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v.l.n.r. Thomas Draisma, Anne Oostenveld, Gert Tom Draisma en Wieger Oostenveld.
Makkum - Welkom op deze vreugdevolle en
stormachtige middag waarop wij onze volledig
gerenoveerde Timmerfabriek De Houtmolen
officieel gaan openen, zegt eigenaar en directeur
Anne Oostenveld. Het doet ons goed om te zien
dat jullie met zo velen zijn gekomen om vandaag
in een feestelijke sfeer een aantal heugelijke zaken
met ons te vieren. Ons bedrijf kent een lange
geschiedenis van meer dan honderd jaar, ooit
begonnen in het kleine dorpje Piaam, twee
kilometer zuidelijker van deze locatie. Sinds
1976 gevestigd op de huidige locatie aan de
Houtmolen te Makkum. Vroeger altijd als een
onderdeel van Aannemingsbedrijf Draisma en
sinds bijna twaalf en een half jaar zelfstandig als
Timmerfabriek De Houtmolen Makkum BV.
Het is ook in die laatste periode geweest dat
Thomas Draisma ons, Anne Oostenveld en GertTom Draisma (medeaandeelhouder zoon van de
grondlegger) in de gelegenheid heeft gesteld om
stapje voor stapje dit prachtige bedrijf over te
nemen. Wij kwamen in een gespreid bedje. De heer
Thomas Draisma had altijd in het vaandel dat
alles tip top in orde moest zijn. De beste machines,
goed gereedschap, een goeie werksfeer en respect
voor het vakmanschap van de medewerkers. Hij
heeft mij het ondernemerschap geleerd en met
raad en daad bijgestaan. Een mooiere uitgangspositie kan men zich niet wensen.
De afgelopen twaalf en een half jaar is er veel
gebeurd. In het begin hadden we ons kantoor in
een bouwkeet, later kwam er een nieuw kantoor,
spuiterij bij en kwam de eerste CNC gestuurde
machine. Het kantoor werd te klein en stond er

weer een uitbreiding op het programma. Met
dank aan onze gewaardeerde klanten, de inzet
en het vakmanschap van onze medewerkers en
door de uitstekende samenwerking met de vaste
leveranciers is onze omzet gestaag gegroeid tot
nu ca 3 miljoen euro. De afgelopen decennia
hebben we een flink aantal nieuwe medewerkers
kunnen verwelkomen en mogen we over de
resultaten niet ontevreden zijn. Het is altijd
gevaarlijk om je zelf te hard op de borst te slaan,
succes is betrekkelijk en soms tijdelijk. Zeker in de
huidige tijden is bescheidenheid op zijn plaats.
We zijn echter blij dat de Timmerfabriek de
Houtmolen een gezonde onderneming is en we in
staat zijn geweest om de afgelopen jaren een aantal
belangrijke stappen te zetten zegt directeur Anne
Oostenveld.
In deze nieuwe hal, een broodnodige uitbereiding
van zodat in de toekomst het bedrijf verder kan
groeien en nieuwe kansen kunnen grijpen als ze
zich voordoen. Ook hebben de bestaande hallen
een facelift ondergaan. Hoewel alles in piekfijne
conditie was, geeft een face lift na 32 jaar het
bedrijf weer een fris uiterlijk om mee voor de dag
te mogen komen. Ook is er het afgelopen jaar
een nieuwe pennenbank in gebruik genomen
Een volledig geautomatiseerde machine die het
bedrijf in staat stelt om flexibeler om te gaan
met de wensen van de klanten. Ook mocht bedrijf
het afgelopen jaar een nieuwe aandeelhouder
verwelkomen. Als directie en eigenaren van
Timmerfabriek De Houtmolen vinden ze de
continuïteit natuurlijk erg belangrijk.
(vervolg op pagina 4)

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Circa 200 woningen
op kingmawalinga.nl

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

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 30 november

Agenda
vrijdag 28 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

Van Doniakerk
9.30 uur postor G. Visser

woensdag 26 november
Makkum - k.c. Het Anker (Buren 15) 20.00 uur
CPB, Roelie Woudwijk over tot stand komen
van een beeld

R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. Van Spelden, Den Helder + H.A.

Parrega - De Gearhing 20.00 uur
Structuurvisie Wûnseradiel, inspraak voor de
toekomst, gespreksleider Klaas Jansma

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
19.00 uur Oecumenische Vesperdienst

donderdag 27 november
t/m zaterdag 29 november

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”De Tsjasker”,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Makkum - Coöp. Van der Wal, verkoop Unicef

donderdag 27 november

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

Makkum - Bibliotheek 19.30 uur
Workshop Meditatie - Levenskunst
door Marja Adema en Foekje Meijer-Linstra

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

zaterdag 29 november
Zurich - HRS ”De Steenen Man” 22.00 uur
Pebbles And The Bambams

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 E. Seinen Aydemir,
Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345

Makkum - Sporthal 9.00 uur
v.v. Makkum

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Makkum - Sporthal 13.00 uur
S.L.S. kaatsen

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Folsgare - Concert in de Laurentiuskerk 20.00 uur
m.m.v. Opus-4-all o.l.v. Jannie Geertsema en De
Flevosanghers uit Makkum o.l.v. Marco Rypma

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur

Exposities

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

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

HOERA
Onze beppe is 70 jaar

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Makkum - Workshop bloemschikken
bij De Túnkeamer. info: tel. 0515-232269

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

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

Sporthal
Van Harte Gefeliciteerd
Erik René Nynke
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken die
aan mij heeft gedacht tijdens mijn verblijf
in het UMCG en bij mijn thuiskomst. Al het
medeleven in welke vorm dan ook, heeft
mijn gezin en mij ontzettend goed gedaan.
Jantsje Tijmstra
Makkum, november 2008

NeVoBo-competitie
vrijdag 28 november
20.15 uur D Makkum 5
20.15 uur J Makkum
20.30 uur H Makkum
21.30 uur D Makkum 4
21.30 uur H Makkum 2

- H.V.V. It Heide
- Staveren
- VoVeSa
- XXL
- Oeverzw. 4

KNVB-competitie
dinsdag 2 december
20.00 uur H Ny Engwier 1 - GAVC 1
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Rijbewijs automobilist
ingevorderd
Wons - De politie heeft vorige week dinsdagavond
nabij Wons het rijbewijs van een automobilist
ingevorderd na forse snelheidsovertredingen.
Een 25-jarige uit Witmarsum passeerde op de
Weersterweg nabij Wons een snelheidscontrole
met de lasergun met 147 kilometer per uur, terwijl
80 is toegestaan.

Onvast ter been
Makkum - In alle vroegte zondagmorgen om
02.00 uur hield de politie op de Weersterweg in
Makkum een personenauto staande. De 42-jarige
Makkumse, bleek onvast ter been te zijn en van
haar is een bloedproef afgenomen.

Schoorsteenbrand in
Botterstraat
Makkum - Op zondagavond 17 november j.l.
werd de brandweer van Makkum opgeroepen
voor een schoorsteenbrand in de Botterstraat in
Makkum. De houtkachel was flink opgestookt,
wat doorgaans moet kunnen, was toch achter een
verticale koof, geplaatst om de RVS rookgasafvoer,
brand ontstaan door stukken vloerbedekking en
ondertapijt op een slaapkamer op de 1e verdieping.
Op de hoogte van de vloer was een gat van
ongeveer 15 cm hout van de koof betimmering
verbrand. Inmiddels was de kachel met zand
gedoofd en kon de bemanning van de hoogwerker
van brandweer Bolsward het rookkanaal inspecteren. Het talrijk toegestroomde publiek heeft
weinig meegekregen van de schoorsteenbrand
omdat het zich allemaal ‘binnenhuis’ afspeelde.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Kwarkyoghurt, 1 liter..................................1.59
Snijworst, per pakje....................................5

zegels extra
Dubbeldrank per/sin, 1 liter................................................1.19
Cup à Soup, groente of kip....................................nu 98 cent
Wintersokken, pak à 3 paar...........................................nu 4.99
Dames Licra Sokken.....................................................nu 1.99
Groente en Fruit
Spruiten, net 500 gram..........................................nu 99

cent
Handperen Conference, kilo...............................................1.49
Aanbiedingen geldig van do. 27/11 t.e.m. wo. 3/12

Rundvleesvoordeel

Hacheevlees
500 gram
Profiteer van 27 t/m 29 november
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Shoarmavlees
500 gram + 4 broodjes en 1 bakje saus gratis
Vleeswarenvoordeel

Serranoham +
100 gram Palingworst
100 gram

Salade van de week

Groentesalade
100 gram
Specialiteit van de week

Gemarineerd filetlapje
100 gram

00

5,
50
5,
70
2,
75
0,
40
1,
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Timmerfabriek De Houtmolen

(vervolg pagina 1)

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
Zeker omdat eigenaar Anne Oostenveld ook ouder
wordt zijn ze erg blij dat zijn zoon Wieger (28)
sinds juni van dit jaar een belang in het bedrijf
heeft dat in de toekomst verder zal worden uitgebreid. De komende jaren zullen ze doorgaan met
ook hem de kneepjes van het vak zo goed en zo
kwaad als het gaat bij te brengen om zodoende
het bedrijf ook in dat opzicht een gezonde toekomst te bieden.
Al deze ontwikkelingen en het feit dat het bedrijf
al twaalf en een half jaar als zelfstandige onderneming bestaat leek ons genoeg redenen voor
deze feestelijke bijeenkomst! Zeer bijzonder wordt
het op prijs gesteld dat u Thomas Draisma als
grondlegger van het bedrijf de openingshandeling
wilt verrichten van de nieuwe productie hal. Na het
wegtrekken van de Makkumer vlag verscheen aan

de wand het naambord met ”Thomas Draisma
hal”. Voor mevrouw Draisma was er een prachtig
boeket bloemen. Aanvankelijk zou dit aan de
buitenkant van de hal gebeuren, maar de storm
maakte dit onmogelijk, in de grote en ruime hal
was het wel zo gezellig, lekker verwarmd met
hapjes en een drankje. De belangstellenden
konden vervolgens de nieuw hal bekijken. Bij
Timmerfabriek De Houtmolen zijn 17 personen
in vaste dienst. Het vloeroppervlak was 720m²
en is vergroot tot 2400m².
Hoofdaannemer was Bouwbedrijf Nieuwenhuis
& Bouma te Pingjum, ook werkten aan de realisering van de nieuwbouw en renovatie mee,
Technisch Installatiebedrijf Mensonides uit
Harlingen, Schilderwerken Talen Makkum en
Huisman Dak- & Zinkwerken in Makkum.

DVD Leugenbollepop 2008 is klaar
Makkum - Afgelopen maand augustus is het
19e Leugenbollepop gehouden op het Plein te
Makkum. Voor velen een mooi feest, voor anderen
een belevenis die ze niet meer vergeten. Om ervoor
te zorgen dat de belevenissen tijdens leukste feestje
van Makkum niet vergeten worden wordt er ieder
jaar een DVD gemaakt van Leugenbollepop.
De DVD
Ook dit jaar was de uitstraling professioneel en zo
ook de filmcrew WZ Videoproducties uit Wommels
die het geheel vast heeft gelegd op digitale film
en geluid. Na een aantal weken sleutelen, knippen
en mixen is er weer een prachtig beelddocument
samengesteld in de vorm van een DVD. Er zijn
de beelden gemaakt met behulp van 2 camera’s
en vanuit verschillende hoeken zijn de deelnemers
en publiek gefilmd. Het hele festival is gefilmd
en alle acts komen dan ook langs wanneer de
DVD bekeken wordt. Voor veel deelnemers en
vrijwilligers een onvergetelijk stukje film. Ook
wanneer je niet als deelnemer bij Leugenbollepop
was is er een kans dat je op de film staat!
Première
Afgelopen zaterdag 8 november was de première
georganiseerd voor de vrijwilligers en de deelnemers in de Jeugdsoos. Onder het genot van een
hapje en een drankje werden de vrijwilligers in

de watten gelegd en werd hef festival geëvalueerd.
Ieder jaar komen hier weer tips en trucs uit die voor
een volgend jaar worden ingepast in de organisatie.
Superband Wymaroo verzorgde belangeloos de
avond met live muziek waarbij ook weer enkele
knallers van Leugenbollepop voorbij kwamen.
Over het algemeen waren de reacties weer zeer
positief. ‘Volgend jaar met 3 camera’s voor nog
meer actie en invalshoeken!’ aldus de makers uit
Wommels.Volgend jaar in ieder geval weer een
Leugenbollepop en wel de 20e editie!
Website
Kijk eens op de website www.leugenbollepop.nl
voor meer info en veel foto en nu ook beeldmateriaal van de DVD van 2008. Maak gebruik
van de mogelijkheid om je aan te melden en alle
nieuwsfeiten en de nieuwsbrief te ontvangen. Zo
ontloop je nooit de datum van LBP 2009!
De DVD is te koop bij van der Weerd Electro in
de Bleekstraat te Makkum en bij tuincentrum
Maggenheim in de Tuinstraat te Makkum voor
maar € 10,-. Bestellen is mogelijk via de website:
www.leugenbollepop.nl . Leugenbollepop 2008,
het mooiste kado van 2008, en dat met de feestdagen voor de deur!
Stichting Leugenbollepop Makkum

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

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

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
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

Sintwilledei een middagje met veel variatie voor
de jongere kinderen

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
Zuurkool uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . .€ 0.50
Lekkere fuji appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
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

nd

oet
m
s
er

in een lange rij te wachten voor deze lekkernij.
Els had haar schoorsteen verplaatst naar de garage
van Jan Werkhoven, vanwege eventuele buien.
Hier konden de kinderen met het gooien van een
pakje in de schoorsteen een Pieten diploma verdienen. Veel meisjes hadden bij kapsalon Creatief
een kleurtje in het haar aan laten brengen en bij de
Skeerwinkel van Hoeksema werden de mooiste
schilderijen op het gezicht gemaakt. Een heel klein
Pietje hield hier toezicht op het gebeuren. Sint en
de hoofdpiet waren in café de Zwaan en wandelden
door het dorp. In café de Zwaan zaten uitdeel
Pieten en hier konden de deelnemers hun deelname
formulier ingevuld inleveren. Ze kregen dan een
cadeautje. Een ritje in de draaimolen maakte de
middag compleet en iedereen ging vrolijk en blij
weer naar huis, na een geslaagde middag.

Als het net
ev
en

a

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

Makkum - Heel veel kinderen hebben zaterdag
de mijters gezocht. Het was een gezellige drukte
in het dorp. Zelfs kinderen uit het westen van het
land komen speciaal naar Makkum. Het is hier zo
lekker overzichtelijk en ontspannen, zeggen de
ouders. Veel ouders liepen het rondje door het dorp
mee met de kinderen. Er moest in de etalages van
winkels gezocht worden naar allerlei verschillende zaken. Bij de slager hing een wortel. Bij
Wijngaarden hing een lange onderbroek in de
etalage en bij een andere winkel moesten de
Pieten op de foto geteld worden. Zo had iedere
winkelier iets verstopt, in zijn of haar etalage. Er
was chocolademelk te koop. De opbrengst was
voor het goede doel. In de winkel van Venema aan
de Markt stond Coby suikerspinnen te draaien.
Ze was zelf al snel grijs en de kinderen stonden

Sinterklaas bedankt zijn Hofleveranciers

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

Coop Van der Wal
Drogisterij Bolink
Het Posthuis
De Steeg
De Binderij
Loonbedrijf van der Meer
Meneer van de Tuc-Tuc

De Zwaan
Burghgraef De Jong Schilstra
J.Kelderhuis
Speelsgoed
Kapsalon Hoeksema
F.Bloemsma
Ondernemers Vereniging Makkum

en alle winkels die mee hebben gedaan met de mijter speurtocht.

Bakkerij Kluft
Kapsalon Kreatief
De Sultan
Inprothech
Nuts Fonds
A&R Carton b.v
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Wij Flevosanghers
zoeken zangers

KOM OP
Repetitie woensdag 8 uur
in Het Anker Kerkeburen 15
Makkum

www.makkumerbelboei.nl
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Voorlopig programma 10e Krystwilledei

Kinderkleding verkoop
Makkum - Op 10 december houdt de peuterspeelzaal it Krobbeguod weer een kinderkleding
verkoop. Hiervoor kunt u winterkleding inleveren,
mocht u kledinghangers over hebben die zijn ook
van harte welkom. De kleding kunt u inleveren
voorzien van naam, adres en tel. bij Titia, tel.
0515-232644, Gretha, tel. 0515-232515 of Sylvia,
tel.0515-425507, maar u kunt ze natuurlijk ook
bij de peuterspeelzaal op de Gedempte Putten 24
ter Makkum inleveren.

Op zoek naar beginnende
rockband
Makkum - Deze zal worden gehouden op de
Markt-Plein, Centrum van Makkum op zaterdag
20 december van 16.00 tot 20.00 uur.
Het voorlopige programma:
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. Tevens bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Pagodetenten
welke tussen de kramen komen te staan, u kunt
een Pagodetent te huren en of te gebruiken voor
andere activiteiten. Ook zal er een terrasaankleding
komen, waardoor de bezoeker zich in een groot
KrystWilleDorp waant. Evenals voorgaande jaren
komt u de Kerstman in de arrenslee in het dorp
tegen. Ook de levende kerststal is weer aanwezig.
Voor de jeugd is er een kleurplaat wedstrijd, zie
o.a. vandaag in de Makkumer Belboei, deze kleurplaat kunt u in leveren tot t.e.m. 8 januari 2009.
Er zijn diverse prijzen te winnen, verdeeld in 2
categorieën, een hoofdprijs t.w.v. € 25,00 en
verdere prijzen totaal aan € 150,00 doormiddel
van waardebonnen. Verder in de RK Kerk, een
kinderkoor uit Makkum e.o. met begeleiding
van enkele trekzak instrumenten, dit alles o.l.v.
Monique Katsburg, tevens zullen de ”Vallaat
Sjongers”, sjonge jonge een koor van Makkumer
stemmen trekken zwalkend door Makkum. Verder
speelt het Jeugdorkest van Hallelujah o.l.v. Nynke
Jaarsma in de RK kerk. Er wordt een Diaprojectie
verzorgd door de ”Stichting Ald Makkum” bij het
Waaggebouw, ook zullen er in RK kerk prachtige
kerstukjes worden gemaakt, die gekocht kunnen
worden. Net zoals vele jaren zal de Scouting
Burdine haar medewerking verlenen en bakt

pannenkoeken. Het Waaggebouw is geopend o.a.
met een expositie van ”Stichting Ald Makkum”
en de presentatie van de 22e editie van de
Makkumer Kalender. ”Doe een Wens” dit thema
is ook op de braderie, bij Durkje en Sandra kunt
u terecht hiervoor de ”Doe een Wens” kraam!!
Voor de Kinderen is er een Kinderdraaimolen.
KrystWilleDeiBazar, Biljartclub ”De Prins”
organiseert vanaf 18.30 uur in Hotel Café
Restaurant De Prins, Rad van Fortuin met grote
vleesprijzen, luxe artikelen, taart en gevogelte.
Ook is er om 20:00 uur een grote verloting, met
een Hoofdprijs bestaande uit een weekend in
een Drenth’s bungalowpark voor 2 personen,
aangeboden door Café Restaurant ”De Prins”
en Gasterij ”Hennie fan Richt ”. 2e prijs Vip
trekstootmassage behandeling twv 100,00 euro,
aangeboden door Schoonheidsinstituut Karin
Koornstra. 3e prijs dinerbon twv 75,00 euro.
4e prijs levensmiddelenmand twv 50,00 euro.
De loten voor het Rad van Fortuin zijn te verkrijgen gedurende de Krystwilledeï in de Pagode
tent vóór Gasterij Hennie Fan Richt. In de Zwaan
is er vanaf 21:00 uur een Krystwilledeï Concert,
met het optreden van een reünieband die zijn
weerga niet kent.
Verder zal deze dag worden afgesloten met
een vuurwerk op het Achterdijkje, mede mogelijk
gemaakt door de Holle Poarte en Marina Makkum
Bent u geïnteresseerd in een stand of kraam of
iets dergelijks, dan kunt u contact opnemen met
marktmeester Anne Koekoek, Lieuwkemastraat
39, 8754 BL Makkum, tel. 0515-231225.
Namens de KrystwilleDei kommisje van de O.V.M
willen wij u alvast welkom heten en noteer deze
dag vast in uw agenda.

Vrijwillige bijdrage MB
Makkum - Allemaal hartelijk dank voor het
overmaken van een vrijwillige bijdrage voor het
kunnen laten voortbestaan van de Makkumer
Belboei. De actie loopt voortreffelijk dagelijks
komen er nog bijdragen/giften binnen. Zo ook
twee die de postgiro niet kan verwerken, omdat

de acceptgiro niet juist is ingevuld. Het betreft
de nummers 1954086 en 2004249. Het verzoek
is dat u nogmaals dit wilt verzenden, u mag ook
kontact opnemen met onze administratie mevr.
Corrie Koornstra, 8754 AD Botterstraat 40 in
Makkum. Alvast bedankt!

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar een
beginnende rockband die de zondag van Fe-Rock
Festival gaat openen. Speel jij in de rockband
die we zoeken en wil jou band graag podium
ervaring op doen, of heb jij het lef om er te spelen,
wij geven jou de kans. Mail dan snel naar:
info@fe-rock.nl of info@septemberpop.nl
Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u
heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen
bekijken. Met als onderwerp Fe-Rock Festoval
band 2009.

Bezoekers welkom Lonie
of Tadema’s molen
Bolsward - Zaterdag 29 november a.s. zetten de
molenaars van de Jonje of Tadema’s molen aan
de voormalige rijksweg 43 te Bolsward (tegenover
de Opel garage Deinum) hun deuren van 13.00 16.00 uur wagenwijd open voor het publiek. Er
zullen demonstraties worden gegeven met zeilen
voorleggen en weer weghalen waaraan het
publiek actief mag meewerken, er wordt door de
molenaar uitgelegd wat de wiekstanden welke
vroeger gebruikt werden ook alweer betekenen.
Kortom alles wat men al eens wilde weten van
een molen kan nu onder het genot van een bakje
koffie beantwoord worden. De molenaars staan
klaar om u te ontvangen a.s. zaterdag.

Wintermarkt Aylva State
Witmarsum - Op vrijdag 28 november organiseert Woonzorgcentrum Aylva State een wintermarkt. U bent welkom tussen 14.00 en 17.00 uur in
de grote zaal van Aylva State. Diverse standhouders
tonen hun producten zoals: kerstkaarten, drogist,
speelgoed, Talant met kerst artikelen, de warme
bakker. Groencentrum, enz. Tegen een kleine
vergoeding kunt u genieten van een heerlijk
kopje koffie/ thee of chocomelk met cake. Ook
kunt u een gokje wagen bij het draaiend rad en
het spel Schijt je rijk.
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Sint & Kerst - November & December Actie 2008
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2008, diverse acties op touw worden gezet.

REC

SinterklaasKrasActie
Deze KrasActie is van 17 november t/m 6 december. De winkeliers welke mee zullen
doen aan deze KrasActie zijn herkenbaar aan de poster die op hun raam hangt.
Bij besteding van 10,00 euro aan boodschappen en of artikelen, zult u bij deze
winkeliers een Kraslot ontvangen.
PuzzelActie
Van 12 november t/m 17 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei,
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie,
aandacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2008, worden
besteed. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er nu wekelijks één prijs worden
getrokken. Het is nu een weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de
juiste inzendingen wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan
uit waardebonen t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden
gesteld. De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. Op 14 januari
worden de prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM.
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.

T EN O

EID RO

Prijsvraag van deze week:
In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart
blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

ONDH

De oplossing van de 1e "Spreuk van de Week" in Belboei nr. 1263 is:
AMERIKA HEEFT ZWART GESTEMD. WIJ KIEZEN OPENLIJK O.V.M.
en is gewonnen door F. Bootsma, Kofstraat 27, 8754 AR MAKKUM

Oplossing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . .Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 3 / Belboei no. 1265)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.

S
(
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zijn herk
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word
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SinterklaasKrasActie

duurt van 17 november t/m 6 december)

e winkeliers hebben een SinterklaasKrasActie,
nkeliers welke meedoen aan deze KrasActie
poster welke
kenbaar aan een SinterklaasKras-p
raam hangt. Bij besteding van 10,00 euro aan
boodschappen ontvangt u een Kraslot.
jzen, welke u doormiddel van dit Kraslot wint,
en door deze winkelier beschikbaar gesteld.

A, WAA

Opening- en sluitingstijden december
Sinterklaas
donderdag 4 december 9:00-21:00 uur
Met medewerking van de Drumband Halleluja
10e Krystwilledei

zaterdag 20 december

16:00-20:00 uur

Kerst

dinsdag 23 december

9:00-21:00 uur
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Voorleeskampioenschap

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

(Eigen foto)
Makkum - Anne Cornelissen is de winnares van
het voorleeskampioenschap 2008 te Makkum.
Zij mag door naar de regionale wedstrijd in
Workum. Na de voorrondes op school mochten
negen kinderen in de bibliotheek van Makkum
laten horen hoe goed ze zijn in voorlezen. Op
de voorleesstoel vertellen kinderen iets over de
schrijver en de inhoud van het boek waaruit zij
hun verhaal hebben gekozen. Een publiek van
ouders, broertjes en zusjes, pakes en beppes,
meesters en juffen en natuurlijk medeleerlingen
luisterden gespannen naar de verhalen. De jury
bestaande uit Wiebe Visser, Tineke Fahner en
Sieneke Dijkhuis beoordeelden onder andere
op toon, tempo en het contact met het publiek.
De jury was van mening dat het niveau op deze
10e november erg hoog lag. Iedereen heeft
heel goed voorgelezen, maar Anne kreeg de
beste beoordeling. Anne, heel veel succes bij de
volgende ronde!!

December verlichting

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

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren
4 halen 3 betalen
Makkum - Elk jaar in december wordt er een
feestverlichting ontstoken, dit jaar is het een
soort krans, die aan de muren van de winkels is
bevestigd. Een mooi effect als u bij avond een
‘kuierke’ door het dorp maakt.

(De actie met Sloggi begint op 1 december 2008)

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum
0515-231602
Hotel-Café-Restaurant ”De Steenen Man”
Caspar de Roblesdijk 26, 8751 TJ Zurich Telefoon 0517-579282
info@hotelsteenenman.nl
www.hotelsteenenman.nl

Zaterdag 29 november a.s.

PEBBLES AND THE BAMBAMS
Rock uit de Achterhoek!
Aanvang 22.00 uur – Entree € 7,50
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Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

Verwenmiddag voor bewoners in Avondrust

Wij zoeken gastouders in Makkum
* Zoekt u werk, maar wilt u ook graag
thuis zijn voor uw gezin?
* Als gastouder biedt u kleinschalige
kinderopvang in uw eigen huis.
* U bepaalt zelf hoeveel dagen u opvang
wilt verzorgen en het gastouderbureau
regelt de financiële kant voor u.
Voor meer informatie:
Stichting Kinderopvang
Zuidwest Frieslanf te Witmarsum
Tel. 0517-532084

Makkum - Op woensdagmiddag 12 november jl.
was er in verzorgingscentra Avondrust een verwenmiddag voor de bewoners. De middag stond in het
teken van de handen en voeten en is verzorgd
door Monique Nauta. Bewoners konden even met
de voeten in een lekker voetbad waarna ze werden
gedroogd en lekker werden ingesmeerd met een

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

CURSUS VAARBEWIJS
1 en 2
Cursusdata:
9 en 16 december 2008,
6-13-20-27 januari 2009,
3 en 10 februari 2009.
Locatie:
kantine STD Gebr. van Enkhuizen
aan de Stranwei te Makkum.
Opgave en meer informatie:
Ronald van Enkhuizen
De Holle Poarte 2b,
8754 HC Makkum
Tel. 0515-232665,
na 18.00 uur: 0515-232301.
E-mail: info@noordkaper.com

(Eigen foto)
heerlijke voetbalsem. Ook de handen kwamen aan
bod, deze werden eerst lekker met olie gemasseerd,
waarna ze in een badje gingen. Zachtjes werden
ze afgedroogd en kwamen de handen in heerlijk
geurende crème. Dit alles onder het genot van
koffie en thee en wat lekkers erbij. Na afloop
kregen de bewoners nog een kleine attentie mee.

Bouwbedrijf David Visser wordt na 85 jaar
overgenomen door Gerben Kuperus
Makkum - Na bijna 85 jaar bouwen, restaureren,
verbouwen en renoveren heeft het Bouwbedrijf
David Visser BV besloten haar bouwactiviteiten
per 1 januari 2009 over te dragen aan bouwbedrijf
Gerben Kuperus. De uitvoerende vakmensen,
de machinale werkplaats voor kozijnen, deuren,
trappen, keukens en interieurwerk, en de opslag
met de kantoren blijven opereren vanaf de
vertrouwde plek aan de Bleekstraat in Makkum.
Het nieuwe bedrijf heeft als doel de huidige activiteiten van het Bouwbedrijf David Visser BV
voort te zetten en uit te breiden. De nieuwe eigenaar directeur Gerben Kuperus afkomstig uit
Gaast heeft zijn sporen verdient in de restauratie,

verbouw en renovaties en is ook in de nieuwbouw niet onbekend. David Visser zal nog een
periode aan het bedrijf verbonden zijn, met
advies en tekenwerk. David Visser Bouwbedrijf
BV heeft een lange historie in Makkum.
Opgericht in 1924 door David Visser heeft het
bedrijf zich drie generaties lang voornamelijk
bezig gehouden met bouwactiviteiten in en in de
directe omgeving van Makkum. Vele woonhuis
restauraties, renovaties en nieuwbouw zijn door
het bedrijf in de afgelopen jaren ter hand genomen
en hebben vooral in Makkum een gezichtbepalende rol gespeeld. Het nieuwe bedrijf start
met een goed gevulde orderportefeuille.

Wetterskipsferkiezings de útslach live by Omrop Fryslân
Moat it Wetterskip goedkeaper wurkje? Meie
polders ûnder wetter setten wurde as it fûl reint?
En sa’n nij gemaal by Lauwerseach, is dat in
goed plan? Dat bepaalt it nije bestjoer fan it
Wetterskip Fryslân, dêr’t wy fan 13 oant 25
novimber foar stimme koene. De útslach wurdt
bekend op tongersdei 27 novimber en Omrop
Fryslân is der live by mei radio en televyzje.
Presintator Jan Durk de Haan set út ein op
Omrop Fryslân Radio om 20.00 oere. Fan 20.20

oere ôf dogge Andries Bakker en Gerard van der
Veer de presintaasje fan it debat op ‘e televyzje.
Datselde is dan ek op de radio te hearren. It
bekend meitsjen fan de útslach troch de dykgraaf, de reaksjes fan de listlûkers fan de 9 dielnimmende partijen en de aktuele kwestjes dy’t te
krijen ha mei it wetterbehear yn Fryslân: jo
hearre en sjogge it by Omrop Fryslân op 27
novimber. Radio fan 20.00 oere ôf en Televyzje
fan 20.20 oere ôf.
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Koepelconcert in Engelse
adventssfeer
Witmarsum - Zondagavond 30 november is er om
20.00 uur een Koepelconcert in de Koepelkerk.
De Ichthus Cantorij uit Harlingen en het koor
Alta Trinita uit Bovensmilde onder leiding van
Sjouke en Geke Bruining zullen met de organist
Mattijs de Vreugd een programma verzorgen
met Engelse adventsmuziek. Naast door het koor
uitgevoerde solowerken is er ook plaats voor
samenzang van bekende adventsliederen en
gesproken adventsteksten. De Ichtus Cantorij heeft
zich gespecialiseerd in Engelse koormuziek en
treedt regelmatig op in Nederland en in bekende
Engelse kathedralen.
De Ichthuscantorij staat sinds de oprichting in
1980 onder leiding van Sjouke Bruining. Vanaf
2002 is Geke Bruining - Visser mededirigent
geworden. Zij was reeds vanaf 1986 actief bij
het koor betrokken als zanger en componist. De
Cantorij heeft zich gespecialiseerd in Engelse
koormuziek.Van de zangers wordt verwacht dat
ze binnen een redelijke termijn nieuwe muziek
kunnen instuderen. De leeftijd van de leden is
zeer verschillend en varieert van 8 tot 70 jaar.
Omdat relatief veel jongeren lid zijn is de
gemiddelde leeftijd van de Cantorij laag te
noemen. De Cantorij zingt regelmatig diensten in
binnen- en buitenland en heeft aan verschillende
radio- en tv-opnames haar medewerking verleend
In eigen land wordt meegewerkt aan reguliere
kerkdiensten, Evensongs en Festivals of Lessons
and Carols. De entree bedraagt 5 Euro en voor
kinderen tot en met 16 jaar is de toegang gratis.

Lemster Mannenkoor zingt
op 20e kerst-Zing-Mee
in Makkum
Makkum - Voor het 4e lustrum van de traditionele Kerst-Zing-Mee, op d.v.zondag 14 december
in Sporthal ”Maggenheim”, zal het Lemster
Mannenkoor zijn medewerking verlenen. Het koor
telt 120 leden en staat o.l.v. dirigent Harm v.d.
Meer. Muzikale medewerking is van het muziekkorps van het Leger des Heils uit Harlingen,
o.l.v. de heer P. Visser en pianobegeleiding van
de heer J.Dreunhuizen.

.

Structuurvisie in Wûnseradiel
Meepraten over de toekomst

Op dreef met Klaas Jansma

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, over 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, ook als onze gemeente groter
wordt in 2011. Op 26 november 2008 houdt de gemeente haar laatste bijeenkomst voor inwoners die hun
mening willen geven.

Noteert u deze avond alvast in uw agenda. In de
volgende edities van de Makkumer Belboei vindt
u meer informatie over dit jubileum.

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

.

U bent van harte welkom. U hoeft zich van tevoren niet op te geven, maar kom op tijd. Want vol is vol.
Klaas Jansma zal de gesprekken op zijn eigen, bekende wijze leiden.
De bijeenkomsten worden op de volgende plaatsen gehouden:
Datum
Dorp
Locatie
26 november
Parrega
De Gearhing

.

Elke avond begint om acht (20.00) uur en zal rond kwart over tien eindigen.

.
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Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 29 november
senioren
IJVC 1
Mulier 2
Makkum 3
Makkum 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- Flamingo 2
- Tzum 2

14.30 uur
14.30 uur
11.00 uur
14.30 uur

junioren
Makkum A1
RES B1
Makkum C1
Makkum D2

- GAVC A1
- Makkum B1
- ONSTOP 63 C2
- GAVC D2

13.15 uur
14.30 uur
10.15 uur
9.30 uur

pupillen
Oosterlittens E1
Makkum E2
Makkum E4
ONS Sneek F3
F3
RES F3

- Makkum E1
10.00 uur
- SDS E2
10.00 uur
- LSC 1890 E8
11.00 uur
- Makkum F1 9.00 uur Makkum
- Oosterlittens F4
9.00 uur
- Makkum F4
9.00 uur

Stoeterij Beijmastate Arum
Sneek-23 november L1 Dressuur:
Corrine Huizinga met Whise Guy ‘s Joerie 204 punten
goed voor twee winstpunten en een eerste prijs.
Corinne Huizinga met Mirthe 184 punten: Anja
Oudendag met Odin fan e Beijemastate 181 punten

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

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

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

Hippolytushoef - 22/23 november B Dressuur:
Jessica Kuvel met Ritze 180 punten eerste prijs en
185 punten eerste prijs
L1 Dressuur: Corrine Huizinga met Whise Guy,s
Joerie 184 punten eerste prijs en 186 punten eerste
prijs. Corrine Huizinga met Mirthe 182 punten en
188 punten eerste prijs.

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Op 16 november j.l. werd er in Assen een
selectiewedstrijd verreden voor de Nederlandse
kampioenschappen ZZ licht. Yvonne Philipse nam
hier aan deel met haar paard Just do it. In de 1e
proef had zij een score van 60,29% en in de 2e
proef 62,94 % wat haar een 3e prijs opleverde.
Inmiddels heeft zij al 4 winstpunten in het ZZ licht.
In Sneek werd dit weekend ook een dressuurwestrijd
gehouden voor paarden. In de klasseL1 kwam Tineke
Wietsma uit met Lisa Karna. Zij won de 3e prijs
met de hoge score van 199 punten goed voor 2 winstpunten. Ook in deze klasse kwam Corinne Huizinga
uit met Mirthe en reed een winstpunt met 184 punten.
Met Wise Guy’s Joerie werd de 1e prijs gewonnen
met 204 punten goed voor 2 winstpunten.
Louise Nieuwenhuis ging de afsluitdijk over naar
Hippolytushoef om daar met Maaike Yke fan Lutke
Peinjum mee te doen aan een dressuurwedstrijd
aldaar. Zij wonnen de 1e prijs met 184 punten voor
de 1e keer in de klasse L2 goed voor 1 winstpunt.
Ook Corinne huizinga kwam hier aan de start met
Mirthe en reed in de klasse L1.In de 1e proef won
zij de 1e prijs met 188 punten 1 winstpunt en in de
2e proef reed zij een winstpunt met 182 punten.
Met Wise Guy’s Joerie ook klasse L1 werd 2x de
1e prijs gewonnen met 184 punten en 186 punten
samen 2 winstpunten
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Eerste brede school CBO in Lollum

Lekker bruin de feestdagen in!
Nu
5 keer zonnebank
voor € 25.00
Geldig t/m eind december 2008
(Eigen foto)
* Volle aandacht bij de schoolkinderen bij de heropening van de school
Lollum - Na een ingrijpende verbouwing van basisschool ”De Gielguorde” in Lollum is deze kortgeleden
heropend en daarmee de eerste brede basisschool van
het Christelijk Basis Onderwijs Wûnseradiel, (CBO).
Tijdens de verbouwing is een keuken gebouwd om
kooklessen te kunnen geven. De kooklessen zijn
bedoeld om de kinderen bewust te maken van het
belang van een gezonde leefstijl. Ook heeft het

leren komen te maken met zelfredzaamheid. De
Gielguorde werkt hierbij nauw samen met de vmboers van het Marne College. In het schoolgebouw
hebben behalve de 46 leerlingen van de Gielguorde,
ook de peuterspeelzaal, de bibliotheek en de tussenschoolse opvang een onderkomen. De school biedt
ook ruimte voor culturele voorzieningen, o.m. voor
koor- en muziekrepetities.

Cursus vaarbewijs in Makkum binnenkort van start
Makkum - Op dinsdag 9 december 2008 start er weer
een cursus vaarbewijs in Makkum. De cursus bestaat
uit 7 avonden theorie en 1 avond examentraining
en wordt gegeven door Ronald van Enkhuizen uit
Makkum. Ronald heeft al meerdere cursussen vaarbewijs gegeven en beschikt over de nodige kennis
en ervaring. De controle op vaarbewijzen wordt
steeds scherper en een planerende rubberboot loopt
vaak al sneller dan 20 km per uur en dan is een vaarbewijs verplicht.
Wanneer is een vaarbewijs verplicht?
Het vaarbewijs is verplicht voor een zeil- of motorboot
langer dan 15 meter én voor een waterscooter, jetski,
rubberboot of motorboot met een lengte van minder
dan 15 meter die harder kan varen dan 20 km per uur.
Er wordt niet naar het aantal pk’s gekeken, maar
wel of de combinatie boot / motor eventueel harder
kan dan 20 km per uur. Een opblaasbare boot met
meer dan 6 pk kan dat al gauw.

Welke soorten vaarbewijzen zijn er?
Vaarbewijs 1 is voor de binnenwateren met uitzondering van het IJsselmeer, IJmeer, Markermeer, de
Waddenzee, Eems, Dollard, Wester- en Oosterschelde. Met vaarbewijs 1 mag wel gevaren worden
op de Gouwzee en de Randmeren. Op de Noordzee
is geen vaarbewijs verplicht, maar wel voor de zeehavens. Na Vaarbewijs 1 komt Vaarbewijs A, waarvan navigatie een belangrijk onderdeel is. Vaarbewijs 1 + Vaarbewijs A = Vaarbewijs 2 voor alle
binnenwateren.
De cursusdata zijn: 9 en 16 december 2008, vervolgens 6-13-20-27 januari en 3 en 10 februari 2009.
Locatie: kantine van Jachtbouw en Scheepstechnische Dienst Gebr. van Enkhuizen aan de
Stranwei te Makkum. Voor opgave en/of meer
informatie over deze cursus kunt u contact opnemen
met Ronald van Enkhuizen, tel. overdag 0515-232665,
na 18.00 uur 0515-232301, mobiel 06-46112682 of
via e-mail: info@noordkaper.com

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

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

Meditatie en Levenskunst
Makkum - De huidige samenleving vraagt van ons
dat we ons op een baan en materiële zaken richten.
In de jachtige tijd waarin we leven, met een overdaad
aan informatie, hebben we meer zorgen dan ooit.
De snelle ontwikkelingen van de techniek en snel
elkaar opvolgende conflicten in de wereld maken
ons leven onrustig en onzeker. We hebben nergens
tijd voor, hoewel er meer geautomatiseerd is dan
ooit. Ook bestaat de neiging om overal aan mee te
willen doen en gezien te worden. Gezondheidsklachten kunnen zich op steeds jongere leeftijd voordoen. Ziektes als burn out, ME, kanker, fybromialgie
dwingen mensen om tot stilstand te komen en zichzelf af te vragen of ze nog wel de juiste koers varen
in het leven. Juist door deelname aan onze hectische
samenleving bestaat er ook een toenemende behoefte
aan rust en inkeer. Deze trend is o.a. zichtbaar in
verschillende televisieprogramma’s en het regel-

matige verschijnen van boeken over levenskunst en
spiritualiteit. Ook houden steeds meer mensen zich
actief bezig met yoga en meditatie. Over het thema
‘Meditatie in het dagelijks leven’wordt op donderdagavond 27 november a.s. een lezing gegeven door
Marjan Adema en Foekje Meijer-Linstra. Tijdens deze
avond worden er ook meditatieoefeningen gedaan
en kunnen vragen worden gesteld. Marjan Adema
heeft een centrum voor Bewustwording en Energiewerk in Cornwerd. Foekje Meijer-Linstra is levenscoach en heeft net het boek ‘Regenbogen en Sterrenlicht’ uitgebracht, het autobiografisch verhaal van
haar persoonlijke zoektocht nadat bij haar borstkanker werd geconstateerd. Het NUT Makkum en de
bibliotheek verzorgen deze workshop. U bent welkom
op donderdagavond 27 november om 19.30 in de
bibliotheek van Makkum. Entree 5 euro hier zitten
koffie en thee bij inbegrepen.

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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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

Unicef artikelen bij supermarkt Jumbo
Kooistra a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
Partijtje marmeren vloertegels, kleur beige
€ 75.-; Hoek fonteintje met keramische kraan
€ 35.-, tel. 0515-232621
Valkparkieten à € 10.- per stuk,
tel. 0515-232745
DVD Leugenbollepop 2008. Unieke beeld en
geluidsregistratie van het leukste feestje van
2008! € 10,- per stuk. Af te halen bij tuincentrum Maggenheim en van der Weerd
Electro te Makkum

TE KOOP

Wegens te groot gekocht, als nieuw, Esprit
rode lakschoenen met hoge hak mt. 39 € 15.tel. 0517-531957
Berg skelter met schommel as en dubbele
kogelbesturing, met een tweede zitje erbij. In
zeer goede staat en weinig gebruikt.
Vr.pr. € 175,-, tel. 0515-577394

De Geep 16
MAKKUM
Keurig onderhouden
tussenwoning met
achtertuin.
Zo te betrekken!
Vraagprijs:
€ 170.000,-- k.k.

GEVRAAGD
Wie heeft voor 5 december voor mij een
Sarapop (te leen), tel. 0515-232058

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
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

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

Wie heeft er informatie over wat er gebeurd
is met onze rood/witte kater op zondag 16
november tussen ± 19.00 uur en 21.30 uur in
de omgeving van De Zalm/De Voorn?
tel. 0515-232345
AANGEBODEN

Nette dame biedt zich aan als hulp in de huishouding, tel. 06-29024661

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

OPROEP

Wie heeft er nog foto’s van Koninginnedag
van onze Scoutinggroep?
Graag naar: F.H.Ruiter@home.nl
GEVONDEN

Maand terug bij de Jumbo een goudkleurig
kettinkje met een hartje gevonden. Bij de
balie aangegeven. Tot nu toe nog niet op
gereageerd, tel. 0515-232062

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!

VERMIST

Cypers katertje ± 6 mnd oud, draagt blauw
halsband, omgeving Plein/Kerkstraat,
tel. 06-41848420

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

ZORGVERZEKERING 2009: VANAF € 84,60 PER MAAND
Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basis verzekering vanaf € 84,60 per maand;
- Aanvullende verzekering vanaf € 8,42 per maand;
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 10,16 per maand;
Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!
Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding;
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding;
- Orthodontie tot 100% vergoeding;
- Alternatieve geneeswijzen tot 100% vergoeding;

- Vlotte afhandeling declaratie;
- Wachtlijstbemiddeling;
- Gegarandeerde acceptatie;

Collectiviteitskorting op aanvraag.
Geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op met GROS financiële partners. Onze medewerkers adviseren u graag.
GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE MAKKUM
Tel.: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl
www.grosfp.nl

