze door de Postbank niet
verwerkt kon worden, omdat de acceptgiro onvolledig is ingevuld.

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

AFHAALMENU
voor NOVEMBER
z Babi Pangang
z Kun Pao Kai
z 4 st. Pisang Goreng
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

”Avonturen achter de zeedijk” door Jan van der Laan

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie lekkere sperziebonen
1 p. voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zuurkool uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . .€ 0.50

Winterpeen of uien voor de doe het zelfver
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.35
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

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

WINTERBANDEN

complete sets

winter
controle beurt
nu bij ons

Makkum - Jan van der Laan is weer even goed
gaan nadenken over alle avonturen, die hij als
schooljongen met twee vrienden in en nabij
Makkum heeft meegemaakt. In Mei was hij er
klaar voor en in zeven weken tijd heeft een boek
van 190 pagina’s geschreven. Jan doet het nog
op de ouderwetse manier met pen en papier. Elly
zet het dan op de computer en toen dit klaar was
werd een uitgever gezocht. Het werd Elixer in
Leeuwarden. Wij kregen de proefdruk en hebben
met veel aandacht het boek gelezen.
Jan en zijn vrienden waren dagelijks in de natuur
te vinden. Hij vertelt hoe de jeugd van toen de
vrije tijd gebruikte. Verveling was er niet bij. De
jongens waren echte natuur mensen en dat komt
ook duidelijk in het boek aan de orde. Veel oud
Makkumers komen in het verhaal voor. En
opvallend is dat er toen drie politieagenten in het
dorp waren. De jongens hadden veel respect voor
Scheepvaart. Een andere agent probeerden ze
zoveel mogelijk uit de tent te lokken. Hij was
streng en had weinig gevoel voor de jeugd. Op een
spannende manier wordt verteld hoe ze probeerden
deze agent de loef af te steken. Dit lukte regelmatig. Het eier zoeken en de nazorg was een
jaarlijks ritueel. Het waren niet altijd de eier rapers
die de eieren meenamen, ook kraaien, wezels,
een bunzing, of hermelijn wisten de eieren en

jonge vogels wel te vinden. De visserij met al
haar verschillende aspecten komt aan bod. Ook
de jongens wisten op jonge leeftijd wanneer het
de juiste tijd was om te peuren. Het IJselmeer en
de winter met veel ijs was voor de jongens soms
gevaarlijk, maar meestal wisten ze heel goed waar
ze mee bezig waren. Door één van de vaders
wordt het verhaal, wat bij het oorlogsmonument
aan de Buren hoort, verteld. Iedereen komt er langs,
maar velen weten niet hoe de geschiedenis, die
hier bij hoort, precies is. De jaarlijkse jacht, waaraan veel Makkumers deelnamen. Met de jongens
erbij werd het natuurlijk extra spannend, omdat
ze weer eens een geintje uithaalden. Het jagersbootje waarover verteld wordt ligt nu bij de
Prins op het terras, als rookboot en als je dan ziet
hoe klein zo’n bootje is, toch heel bijzonder.
Het boek ziet er heel aantrekkelijk uit, mede door
de fraaie illustraties van Frâns Faber. Het leest heel
snel en soms is het spannend en soms hilarisch.
Een leuk boek om cadeau te geven voor Sinterklaas of Kerst. Eigenlijk is het een jeugdboek,
maar veel volwassenen zullen er veel plezier aan
beleven. Het is het derde boek wat Jan van der
Laan geschreven heeft. Volgende week dinsdag
11 november 19.30 uur is de presentatie van het
boek bij de Prins in Makkum. Avonturen achter
de zeedijk is te koop via de boekhandel.

Muziekfestival Gemeente Wûnseradiel ”Nieuwe Stijl”
Parrega - Op zaterdag 8 november a.s. organiseert
de Federatie van Muziek en Zangverenigingen
Wûnseradiel het jaarlijkse muziekfestival voor
Fanfare en Harmonie orkesten. Het muziekfestival
”nieuwe stijl” wordt gehouden op de prachtige
locatie ”De Gearhing” Wauberstrjitte te Parrega.
Het festival begint om 12.30 uur, de toegang is gratis.
De deelname bestaat uit 13 orkesten, waaronder 2
jeugdorkesten uit de gemeente Wûnseradiel nemen
deel aan dit festival en krijgen ieder 45 min. om een
compleet oeuvre te laten horen. De vakinhoudelijke
muzikale prestaties worden beoordeeld door de heer
Piet Groeneveld uit Nes (Boarnsterhim). Dit jaar is

ook weer een publieksjury vertegenwoordigd. Deze
gaat beoordelen hoe de verenigingen zich aan het
publiek voorstellen en presenteren. Voor de verenigingen die zich het beste aan het publiek presenteren
zijn een drietal prijzen beschikbaar. Ook gaat de heer
Groeneveld een prijs uitreiken aan het orkest met
de beste muzikale prestatie van de dag. Voor de
deelnemende orkesten de uitdaging om er weer een
mooie, spetterende en muzikale dag van te maken.
Voor de liefhebbers en belangstellenden is het dus
zeer interessant om de verrichtingen van de
orkesten te zien en te beluisteren. Een ieder is van
harte welkom en de toegang is gratis.
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Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

In de Makkumer Belboei van 22 oktober j.l. is
door u een artikel met foto opgenomen over
”Hoe rolstoel vriendelijk is Makkum”.
In augustus j.l. ging ik met mijn schoonmoeder
in haar rolstoel van Avondrust naar het dorp, één
keer maar niet weer. Een zeer gevaarlijke onderneming. Doordat o.a. op de weg langs de dijk tegels
los liggen, stukken uit tegels ontbreken en schots
en scheef liggen, loop je het risico dat de persoon
in de rolstoel door een schok uit de stoel glijdt
of dat iemand met een rollator komt te vallen.
(Hierover heb ik destijds een brief naar de
Gemeente gestuurd. Naar aanleiding daarvan heeft
de wandeling van 14 oktober j.l. plaats gevonden?)
Wat ik in uw artikel echter mis:
- dat de vraag niet is ”hoe rolstoel vriendelijk is
Makkum” maar Zo onvriendelijk is Makkum
(de Gemeente) voor de bewoners van Avondrust.
- dat het voor de bewoners van Avondrust te
gevaarlijk is of dat ze niet meer durven om met
een rolstoel of een rollator naar het dorp te gaan.
Met andere woorden de bewoners van Avondrust
worden op die manier er van uitgesloten om
een bezoekje in het dorp te doen.
De gemeente heeft nu toegezegd dat er binnenkort
onderhoud gaat plaats vinden. Ik hoop dat het dan
drastisch gaat gebeuren, niet alleen het trottoir
maar ook de weg en met verlaagde stoepen.
Met vriendelijke groeten,
L. Hoornstra, Balk

Cursus Katholiek geloven
voor beginners
Bolsward - Je hoeft maar de kranten en de tijdschriften open te slaan om te ontdekken dat er
vandaag de dag een groot aanbod is in allerlei
spirituele verdiepings- en toerustingscursussen.
Tegelijkertijd merk je bij mensen die zich gelovig
noemen er een grote sprakeloosheid is als het
gaat om het eigen geloven.
Daarom bieden de Roomskatholieke pastores
Van der Wal, Kamsma en Draisma vanaf het najaar
in Bolsward een geloofscursus aan onder de titel
‘Zien en Geloven; een inleiding in het katholieke
denken en geloven. De cursus is bestemd voor
hen die meer willen weten over het katholieke
geloof en hen die overwegen katholiek te worden.
Er zijn in totaal zeven bijeenkomsten in de parochiezaal van Bolsward van november tot en met juni
waarin steeds een gedeelte van het kerkelijk jaar
centraal staat. Op deze wijze raakt de cursist
thuis in de typisch katholieke tijdsbeleving. De
kosten van de cursus bedragen € 25,00. Daar
krijgt u een cursusboek voor, cursusmateriaal en
koffie of thee. De eerste avond is dinsdag 11
november.
Aanmelding en informatie bij:
pastor S.W.J. Draisma 0515-542524
of via de e-mail: pastor@swan10.nl

Hotel - Café - Restaurant

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

iner
d
n
e
h
nc
Voor lu rtijen
en pa

3 gangen keuzemenu maand november
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

ossenstaartsoep
met champignons

Gevulde parelhoen

Crêpe Suzette

of

of

Zalm met pesto en tomaat
in filodeeg

Chocolade-ijs met advocaat

of
Salade met noten
en notenolie dressing
of
Uiensoep

of
Ribroast met ketjapsaus

of
Koffie-ijs

€ 19,50
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Einde gemeente Wûnseradiel is een feit
met 10 stemmen voor en 5 tegen
Witmarsum - De gemeente Sneek, Wymbritseradiel, Nijefurd, Bolsward en Wûnseradiel hebben
dinsdag 28 oktober j.l. allen besloten dat de
meerderheid van de verschillende gemeenteraden
voor een herindeling in de Zuidwesthoek is. Op
1 januari 2011 moet de herindeling een feit zijn.
In Wûnseradiel waren van de 15 raadsleden 10
voor de herindeling.
Zoals bekend waren de twee FNP raadsleden
tegen. Wel werd meegedeeld dat ze het proces
niet zullen saboteren. Ze zeiden dat als het feit er
ligt de medewerking van de FNP aanwezig is.
Hans Waterlander PvdA was tegen. Hij had veel
liever gezien dat de gemeente een gesprek met
Harlingen gevoerd had. Twee CDA leden Hans
Haarsma en Jan Galema zien zo’n grote gemeente
niet zitten. Opvallend hierbij dat Jan Galema een
broer is van de gedeputeerde Galema die er alles
aan doet om één gemeente in de Zuidwesthoek

te krijgen. Dat worden op familie feestjes dus
lekkere discussies. Het totale CDA wilde wel
graag dat er goed kleine kernen beleid komt, zodat
de kleine kernen in de toekomst niet door de
grote kernen in de kou gezet worden. Nijefurd had
10 voorstemmers en de Christen unie en de FNP
stemden tegen. De tweemansfractie van Groen
Links is het er helemaal niet mee eens en stemde
niet. Ze verlieten de vergadering. Bolsward was
unaniem voor. In Wymbritseradiel stemden 13
voor, de vier FNP raadsleden stemden tegen. In
Sneek stemde alleen de SP tegen. Josje Hennink
uit Wûnseradiel kwam tot de conclusie dat deze
herindeling tevens het einde van ProWûn betekent.
Niet zo erg deelde ze mee. ProWûn is al in gesprek
met de SP en Groen Links in de andere gemeenten.
Nadat de vergadering afgelopen was, trakteerde
een groep Makkumers de aanwezigen op een
glaasje champagne op de goede afloop.

Algemene Beschouwingen Wûnseradiel

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Witmarsum - Na de vergadering over de herindeling van gemeenten was er nog een vergadering, waarin de fracties hun wensen voor de
komende jaren openbaar konden maken.
Opvallend was dat er deze keer veel punten
waren die alle partijen op hun wensenlijstje hadden
staan. Iedereen wil de komende jaren nog zijn
best doen om er goeds van te maken. Het moet
natuurlijk geen pot verteren worden.
De belangrijkste punten zijn voor het volgend jaar:
* Een kernenbeleid, waarin vooral voor de dorpshuizen etc. alle achterstallig onderhoud versneld
uitgevoerd moet worden.
* Er moet een goed jeugdbeleid komen.
Begin 2009 komt er een nota.
* Het Makkumerdiep moet gebaggerd worden.
Dit is van groot economisch belang.
Bekeken moet worden wat hierin de rol van
de provincie is.
* Onderzocht moet worden of in Makkum en
Witmarsum kunstgras op de sportvelden kan
komen.
* Oude paden nieuwe wegen. Dit is een project
wat oude fiets- en wandelpaden weer toegankelijk moet maken. Nu is Wûnseradiel aan de
beurt en er is een cultuur historische kaart waar-

op veel van deze paden aangegeven worden.
* Een historisch boek over de gemeente. Dit moet
gemaakt worden door deskundigen en de hoop
was dat dit voor 2011 klaar zou kunnen zijn.
De Fryske academie zegt dat dit op zo’n korte
termijn niet mogelijk is.
* Het anti-verkrotting fonds moet samen met
andere partijen aangepakt worden. Partijen die
deskundig zijn in het restaureren van oude
panden.
* Fietspad Arum/Achlum moet er nu eindelijk
eens komen.
* Onderzocht moet worden of in navolging van
andere gemeenten de mogelijkheid tot aanschaf
van defibrillatoren mogelijk is.
* Denk een na over een cultuurfonds.
* Er kan meer gedaan worden voor de Watersport.
* Wat gaat er in de toekomst met het gemeenthuis
gebeuren. Denk eens aan de Menno Simons
stichting. Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis leent zich uitstekend voor een Menno
Simons centrum.
Al deze punten en nog meer zullen in de komende
jaren verder uitgewerkt moeten worden en het
liefst zien de meeste partijen uit de raad, dat het
ook gerealiseerd wordt.

Gebruikt u medicijnen? Meld uw ervaring!
Zo’n 40% van de mensen gebruikt regelmatig
medicijnen. Zorgbelang Fryslân is benieuwd naar
uw ervaring en organiseert van maandag 3 t/m
zondag 16 november een meldactie over medicijngebruik. Vooral mensen die dagelijks medicijnen
gebruiken worden opgeroepen om aan de actie
mee te doen. Als belangenorganisatie van patiënten
krijgt Zorgbelang Fryslân regelmatig vragen en
klachten van mensen over geneesmiddelen.
Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar geen
vergoeding voor mijn medicijn? Hoe kan het dat
de prijs van mijn medicijn steeds verandert? Hoe
komt het dat ik ineens een ander medicijn krijg van
mijn apotheek? Met behulp van deze meldactie kan
worden nagegaan welke ervaringen u als patiënt

heeft met medicijngebruik, wat er goed gaat en
welke knelpunten zijn er. Doel is de dagelijkse zorg
te verbeteren en na te gaan hoe knelpunten kunnen
worden opgelost. U kunt uw ervaringen vanaf
maandag 3 november melden op www.zorgbelangfryslan.nl. U kunt ook met Zorgbelang bellen:
tel. 058 2137138. Dit nummer is bereikbaar op
werkdagen van maandag t/m donderdag van
9.00-15.00 uur.
In samenwerking met de andere Zorgbelangorganisaties en het Meldpunt Consument en Zorg
(initiatief van de Nederlandse Patiënten en
Consumenten Federatie, NPCF) organiseert
Zorgbelang Fryslân deze meldactie van maandag
3 november tot en met zondag 16 november.

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 5 november 2008

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 5 november 2008

Uitslag kastanjewedstrijd Watersportwinkel Silerswaar

(eigen foto)

Makkum - Van woensdag 22 tot en met zaterdag
25 oktober jl. hield Watersportwinkel Silerswaar
een herfstactie. Raad het aantal kastanjes in de
etalage en win het aankoopbedrag van een artikel
van het merk Gaastra (wintercollectie) terug.

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Mevrouw J.C.M. Hamel, wonende aan de Zandlaan 4 te Bennebroek, is de winnares geworden.
Zij ontvangt zo spoedig mogelijk het bedrag van
haar aankoop op haar bankrekening retour. Mevr.

Hamel zat het dichtste bij het aantal en was zeer
verrast dat zij had gewonnen. De opkomst voor
het meedoen aan dit raadsel was goed. Doordat
het herfstvakantie was, waren er veel mensen in
Makkum en wie wil er nu geen gratis winterjack.
Mevrouw Hamel raadde 999 kastanjes, terwijl het
juiste aantal 1273 kastanjes was. Anko en Tineke
van Silerswaar kijken terug op een geslaagde
actie en wensen mevrouw Hamel en haar zoon,
veel plezier met hun gratis winterjack.

”Ocean Victory” siert haven Makkum

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-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Makkum - We schreven er vorige week al over
dat het eerste mega nieuwbouwjacht gedoopt is
bij de tewaterlating van jachtwerf De Vries in
Makkum. De werf heeft een ongekend prestatie
geleverd. In zijn speech bij de doopplechtigheid

sprak algemeen directeur De Vries, zijn trots en
waardering uit over het geleverde vakmanschap
en de samenwerking tussen projectteam, engineers
en vaklieden van de werf.
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Voorlopig programma
10e Krystwilledei

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

Top Occasions van de beste kwaliteit en de beste garantie

Makkum – De 10e Krystwilledei zal worden
gehouden op de Markt, het Plein in het centrum
van Makkum op zaterdag 20 december van 16.00
tot 20.00 uur. Er zullen ongeveer 35 kramen en
een aantal Pagodetenten in een straat van Parijselantaarns zijn, in kerstsfeer, met een gevarieerd
aanbod o.a. Gluhwein, hapjes en drankjes, verscheidenheid aan kerst artikelen, kerstkleding en
vele andere kerstsfeer artikelen. Evenals voorgaande jaren komt u de Kerstman in de arrenslee
in het dorp tegen. Ook de levende kerststal is weer
aanwezig. Tevens bestaat de mogelijkheid om
gebruik te maken van de Pagodetenten welke
tussen de kramen komen te staan. U kunt een
Pagodetent huren of gebruiken voor andere activiteiten. Ook zal er een terras aankleding komen,
waardoor de bezoeker zich in een groot
KrystWilleDorp waant. Voor de jeugd is er een
kleurplaatwedstrijd, in de eerst volgende MB
meer hierover. Verder zal het geheel worden
afgesloten met een vuurwerk op het Achterdijkje.
Bent u geïnteresseerd in een stand of kraam of
iets dergelijks, dan kunt u contact opnemen met
marktmeester A. Koekoek, Lieuwkemastraat 39,
8754 BL Makkum, tel. 0515-231225.
Tevens komt De Makkumer Belboei, bij voldoende
interesse, op woensdag 17 december a.s. uit met
een speciale Krystwilledeï editie. Met een oplage
van ongeveer 15.000 stuks met verspreiding in
de Gemeente Wûnseradiel, Gemeente Bolsward
en Gemeente Nijefurd. De advertenties zullen
dan over twee kolommen geplaatst worden, zodat
er een aantrekkelijk geheel ontstaat. Dit geldt ook
voor advertenties van onze contractadverteerders
De kosten zullen in verhouding met de grootte
van de advertentie worden berekend, conform
het contract. Voorbeeld van de kosten: een
advertentie in de normale Belboei, formaat hoog
94x65 mm is € 32.00, voor in de Krystwilledei
editie is dit pm € 74,00.
Heeft u een advertentie of ook als u iets anders dan
gewoonlijk wilt doen, dan vernemen wij dit graag,
neem dan contact op met: Theo Adema tel. 0515231401, 06-53542243, e-mail: adema.horeaca@worldonline.nl, of met Andries Quarré tel. 0515231687 of per e-mail: a.quarre@hetnet.nl. I.v.m. de
verspreiding verzoeken wij u om het advertentieen of redactiemateriaal inzake deze editie ruim van
te voren aan te leveren. De acquisiteur zal trachten
om bij alle potentiele adverteerders langs te gaan,
mocht hij niet bij u langs zijn geweest, neem dan
zo spoedig mogelijk contact op met Theo Adema.
Hij is bereikbaar via telefoon 0515-231401,
fax 0515-233390 of e-mail: adema.horeca@worldline.nl. Hij zal u graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en kosten. Al het
materiaal moet vóór 3 december worden aangeleverd!

benzine
Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,a/c-ecc,lm velgen,trekh
VW Golf Plus 1.6Fsi,85kw,a/c,r-cd,cpv+afst.bed,38dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
Mitsubishi Spacestar 1.6i,airco,mistl,trekh,r-cd,58dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh

2003
2005
2005
2005
2006
2004
2005
2003
2000
2000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17950,15450,14950,14450,11950,10650,8950,8950,5950,4850,-

diesel
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh

2006
2003
2003
2004
2005
10-2002

€
€
€
€
€
€

17850,12250,11500,9950,10450,7950,-

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm

1999

€ 10550,ex

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden!
Heeft U nog geen winterbanden?
Bel nu voor een scherpe aanbieding voor uw auto!!
Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

.

.

Inspraak voor de toekomst
De toekomst kun je niet voorspellen. Maar je kunt wel met goed beleid op ontwikkelingen inspelen en er
richting aan geven. Zeker in een plattelandsgemeente met veel dorpen en een mooi landschap is dat van
belang. De gemeente Wûnseradiel werkt aan een Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Daarin wordt in
hoofdlijnen beschreven welke keuzes we moeten en willen maken. Het gaat om onderwerpen als landbouw,
recreatie, landschap, de dorpen en duurzame energie. U kunt daar als inwoner van deze gemeente uw
inbreng bij leveren. Natuurlijk is zo’n eigen visie van groot belang voor straks, na de herindeling.
Op 18, 19, 25 en 26 november 2008 houdt de gemeente Inspraakavonden voor inwoners die hun mening
willen geven. U bent van harte welkom. U hoeft zich van tevoren niet op te geven, maar kom op tijd. Want
vol is vol. Om er levendige avonden van te maken is Klaas Jansma gevraagd als gespreksleider.

.

De inspraakavonden worden op de volgende plaatsen gehouden:
Datum
Dorp
Locatie
18 november
Witmarsum
De Roskam
19 november
Lollum
Nije Haven
25 november
Makkum
Hotel De Prins
26 november
Parrega
De Gearhing
Elke avond begint om acht (20.00) uur en zal rond kwart over tien eindigen.

.
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Bent u op zoek naar een moderne locatie, helemaal 2008
voor uw huwelijk, bedrijfsfeest of verjaardag?

Tryater spilet Eintsje libben
in stik fan Rients Gratama

De Gekroonde Roskam in Witmarsum beschikt over de juiste zalen met een capaciteit voor een beperkte groep
en een gloednieuwe benedenzaal voor een paar honderd gasten. Speciaal voor uw gelegenheid serveren wij
van boerenkoffietafel tot het fijnste buffet, van een kop koffie met gebak tot champagne of een ijstaart
met vuurwerk. Wij willen uw avond heel graag naar wens verzorgen.
Onderstaande enkele voorbeelden van onze menukaart.

Boeren koffietafel

Groente- of Tomatensoep
Huzarensalade
Sesam- MaanzaadWit- en bruinbrood
Ham, kaas en rollade
Krente- en suikerbrood
Beschuit
Roomboter
Zoetbeleg
Koffie / thee, melk en karnemelk
€ 12,50 p.p.

Bourgondisch Menu

Koud Buffet Just Married
Voorgerechten:
Soep naar keuze, stokbrood,
kruidenboter en tapenade
Hoofdgerechten:
Huzaren- en kipkerriesalade
Waldorf- en vruchtensalade
Bijgerechten:
Meloen met ardennerham
Vleesspiegel,
Kaasplank, visspiegel, gevuld ei
€ 19,50 p.p.

Herfst Menu

Voorgerecht
Rijk gevulde groentesoep
Stokbrood en kruidenboter
Hoofdgerecht
Varkenshaas met champignonroomsaus
Gebakken aardappelen
Twee soorten warme groenten
Frisse salade
Dessert
Buffet van:
Aardbeien bavarois met vanillesaus en slagroom
Chocolade mousse met slagroom
Mini ijstaartjes

Voorgerecht
Champignonnensoep
Stokbrood met kruidenboter
Hoofdgerecht
Hacheepotje
Aardappelpuree
Rode kool met appeltjes
Dessert
Vanilleroomijs
Warme kersensaus
Slagroom

€ 24,50

Incl. een glas heerlijke wijn van het huis

€ 20,00

U kunt uw buffet uiteraard ook nog aanvullen met warme gerechten.
U bent van harte welkom voor een rondleiding door onze mooie zalen en een vrijblijvend gesprek
voor uw plannen en kostenbegroting, en neemt u vast eens een kijkje op onze website.
Arno Burger (en zijn partycrew)
Café de Gekroonde Roskam
Kaatsplein 3, 8748 BZ Witmarsum

Telefoon: 0517-531196
email voor info: arno.burger@planet.nl
www.degekroonderoskam.nl of www.bij-pel.nl

(eigen foto)

Makkum - Oer it wûnderlik ferrin fan it bestean,
nominearre foar de Toneelpublieksprijs. Op sneon
22 novimber spilet Tryater Eintsje Libben fan
Rients Gratama yn Maggenheim yn Makkum.
Kaarten binne te bestellen by Slagerij Brattinga,
telefoannûmer 0515-231578. De foarstelling begjint
om 20.00 oere.
Gratama skreau syn earste echte toanieltekst yn
in humoristyske, mar ek tige teatrale en poëtyske
taal. Ira Judkovskaja regissearret dizze reisfoarstelling en begeliedt dêrmei Rients yn syn eigen
fertelling. Neist Rients Gratama steane Jan Arendz
en Alyt Damstra yn Eintsje Libben. Roos van
Geffen die de foarmjouwing, Anna Khodorovich
de kostúms. Peter Sijbenga skreau de muzyk.
Tryater is mei Eintsje Libben nominearre foar
de Toneel Publieksprijs. Toneelprodusinten
wurdt elk jier frege om mei te dwaan mei harren
grutte seal produksjes. It is dit seizoen foar it earst
dat der in Frysktalige produksje meidocht en
nominearre is. Nei dizze nominaasje folget foar
Eintsje libben no in online stimronde op
www.toneelpublieksprijs.nl. Elkenien kin fan 29
oktober 2008 oant en mei ein maaie 2009 stimme
op syn as har persoanlike favoryt. De winner wurdt
bekend makke tidens it Gala van het Nederlands
Theater op 9 septimber 2009.
Twa mannen ha krekt de frou fan har beiden
begroeven. De iene wie mei har troud, de oare
hold fan har. De iene wie dirigint, de oare boekhâlder. Se binne freonen, rivalen, needlotgenoaten
en soms famylje fan mekoar. Se fertelle harren
libben oan in famke. In famke dat krekt op dy
dei op ‘e syk is nei in rjochting yn har libben.
‘De iene giet de wrâld yn om wat te sjen, de oare
om wat te finen.’ Rients Gratama hat yn de ôfrûne
50 jier in soad skreaun. Fan syn eigen kabaretfoarstellingen kaam sa’n 70% fan syn hân. Mar
Eintsje Libben is syn earste echte toanieltekst.
It is in tekst wurden mei humor en in protte
muzikaliteit. Der sit ritme yn de taal. Rients oer
taal: ‘In minsk moat mei taal bliidmoedich omgean
as in fûgel mei sjongen.’ By Eintsje Libben wurdt
in tekstboekje útjûn. It tekstboekje is der kommen
yn gearwurking mei De Moanne en wurdt ek mei
it blêd meistjoerd nei de abonnees. It publyk fan
Eintsje Libben kin it boekje keapje nei ôfrin
fan de foarstellingen. Yn it tekstboekje is de
tekst fan Rients Gratama yntegraal opnommen.
Peter van de Witte, kabaretier en âld learling fan
Rients, hat de oersetting op him nommen. Ek de
Nederlânske tekst stiet yntegraal yn it boekje.
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Schoolkinderen genieten van Nationaal Schoolontbijt

Kafe Partycentrum

Bergsma
Easterein

zaterdag 8 november
feestband

FLIPPEN
22.00 uur
Rookruimte aanwezig!
Partycentrum Bergsma te Easterein:
Voor alles wat een feest moet zijn!

30 jaar
Makkum - Vorige week namen obs ”It Iepen Stee”
en cbs ”De Ark” deel aan het grootste ontbijtevenement van Nederland, het Nationaal Schoolontbijt. Op school werd de leerlingen een heerlijk
ontbijt aangeboden, volledig verzorgd door
bakkerij Kluft. Deelnemende bakkerijen over heel
Nederland willen hiermee het belang van een goed
ontbijt onder de aandacht brengen. Want helaas

ontbijten nog steeds niet alle leerlingen even goed.
De achterstand die ze oplopen door de eerste maaltijd over te slaan, wordt in de loop van de dag zelden
gecompenseerd. Goed ontbijten is voor iedereen
van belang, maar zeker voor kinderen. Dat was
deze ochtend dus geen probleem. Alle leerlingen
hebben gesmuld van het ontbijt en konden zo
vol energie aan een nieuwe schooldag beginnen.

Kinder koken
”De Wonderlijke wereld van de smaakfabriek”
Skuzum - CC-Catering start deze winter weer een
tweede sessie ”kinder koken” in samenwerking
met voedingadviescentrum en praktijkkeuken
”lijf en koken” met als thema: ”De Wonderlijke
wereld van de smaakfabriek”
Een ieder wordt geboren als keukenprins(ses).
Proef, ruik, voel, hoor en kijk met elke porie in
je huid en je wordt een keukenkoning(in). Leren
is de sleutel tot de poort van ”de smaakfabriek”
(Pierre Wind)
Eten moet geen straf zijn, het moet vooral leuk zijn,
waardoor het kind zich bewust wordt van goede
voeding en beseft dat eten ook plezierig en fijn
kan zijn. In onze tweede sessie ”kokkies koken”

gaan we aan de slag met de 7 hoofd smaken:
Zoet, zuur, bitter, zout, metaal/bloed, basisch/zeep
en last but not least smaakemotie. Vind je het leuk
om mee te koken? Onze eerste kookclub start op:
zondagmiddag 23 november van 12.30 - 14.30 uur.
Vervolgens 7 december, 11 januari, 15 februari,
15 maart (datum o.v.b).
Waar: in de keuken van CC-Catering te Idsegahuizum, in samenwerking met Voeding advies
centrum en praktijkkeuken ”lijf en koken” Skuzum
(Idsegahuizum), Dorpsweg 4, tel: 06-53665564.
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen, leeftijd 7 tot en met 14 jaar. Kosten € 35,00 zelf een
(recepten) multomap en theedoek meenemen.
Schort en muts zijn op de kookclub aanwezig.

Novemberactie Peuterspeelzaal ”It Krobbeguod”
Makkum - Op maandag 17 november en dinsdag
18 november vanaf 18.30 uur zullen de ouders
van onze peuters weer bij u langskomen voor de
jaarlijkse novemberactie. Wij verkopen net als
vorig suikerbroden, de prijs bedraagt 3 euro per
stuk en twee suikerbroden voor 5 euro.
De peuterspeelzaal heeft de opbrengst van deze en
andere acties nodig om alle peuters van Makkum
e.o. in de gelegenheid te stellen om voor een

redelijke prijs de peuterspeelzaal te bezoeken.
Het is immers voor ieder kind belangrijk om te
spelen met en zich te ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes. Wij komen volgende week maandag
en dinsdag graag bij u aan de deur en hopen dat
u het peuterspeelwerk een warm hart toedraagt!
Bestuur en leidsters
Peuterspeelzaal ”It Krobbeguod”.

DE FLEVOSANGHERS
HET WAS EEN ONVERGETELIJK
FEEST ZATERDAGAVOND

ZANGERS WELKOM BIJ DE REPETITIE OP
WOENSDAGAVOND 8 UUR IN K.C. ”HET ANKER”

Grote Ruitersport
Opruiming
vanaf za. 8 - t/m za. 14 nov.
We hebben ruimte nodig
voor het nieuwe assortiment
Alle ruitersport halve prijs!! excl.btw
(Deze actie geldt niet
voor onderhoudsprodukten)
Dierenspeciaal
o.a. winterstrooivoer € 1- kg
* Hengelsport
* Ruitersport
* Leerbewerking

THE TRAPPER
Buren 5 Makkum
(richting Jumbo)
tel. 0515-232889 <> 06-57998806
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voetbal - Makkum

na donkere zaterdagmiddag koploper af

Makkum-Na waarschijnlijk de donkerste tweede
helft ooit op sportpark ‘De Braak’ gespeeld is
Makkum na een bloedeloze 0-0 tegen het laaggeklasseerde Bolswardia koploper af in derde
klasse A. Met een wedstrijd meer gespeeld nam
het veelscorende Bant, dat de uitwedstrijd tegen
VVI met 2-3 won, de koppositie over. Gedurende
het laatste kwartier van de wedstrijd was voor de
supporters niet of nauwelijks meer te onderscheiden wie van de spelers in balbezit was.
Ondanks het ruimschoots op tijd eindigen van
de ‘voorwedstrijd’ tussen de tweede elftallen van
Makkum en Workum (4-0) begon de wedstrijd van
Makkum I gewoontegetrouw toch weer te laat.
Aangezien de wedstrijd een aanvangstijd kende
van 15.15 uur was het gezien de donkere herfstdag
niet moeilijk te voorspellen dat dit zelfs bij tijdige
start voor enige problemen voor wat betreft het
licht zou kunnen zorgen. Dat er desondanks 10
minuten te laat werd afgetrapt was dan ook
onbegrijpelijk. Pas om 17.15 uur blies de matig
leidende scheidsrechter Hooijenga voor het laatste
fluitsignaal.
In een derby die nimmer een derby werd trok de
thuisploeg de lijn van de laatste wedstrijden door.
Geen moment was te zien dat er een ploeg op het
veld stond die de eerste wedstrijden van het seizoen
zo fris en aanvallend voetbalde. Gedurende vrijwel
de hele wedstrijd was Bolswardia de bovenliggende partij. De thuisploeg liep vrijwel constant

achter de tegenstander aan die met een man meer
leek te voetballen. De grote handicap van het team
van de ervaren trainer Loet Boot kwam zaterdag
echter ook pijnlijk aan het licht. Ondanks een
handvol kansen slaagde Bolswardia er niet in te
scoren. Na 7 wedstrijden spelen staat de teller van
de ploeg pas op 6 doelpunten. Enerzijds had de
ploeg dit aan zichzelf te wijten, anderzijds bleek
ook zaterdag weer dat de Makkum-verdediging
op dit moment de enige linie is die zich enigszins
aan de malaise kan onttrekken. In alle opzichten
werden de andere linies door Bolswardia overklast. Qua felheid, loopvermogen en tactiek waren
de bezoekers de meerdere van de thuisploeg.
Zo voltrok zich een wedstrijd tussen kat en muis
waarbij de kat uit Bolsward 90 minuten de meerdere was en de aanval zocht en de thuisspelende
muis verdedigde en via lange halen richting de 2
spitsen trachtte een succesje te scoren. En aangezien de muis voetballend zwak maar verdedigend
sterk bleek en bij de kat het tegenovergestelde
het geval was, onttrok zich voor met name de
toeschouwers van de thuisploeg een uiterst saai
kijkspel met weinig hoogtepunten. Het enige
moment van opwinding aan de kant van de thuisclub deed zich voor halverwege de eerste helft
toen Makkum voor het eerst en laatst een gaatje
vond in de afweer van Bolswardia en Jesse Adema
onderuit werd gehaald in het strafschopgebied.
Geen strafschop oordeelde scheidsrechter
Hooijenga. Een beslissing die, niet onterecht, fel
werd bekritiseerd door alles wat Makkum was.
Bolswardia kreeg zowel voor- als na rust meer
en betere kansen dan de thuisploeg maar scorend
vermogen bleek de ploeg niet in huis te hebben.
Een week voor de uitwedstrijd tegen kampioenskandidaat Balk behield Makkum zodoende als
enige ploeg in de competitie zijn ongeslagen
status terwijl de wedstrijd de enige uitslag kreeg
die perfect paste bij de trieste, druilerige, koude
en met name donkere herfstdag: nul – nul.

PSV De Halsbanruters
Pingjum - In het week-end van 1 en 2 november
werd er in Koudum een dressuurwestyijd voor
paarden gehouden. In de klasse L1 kwam Corinne
huizinga aan de start met Wise Guy’s Joerie en
scoorde 183 punten wat haar een 8e prijs opleverde.
Ook in deze klasse kwam Sanna v/d Heide aan
de start met Princess. Zij behaalde ook een 7e
prijs met 183 punten. Louise Nieuwenhuis ging
de afsluitdijk over naar Middenmeer en startte
daar Maaike Yke fan Lutke Peinjum in de klasse
L1. In de 1e proef was de score 182 punten en

in de 2e proef 186 punten dus kunnen er weer 2
winstpunten bijgeteld worden. Voor de pony’s was
er een wedstrijd in Vrouwbuurt. Muriël Stienstra
kwam daar met Bettenakkers Brenda aan de start
in de klasse B cat.D en won de 1e prijs met 199
punten goed voor 2 winstpunten. Met Rozenlaans Daisy won zij de 2e prijs in de klasse B
cat.C met 188 punten.In Sonnega 25 oktober reed
zij een goede proef met Rozenlaan’s Daisy in de
klasse B cat.C met 188 punten 1 winstpunt. Met
Daisy mag Muriël nu in de klasse L1 uitkomen.

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 8 november
senioren
Balk 1
L. Zwaluwen 4
Makkum 3
Makkum 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- L. Zwaluwen 5
- Waterpoortboys 3

junioren
Makkum A1
Terschelling B1
Makkum C1
Workum D1

- ONS TOP 63 A1 12.45 uur
- Makkum B1
14.00 uur
- Gorredijk C1
9.30 uur
- Makkum D1
9.00 uur

pupillen
JV Bolsward E1 - Makkum E1
Makkum E2
- RES E3
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum E4
- JV Bolsward E8
JV Bolsward F2 - Makkum F1
Makkum F2
- RES F1
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum F2
- Sc Franeker F7
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
De Walde F3 - Makkum F4

14.30 uur
13.30 uur
11.00 uur
14.30 uur

9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.30 uur

Sporthal
NeVoBo-competitie
zaterdag 8 nobember
17.15 uur D Makkum - Swette Switters
17.15 uur D Makkum 2 - Turfst. Drachten 2

Damuitslagen O.K.K.
21 oktober
Joh. Rinia
H. van As
H. van As
A. van Schaick
G. Mensonides
B. Tilstra

- A. Wiersma
- S. Tilstra
- J. v.d. Meer
- G. Zijlstra
- I. Werkhoven
- C.E. Kooistra

0-2
1-1
1-1
1-1
2-0
2-0

28 oktober
J. v.d. Meer
S. Tilstra
Joh. Rinia
A. van Schaick
O. van Kalsbeek

- Sj. Mensonides
- G. Zijlstra
- I. Werkhoven
- G. Mensonides
- C.E. Kooistra

2-0
1-1
2-0
2-0
2-0

Waardruiters
Makkum - Zondag 26 oktober verscheen
Marijke Bonthuis in Molkwerum aan de start in
de dressuurklasse L-1 met Zienedine Zidane. De
eerste proef won ze met 183 punten de 3e prijs.
De tweede proef won ze met 193 punten de 2e
prijs. Beide proeven waren goed voor een winstpunt. Woensdag 30 oktober nam ze deel aan het
springen in Tolbert. In de klasse B ging ze van
start met Zaragoza. Ze legde beslag op de 4e

prijs. Met Wild Lady startte ze in de klasse M en
ook hiermee won ze de 4e prijs.
Zaterdag 1 november startte Eline de Boer met
haar pony Amarins Synthia op de wedstijd in
Vrouwbuurt. Met 180 punten behaalde ze een
winstpunt in de klasse L-1.
Zondag 2 november nam Pieternel Heeres deel
aan een springwedstrijd in Blokker. Met Olijfje
won ze in de klasse L de 6e prijs.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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Muiden-Pampus-Muiden slot roeiseizoen
Muiden - Sloeproeiend Nederland sloot met een
drietal wedstrijden op zaterdag en zondag een
lang seizoen af. Vanaf maart waren de teams van
Zeesteeg en Twirre uit Makkum al op het water
te vinden. De weergoden hadden het zaterdag niet
best met de roeiers voor: een harde wind, lage
temperatuur in combinatie met regen geselden
de roeiers. De dames van de Zeesteeg kwamen
als eerste voor hun 7,4 km lange wedstrijd actie.
Het forteiland Pampus werd gerond in 57m31s,
goed voor een 12e plaats. Het herenteam van de
Zeesteeg deed hetzelfde rondje in 49m37s hetgeen ze naar een 35e stek van in totaal 89 herensloepen bracht.

klassement voor de KromHoutWhalers was
inmiddels al bepaald en de teams konden zich
op gaan maken voor de prijsuitreiking voor het
Nederlands Kampioenschap.
De Zeesteeg dames werden fraai 4e in de eerste
klasse en 5e in het KHW klassement. Ook de
heren van de Zeesteeg komen uit in de eerste
klasse en stonden na Amsterdam op de 10e plaats
en hebben deze naar alle waarschijnlijkheid weten
te behouden. In het KHW klassement legden zij
beslag op de 4e plaats. De wedstrijdcommissie
van de organiserende Federatie heeft nog niet
alle uitslagen bekend gesteld hetgeen voor bijna
200 sloepen bepaald geen sinecure is.

Na een korte pauze mochten de dames de riemen
weer oppakken waarbij de wind inmiddels in
kracht was toegenomen. De hogere golven en met
name de regen eisten hun tol want de roeitijd
werd gestopt na 1’03”42, ditmaal goed voor een
14e plaats op handicap. Voor de heren van de
Zeesteeg zat de tweede race er niet meer in. Hun

De heren van de Twirre waren zonder sloep naar
Muiden gekomen daar zij geen punten voor het
NK meer konden verdienen. Hun derde plaats in
de hoofdklasse was in Amsterdam veilig gesteld
en deze podiumplaats was ook voor hen een
mooie afsluiting van een wederom sportief en
mooi roeiseizoen.

Witmarsumer judoka’s sterk op dreef in Scheemda

(eigen foto)

* De prijswinaars Samir van der Wal (3e) en
Senah Oostenveld (2e)
Scheemda - Afgelopen zaterdag 1 november was
er in Scheemda het 35e Jubileumtoernooi van
Judovereniging Scheemda. Van Judo Witmarsum
stonden er 4 judoka’s op de mat. In de klasse -23 kg
wist Senah Oostenveld (6 jaar) zich heel goed
staande te houden in de voorronde. Ze werd
tweede in haar poule waardoor de een plekje in de
finalepoule wist te verdienen. In de finalepoule
wist ze een beide partijen te winnen alleen haar

verliespartij in de voorronde telde ook mee waardoor ze een tweede prijs uit handen van Olympisch
medaillewinnaar Henk Grol kreeg uitgereikt.
Samir van der Wal (8 jaar) hield zich heel sterk
staande in de klasse tot 24 kg. Samir zat in een
grote poule ingedeeld waardoor hij zes partijen
heeft gejudoot. Vier van deze partijen werden sterk
gewonnen door een heuptechniek gevolgd door
een houdgreep. Samir wist een derde prijs mee
naar huis te nemen.
Kors Doedens (9 jaar) was ingedeeld in een poule
tot 36 kg. De eerste partij wist Kors goed uit te
vechten alleen verloor hij door de kleinst mogelijke
punt tegen. De andere twee partijen werden helaas
ook verloren waardoor Kors vierde in zijn poule
werd. Kors kreeg een lintje, als aandenken, mee
naar huis.
Armando Zwart (9 jaar) wist van de 5 partijen er
4 te winnen door mooie heuptechnieken te maken.
Ook werd een partij gewonnen doordat hij een
heuptechniek wist over te nemen met een opofferingsworp. Helaas kwam Armando in zijn een na
laatste partij in een sterke houdgreep terecht waar
hij niet wist uit te komen. Armando verdiende
hiermee een tweede prijs.

Gym.ver. DES naar de Friesche kampioenschappen
met groepsspringen

(eigen foto)

Makkum - Afgelopen zaterdag 1 november was
er een groepsspringwedstrijd van west Friesland.
De gymnastiek vereniging DES Makkum deed
met twee groepen mee. DES 1 jeugd niveau D

deed mee aan de onderdelen lange mat, plank kast,
en minitramp valmat. Op de lange mat waren ze
vierde geworden met 8.05 punten. Plank kast
hadden ze met 8.74 punten de 1e plaats. Met minitramp valmat waren ze overduidelijk 1e geworden
met 9.90 punten. DES 2 jeugd niveau D deed mee
aan plank kast en minitramp valmat. Op plank kast
waren ze zevende met 7.12 punten. Op minitramp
valmat waren ze 5e geworden met 8.95 punten.
DES 1 mag naar de Friesche kampioenschappen
met alledrie hun onderdelen. DES 2 mag naar de
Friesche kampioenschappen met minitramp valmat.
De Friesche kampioenschappen zijn 19 november
in Kollum.

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
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Antieke lamp met hout 5 armen en zacht gele
kapjes € 75,-, tel.0517-579602
”Nostalgie” Schuurverkoop van Brocante,
Curiosa, Tweedehands, Boeken, LP’s en verder
veel keus in leuke spulletjes of hebbedingetjes.
Open iedere Zaterdagmiddag van 13.00 17.30 uur. Kom eens sneupen bij ons op de
Sytzamaweg 72, 8822 VD te Arum op de hoek
afslag richting Achlum. tel. 0517-641220.

TE KOOP

Nieuwe moderne hanglamp voor in de kamer,
de lamp heeft 2 lampenkappen kleur is bruinig/
wit gevlekt € 50.-; Nieuwe schemerlamp zelfde
moderne look € 15.-; Lamp voor aan de wand,
kan draaien € 7.50, tel. 06-36175115 of
06-46173212
Grote groene kunststof regenton met deksel
€ 20.-, tel. 0515-232272
Wandel schoenen (Lowa) maat 39 te klein
gekocht, tel. 0517-579602

Arumerweg 41
WITMARSUM
Ruime gezinswoning
met karakteristiek
(winkel)pand.
Vraagprijs:
€ 229.000,00 k.k.

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

1 Leren jas mt 54 € 25.-; 1 Antieke dekenkist
€ 195.-; 1 Race fiets Batavus blauw/wit € 150.5 m2 Gen. trommel steentjes 10x10 cm,
t.e.a.b. tel. 0515-575756

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 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.

Colofon
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!

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

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

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

Magnetron Sonny z.g.a.n. € 10.-; Electr. kachel
staand model 60 h. € 10.; Houten eethoek
zwart met grenen blad 1m x 1m € 95.-;
Gebronst metalen hanglamp met 3 kelken 1 m.
br. € 50.-, tel. 06-27054853
Grenen Buffetkast met glas in lood 4 deuren
en twee laden, tel.0517-579602
Judopakken maten: 140, 160, 180, 190;
Keeperpak, tel. 0517-532107 na 18.00 uur
VERLOREN

Spelcomputertje met oordopjes voor i-pot.
Tel. 0515-231078 / 06-3457 7818

kredietcrisis!!

overal vallen
de banken om!!!!!!!!
De foto werd ons toegestuurd door HBA

ALLES VERS EN HUISGEMAAKT!!!
KIJK OP WWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

