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Kazemattenmuseum
en Informatie-
centrum 
”Op de Dijk” 

4 5

Presentatie CD
basisschool De Ark

Lekkernijen van Hallelujah! 

Tryater spilet ”It perfekte byld” 
yn Makkum

Uw huis op Funda?

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De kiker op...

Makkum - Beiden zijn na hun schoolopleiding
aan het werk gegaan als ‘timmerfeint’. Willem
nu (44) bij het aannemersbedrijf Draisma en broer
Rein nu (41) bij aannemingsbedrijf Betsema
in Balk. Later werd dit Veenstra in Oosterend
en vervolgens Draisma in Makkum. 

Wat was de motivatie tien jaar geleden om
voor je zelf beginnen met een freelance timmer
klussenbedrijf, zo vroegen wij. Wel zeggen hun
dames Inge en Heleen, die de woordvoeders van
Willen en Rein zijn. Het idee is hun eigenlijk
aangedragen in gesprekken met vrienden die op
dat moment al voor zich zelf begonnen waren.
Zij zeiden jullie moeten voor je zelf  beginnen.
Met de gedachte dat je voor een groot deel ook
zelf kan bepalen hoe je je werkzaamheden
voorbereid en uitvoert. Ja, dit sprak de heren
ook wel aan. Met de slogan ”Wie niet waagt...
wie niet wint!” zijn ze voortvarend van wal
gestoken en met succes. De materialen werden
in de beginperiode opgeslagen bij ‘heit en mem’
in Piaam, die hadden hier wel ruimte voor. In
2002 bouwden de gebroeders Miedema een loods
op het industrieterrein Oost. In de werkplaats
staan de benodigde houtbewerkingmachines.

De werkzaamheden omvatten zowel nieuw- als
verbouw, zeg maar alle voor komend timmer-
werk nemen zij ter hand. Volgens de dames is
het een mooie ploeg waarin samengewerkt
wordt. De loods biedt ook aan een viertal
andere zelfstandige ondernemers ruimte. 

Woensdag 8 augustus j.l. was de officiële datum
van het 10 jarig jubileum van de Gebroeders
Miedema v.o.f. Timmer Klussenbedrijf. Zonder
medeweten van de eigenaren Rein en Willem
Miedema was er feest georganiseerd door hun
partners. Toen de heren aan het einde van de
middag naar hun loods terugkeerden stonden
daar een vijftig tal mensen hen op te wachten,
van familie, vrienden en collega’s. Het werd
een gezellige en sfeervolle gebeurtenis ter
gelegenheid van dit jubileum.

Voor een vakkundig advies is het adres:
Freelance Timmer Klussenbedrijf 

Willem & Rein Miedema v.o.f.

It Gruthof 5, 8754 JK Makkum
Tel. 06-54656662 / 06-36119632

Tien jaar Freelance Timmer Klussenbedrijf
Willem & Rein Miedema v.o.f.

5
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Info Familieberichten Agenda
Plotseling ging jij heen
nu ben ik alleen.
Onuitsprekelijk verdriet
vergeten zal ik je niet.
Vaarwel lieve mem

Intens verdrietig, maar dankbaar voor haar liefde
en zorg, laat ik u weten dat mijn lieve mem is
overleden.

Jellie Hoekstra-Vrolijk
* 28 maart 1949 7 oktober 2007

Makkum Gaast

Sinds 5 maart 1998 weduwe van Kees Hoekstra

Gaast: Johan Tammerus Hoekstra

De afscheidsdienst zal worden gehouden op
donderdag 11 oktober om 14.00 uur in de kerk te
Gaast, waarna we mem naast heit begraven.

Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Boerestreek 10 
8757 JS Gaast

Mocht wij iemand vergeten zijn met het sturen
van een rouwbrief, dan kan deze advertentie als
uitnodiging beschouwd worden.

Kerkdiensten
zondag 14 oktober

Van Doniakerk 9.30 uur ds. G.H. Pors, Steenwijk            

R.K. Kerk zaterdag 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal           

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. S. Bandstra, Hemelum 

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. F. Visser-v. Enkhuizen, dienst te Bolsward

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk: N.C. v.d. Weerd, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980                 

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

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

vrijdag 12 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van 14.30-
16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

Makkum - Ons Gebouw 19.30 uur 
Klaverjasavond Buurtver. It Finstje, voor leden en niet-leden

zaterdag 13 oktober
Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur 
start Klaverjassen competitie

Workum - Stadcafé De Smidte 21.30 uur 
Workumer Rock-Band Blackmail

zaterdag 14 oktober
Makkum - Café Restaurant De Zwaan 16.00 uur 
Matinee met trio Loaded Dice, Rockbilly muziek, organisatie
NUT-Departement, entree leden 4- en niet leden 6 euro

Exposities
Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum, expositie
”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor Makkum, het
ontstaan van Kornwerderzand en Breezanddijk. Unieke,
nooit eerder getoonde beelden. Open ma-vr. 10.00-17.00 uur,
za. 10.-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

Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 29 november.
Expositie aquareltekeningen en olieverfschilderijen (dieren,
stillevens, bloemen, planten en dorpsgezichten) van Maaike
Poog, geopend tijdens kantooruren. Toegang gratis. Voor
meer info: Maaike Boonstra-Poog, Turfmarkt 75, 8754
CJ Makkum. tel. 0515-232439 / www.maaikepoog.nl

Zorgcentrum Avondrust t/m 19 december expositie van
olieverfschilderijen van Mw. G. Salverda. Expositie van
tekenaar dhr. L. Sluyter

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, geopend t/m
31 oktober, ‘s maandags gesloten

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend t/m 31 okt.
‘s maandags gesloten. In de tuin van het landgoed, Geert-Jan
Luinstra, kunstwerken van metaal. In landgoed, permanente
schilderijen tentoonstelling van diverse kunstenaars

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend t/m 31 oktober,
‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek, kunstschilder/
illustrator, wereldnatuur; Expositie Klaas Veul, fotograaf,
natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels

Toch nog plotseling is overleden onze buurvrouw

Jellie Hoekstra-Vrolijk
Johan, als buurjongen sta je altijd voor ons klaar.
Nu zijn wij er voor jou!

Jochum en Griet Johannes
Marten en Annita Joukje
Petra, Margriet, Jochum

Gaast, oktober 2007

Klaas Wiersma
70 jier

Der smoke we ien op
Lokwinske heit !

Anke, Anne, Elma en Yrla

Toch nog onverwachts is overleden onze 
schoonzuster en tante

Jellie Hoekstra-Vrolijk
op de leeftijd van 58 jaar.

We wensen Johan heel veel sterkte.

Gaast: Y. Hoekstra
G. Hoekstra-Werkhoven

Froukje en Eeltje Jan
Rinske en Willem
Theo en Arianne

Exmorra: B.v.d.Veen-Hoekstra
W. v.d.Veen

Froukje en Arjan
Benedictus
Jannie en Peter
Tammerus en Nynke

Gaast, 7 oktober 2007

* 28-03-1949                    Gaast  7-10-2007

Mijn grote vriendin is niet meer

Jellie Hoekstra-Vrolijk
Wat hebben we gelachen en ook gehuild.
Rust zacht lieverd.
We zullen je intens missen en onze gedachten gaan
uit naar Johan van wie ze zoveel hield, haar
boegbeeld haar alles.

Ike Metz

Gaast, oktober 2007

Veel te vroeg is van ons heen gegaan

Jellie Hoekstra
Jouw humor zullen we nooit vergeten. 
Altijd stond je voor ons klaar. 
Lieve Jellie wat zullen wij jouw missen!

Johan heel veel sterkte met het verlies van dyn
mem.

Botsje, Jacob & Grietsje
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 11/10 t.e.m. wo. 17/10

Tas Elstar, 1.5 kilo.........................................................nu 1.49
Belegen Kaas, 500 gram....................................................3.99
Gebraden Gehakt...................nu per pakje 5 zegels extra
D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram......................................1.89
Persil Megaperls, 1.215 kg...................................7.15 nu 4.59
Dixan Megaperls, 1.215 kg...................................7.25 nu 3.99

Top Q Wijnen, fles 75 cl................................van 2.99 nu 2.29
diverse soorten o.a. Australië, Chili, Argentinië, Spanje

van de Warme Bakker
Heerlijke Vlaai (plm. 6 punten)

5.50 nu 4.85

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 11 OKTOBER
T/M ZATERDAG 13 OKTOBER

CHAMPIGNON OESTER
4 HALEN / 3 BETALEN

HOLLANDSE BIEFSTUK
+ gratis kruidenboter

4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 11 OKTOBER
T/M WOENSDAG 17 OKTOBER

HONINGHAM
100 gram €€ 1.50

CHORIZO
100 gram €€ 1.20

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
vanaf maandag 15 oktober

t/m vrijdag 19 oktober

Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Burgerlijke stand 
september 2007

Geboren
- Jan Friso, zv Sake Anema 

& Antje Vellenga te Arum;

Gehuwd/Ger. Partnerschap
- Siebe Adema & Maria E. Bloemhof te Makkum;
- Robert Grovenstein & Jildou Piersma te Winsum;
- Stephan Bakker & Alice R. van Brug te Wons;
- Fokke Hoekstra & Johanna A. Wallinga 

te Kootstertille;
- Bastiaan Talsma & Baukje Helfrich te Makkum

Overleden 
- Geertje Hardenberg te Witmarsum, 86 jaar, 

wv Reinder Meekma;
- Pieter Pors te Ferwoude, 73 jaar, 

ev Wubbina P. Albrecht;
- Haije Attema te Makkum, 63 jaar, 

ev Anna E. de Vries;
- Jan Helfrich te Makkum, 59 jaar, 

ev Dirkjen Boschma.

30 septimber 2007

Wiis binne wy mei ús jonkje

Rutger
Leaf, lyts broerke 

fan Mirre en Ditmer

Harm-Jan Slump en Willie de Vries
Haadwei 13, 8537 SB Ychten

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

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

Babi Pangang
Kip When Zhou
Mini Loempia’s
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€ 13,65 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€ 14,75

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

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

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Lamsvlees

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Kazemattenmuseum en Informatiecentrum ”Op de Dijk” 
van Rijkswaterstaat open maand oktober

(eigen foto)

Kornwerderzand - Om de jeugd ook in de
komende herfstvakanties de gelegenheid te geven
een bezoek te brengen aan het Kazemattenmuseum
Kornwerderzand en het naastgelegen Informatie-
centrum ”Op de Dijk” van Rijkswaterstaat, zijn
beide instellingen in de maand oktober geopend
op de gebruikelijke tijden.

Veel aandacht is besteed aan tijdelijke exposities
van de 75-jarige Afsluitdijk en de situatie in de mei
dagen van 1940. Het museum en Rijkswaterstaat
werken gezamenlijk mee aan een educatiepakket
voor de groepen 7 en 8 van het Basisonderwijs
en de groepen 1 en 2 van het VO. Dit houdt in,
dat in Friesland 525 scholen gratis de beschikking
krijgen over een DVD, een Basisboek en een
Werkboek ( in de Friese taal ). Vervolgens kunnen
ze een bezoek brengen aan het museum en het

Informatiecentrum ”Op de Dijk”. Dit informatie-
centrum is sinds juli j.l. voor het publiek geopend.
De toegang is gratis. Volgend jaar zal het informa-
tiecentrum vooral in het teken staan van de extra
spuicapaciteit met vispassage, die Rijkswaterstaat
bij de knik in de dijk bij Kornwerderzand ont-
wikkelt. In het museum, dat thans een topjaar
beleeft voor wat betreft het bezoekersaantal, is
weer een aantal nieuw zaken te zien en kan de
jeugd het spannende spel ”Geheim Agent”spelen”.

Tenslotte is het museum op zoek naar vrijwilligers
voor diverse taken, informatie: tel. 0515-542565
of e-mail: 1985kwz@planet.nl.
Openingstijden Kazemattenmuseum:
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Openingstijden Informatiecentrum: 
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Makkum - Ook dit jaar ontvangt u weer de
gebruikelijke acceptgiro. Wij vragen eenmaal
tegen het eind van het jaar van u als lezer een
gift/vrijwillige bijdrage te willen overmaken,
voor het instandhouden en wekelijks laten
verschijnen van de Makkumer Belboei. Jaarlijks
wordt er spontaan op deze actie gereageerd,
door zowel bedrijven, verenigingen en lezers
van de MB. Wij hopen ook dit jaar weer op
uw financiële bijdrage te mogen rekenen. 

Volgende week ontvangt u met de MB de
acceptgiro. Vergeet u bij het invullen niet uw
naam, uw bank- of gironummer en het bedrag
in te vermelden.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de
administratie mevrouw Corry Koornstra,
Botterstraat 40, 8754 AD Makkum, telefoon
0515 231778 (liefst na 19.00 uur).

Vrijwillige bijdrage Makkumer Belboei

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Heerenveen - Wij nodigen jullie/u uit voor de
opening van onze bijzondere expositie, Atalanta-
straat 11 te Heerenveen. Schilderijen, tekeningen
en grafiek in combinatie met professioneel theater!
Bij de opening kun je je inschrijven voor unieke
workshops en lezingen, die tussen 26 oktober en
1 december worden gegeven. 
De feestelijke opening is op; 
woensdag 24 oktober van 20.00 tot 22.00 uur,
zaterdag 27 oktober van 20.00 tot 22.00 uur,
zondag 28 oktober van 15.00 tot 17.00 uur, 

Amber, Frâns, Jaap en Geert

Bijzondere expositie van Frâns Faber e.a.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie prei
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Lekkere Turbana bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Mooie rode grapefruit 
5 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50

Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar  . . . . . . . . .€ 2.50

Bij besteding boven  . . . . . . . . . .€  5.-,
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen, 
bildstar of doree’s
5 kg voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 2.75

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: info@web-works.nl

Presentatie CD basisschool De Ark

Alle groepen van basisschool de Ark hebben
maandag 1 oktober, dinsdag 2 oktober een lied op-
genomen. Dit lied komt op een CD te staan die we
donderdag 11 oktober om 16.15 uur presenteren. De
CD hoesjes zijn allemaal getekend door  kinderen
van deze school. De naam van het kind die het
getekend heeft staat er ook bij. Alle kinderen hebben
goed meegedaan, en de CD is prachtig geworden.
Hieronder staat wie welk lied heeft gezongen:

Groep 1a Alle bisten twa by twa.
Groep 1b - Zeg wie heeft gemaakt de bloemetjes.
Groep 2 - God zei: Noach bouw een ark.
Groep 3 - De droomboom.

Groep 4 - De trommeltelefoon.
Groep 4/5 - De Ark Rap.
Groep 5 - Noach bouwt een boot.
Groep 6 - Geef mij een hand.
Groep 7 - Wolgalied
Groep 8 - De Ark is gaaf.
Pimba groep 06-07 - The Drunken Sailor.
Pimba groep 06-07 - Mieke heeft een lammertje.
Personeel - Op de Ark by de Iselmar.

Graag tot ziens op onze presentatie op 11 oktober!

Vriendelijke groeten 
van alle kinderen en medewerkers van ‘De Ark’.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Volgende week woensdag- en donder-
dagavond (17-18 oktober) vindt weer de jaarlijkse
koekactie van muziekvereniging Hallelujah plaats.
Een smakelijke traditie in de maand oktober. U zit
natuurlijk alweer met smart te wachten! Vanwege
het succes van voorgaande jaren komen we ook
nu met Echte Fryske Dúmkes. Tevens wordt er
deze keer met Suikerlatten (verpakt per twee stuks)
langs de deuren gegaan. De keuze is aan u! Voor
de prijs hoeft u het niet te laten. Voor een pakje
Dúmkes of de Suikerlatten betaalt u slechts 2,50
euro. Om zelf van te genieten of als aardigheidje
weg te geven. Tevens helpt u onze vereniging aan
wat extra financiële armslag. De opbrengst van
dergelijke acties is altijd zeer welkom en wordt
nuttig besteed. Vanaf ongeveer half 7 zal de drum-
band deze koekactie weer muzikaal ondersteunen.
De leden van het harmonie- en het jeugdorkest
zullen huis-aan-huis deze lekkernijen verkopen.
Hoort u de drumband, dan zijn de verkopers vast
niet ver bij u uit de buurt! Legt u alvast even
2,50 euro klaar? Alvast bedankt voor uw steun!

Het harmonieorkest zal zaterdag 3 november
deelnemen aan het Federatiefestival van Muziek-
verenigingen in Wûnseradiel dat vanaf 12.00 uur
(tot ongeveer 22.30 uur) zal worden gehouden in
De Gearhing in Parrega. Een unieke gelegenheid
om eens nader kennis te maken met de diverse
muziekverenigingen die onze gemeente rijk is.
Volgens de nieuwe opzet (waarmee vorig jaar is
gestart) zal er ook nu een publieksjury worden
samengesteld. De heer Jan Bosveld uit Nijmegen
zal de vakjurering op zich nemen. Voor Hallelujah
is dit festival een mooie try-out voor het
Bondsconcours in Drachten dat een week later
plaatsvindt in de Lawei. Het festivaloptreden in
Parrega staat volgens het programma gepland
om 20.30 uur.

Maar eerst onze koekactie, denkt u nog even om die
2,50 euro? Bedankt en graag tot volgende week. 

Muziekvereniging Hallelujah 
(www.hallelujahmakkum.nl)

Lekkernijen van Hallelujah!
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Ten Cate Actie
Op alle dameshemden

€ 5,00 korting
Wijngaarden Textiel & Mode

Bleekstraat 16, Makkum 0515-231602

LET OP van 15 t/m 20 oktober ben ik gesloten

ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Ingezonden
Christelijk gemengd Koor Makkum

Woensdag 26 September j.l. was het voor het
”Christelijk Gemengd  Koor  Makkum” een
bijzondere dag. Op deze datum was het 80 jaar
geleden, dat het koor werd opgericht. We zijn
dankbaar, dat we zo lang en met zo veel plezier
ons lied konden laten horen. Hoewel de glorie-
dagen van het koor tot het verleden behoren,
wilden we het feest van  ons 80 jarig bestaan
beslist niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Voorheen was zoiets een mooie gelegenheid
om een concert te geven, maar daartoe is ons
koor inmiddels, ook financieel gezien, niet
meer in staat. Als alternatief zijn we met z’n
allen een avondje op stap geweest. 

Overigens zult u ons binnenkort weer kunnen
beluisteren. Met versterking van een koor uit
Leeuwarden zal op zeven november (dankdag)
in de Van Donia Kerk de oogstcantate God
The Provider ten gehore worden gebracht.
Het beloofd en bijzondere avond te worden.
Tevens werken we, samen met alle andere
koren uit Makkum, mee aan een kerstconcert.
Dit staat voor zestien december gepland.
Uitvoering in de Van Donia Kerk.

Interk. mannenkoor
de Flevosanghers op weg
naar 30 jarig jubileum
Makkum - Het interkerkelijk mannenkoor de
Flevosanghers bestaat volgend jaar 30 jaar.
Sinds de oprichting schommelt het aantal
leden rond de 30. Ter versteviging van het
ledenaantal en om volgend jaar een groots
jubileumconcert te kunnen geven, zoekt de
Flevosanghers nieuwe leden. De repetities
worden gehouden in de Baptistenkerk, op
woensdagavond van 20.00-22.00 uur en staan
onder de enthousiaste leiding van Marco Rijpma. 

Belangstellenden kunnen deze repetitieavonden
zonder verplichting bezoeken, zodat men voor
zichzelf kan uitmaken of zingen bij een mannen-
koor ook iets voor hen is. Net als de leden
van de Flevosanghers zal men dan zeggen:
”Dat had ik veel eerder moeten doen.”
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Gewijzigde openingstijden 
van 12-19 oktober

12 okt tot 12.00uur
13 okt 8.30-12.00 - 13.00-16.00 uur

15 oktober 15.30-18.00 uur
16 okt 15.30-18.00 uur

17 okt gesloten
18 okt 15.30-18.00 uur

19.00 okt 15.30-18.00 - 19.00-21.00 uur

VENEMA
dhz en tweewielers 

voorstraat 7 makkum

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

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

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

NUT Makkum opent seizoen mmv Loaded Dice
Makkum - Zondagmiddag 14 oktober a.s. opent
het NUT het seizoen traditiegetrouw met een
matinee. Deze keer zal de muziek in café de
Zwaan verzorgd worden door LoadeDice. 

Loaded Dice is begin 2006 ontstaan toen Hidde
(gitaar/zang), Okke(contrabas/zang) en Gerlof
(gitaar/mondharmonica/zang) vonden dat er hier
in de omgeving te weinig authentieke rock & roll
bands waren. Ze hebben toen zelf maar een
opgericht. Al gauw was Haaije bereid gevonden om

te drummen. Het resultaat is een rockabillyband
die zeker de voetjes van de vloer krijgt. Loaded
Dice speelt o.a. nummers van Elvis, Chuck Berry,
The Reverend Horton Heat, Dick Brave, Eddie
Cochran, Brian Setzer, Johnny Cash, Lee Rocker
en vele anderen. Een band voor liefhebbers van
rock & roll zoals rock & roll bedoeld is. 

Het matinee begint om 16.00 uur en duurt tot
ongeveer 18.00 uur. De voorverkoop is inmiddels
gestart bij Boekhandel Coufreur, Kerkstraat 17.

NUT Makkum vervolg cursus Spaans
Makkum - Deze cursus is voor mensen, die vorig
jaar deel hebben genomen aan de cursus Spaans
voor beginners of die op een andere manier al
kennis hebben genomen van het Spaans. Er is al
een klein groepje belangstellenden voor deze
cursus, echter nog niet voldoende om de cursus
te kunnen starten, vandaar deze herhaalde oproep. 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving de cursus
is wekelijks op donderdagavond, in de Doops-
gezinde Kerk in Makkum. De cursus start op 25
oktober. De docente van beide cursussen is
Geertje Cuperus. Lesgeld bedraagt € 125,00.
Voor opgave graag contact opnemen met Fenny
v/d Belt tel. 231365 of  Flora Visser tel. 232415.

Tryater spilet ”It perfekte byld” yn Makkum
Makkum - It Nut departement Makkum organis-
searret op sneon 3 novimber o.s. de foarstelling ”It
perfekte byld” fan Tryater yn sporthal Maggenheim.

Byldhouster Nell Jeffreys mei dan wol 82 wêze,
in leaf lyts wyfke sil sy noait wurde. Sy is feninich
en fitaal. En sy bliuwt op ‘e syk nei de perfekte
foarm foar har bylden. Mar ek fan har beide
dochters Grace en Judith hat sy altyd it uterste
frege. Sy hat noait fernommen dat de dochters der
troch har ôfwizende hâlding ûndertroch gongen.
Op de jûn foar de iepening fan in grutte eksposysje
rinne de spanningen tusken Nell en har dochter
Judith heech op. Grace is tritich jier lyn fuortrûn en
noait werom kommen. Dat riedsel spoeket troch
it libben fan Nell en Judith. Ek letterlik: de skym
fan Grace ferskynt. De froulju wurde twongen
ôf  te rekkenjen mei de bylden fan it ferline.

Mei It perfekte byld bringt Tryater wer in
Nederlânse premiêre fan in Iers stik, nei de Ierlân-
trilogie fan MacDonagh en De gebedsgenêzer
fan Brian Friel. Skriuwer Thomas Kilroy (1934)
in master yn it delsetten fan krachtige karakters,

like werkenber as eigensinnich. Foar Aly Bruinsma,
Marijke Geertsma en Tamara Schoppert is it in
útdaging om tagelyk de yntinse relaasjes wer te
jaan, de Ierse sfear op te roppen en de humor fan
it stik sprekke te litten. Foar de regy tekenet Anny
van Hoof, dy’t by Tryater ûnder oaren Lette
ropping regissearre. De regy fan dit stik is foar
har in pracht gelegenheid om mei de spylsters de
relaasje tusken in mem en har dochters te ûnder-
sykjen en der in oangripende foarstelling oer te
meitsjen.

Tekst: Thomas Kilroy
Oersetting: Bouke Oldenhof
Regy: Anny van Hoof
Spilers: Aly Bruinsma, Tamara Schoppert,

Marijke Geertsma

Foarferkeap fanôf freed 12 oktober by: 
slachterij Brattinga yn Makkum. till. 0515-231578
Plak: sporthal Maggenheim, 
Oanfang: 20.00 oere, seal iepen fanôf 19.15 oere
Tagongsprizen: normaal: € 12,50, 
freonen: € 11,25, 65+/CKV:  € 10,-

Opruiming
Nieuwe zitmaaier zijlosser ‘Partner’

11 pk. B.S. 2 jr. garantie 
van € 1599,-

Nu € 1199, - incl.btw

Ruurd Menage 
Arumerweg 13
0517 - 531768

Witmarsum
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

STARTBIJEENKOMST LANGE TERMIJN VISIE MAKKUM
Op 26 september 2007 heeft Plaatselijk Belang Makkum in samenwerking met Doarpswurk en Timpaan Welzijn
een eerste informatie avond georganiseerd om te inventariseren of er behoefte was aan een dorpsvisie voor
Makkum. Verrassend was de hoge opkomst. Plaatselijk Belang Makkum had hier ook op gehoopt. Er waren
ongeveer 50 aanwezigen die in een gemoedelijke sfeer met elkaar hebben gepraat over wat hen bezighoudt
en wat zij voor de toekomst graag gerealiseerd willen zien. Er was een zeer goede positieve inbreng van
alle aanwezigen op diverse niveaus. Ook kon men zich opgeven om deel te nemen aan de werkgroepen die
zich nu verder gaan verdiepen in de aangebrachte punten. Een aantal mensen hebben zich al opgegeven,
maar u bent nog altijd van harte welkom om alsnog deel te nemen aan de nog te volgen gesprekken.

Men kon door middel van kernwoorden zich uitspreken over de volgende 5 thema's, t.w.:
· Toerisme & Recreatie · Wonen & Werk · Sociale Structuur & Welzijn · Verkeer · Zorg 
· ? (voor zaken die niet onder bovenstaande thema's zouden vallen) 
De aanwezigen hebben het punt Natuur&Landschap hier inmiddels aan toegevoegd

Onderstaand volgt een korte impressie van de meest gekozen punten die volgens de aanwezigen de meeste
aandacht verdienen:
Toerisme & Recreatie - Slechtweervoorziening / herstellen oude wandelpaden / 

alle vaarten in Makkum verbinding krijgen met elkaar en naar open vaarwater
Wonen & Werk - Monumentenbeleid / Woningbouw rondom Avondrust 

in oorspronkelijk plan Makkum Noord 
Sociale Structuur & Welzijn - Huidige ijsbaan geschikt maken voor meerdere doeleinden (zomerperiode) / 

Multifunctioneel Centrum / Verbetering 
Openbaar Vervoer Verkeer - Oversteek Weersterweg-Laanzicht / Parkeergelegenheid Singeltje / 

Herinrichten dorpskom
Zorg - Betere Groene Kruis voorziening / uitbreiding zorg / 

verbetering medische zorg tijdens zomermaanden
? (Natuur & Landschap) - Geen landerijen onder water voor extra recreatie / huidig landschap behouden 

Komt u ook weer praten op:
Dinsdag 16 oktober 2007 in Huize Avondrust om 19.45 uur?

Wij hebben uw inbreng meer dan nodig! Uw Belang is ook Plaatselijk Belang?

Het geheim van de (edel)smid 
demonstratie atelier Vuur & Vlam 

Arum - Het beroep van edelsmid is al vele duizenden
jaren oud en hoort daarom tot één van de oudste ter
wereld. Met eenvoudige gereedschappen vervaar-
digden ambachtslieden vroeger al gebruiksvoorwerpen
en sieraden van hoog niveau.

Over het beroep hing een waas van geheimzinnigheid
want elke edelsmid had zijn eigen geheimen. Mensen
uit het dorp gluurden dan ook graag door de ruiten
van de smederij om in het halfduister de bewerkingen
van het glanzende goud te zien. Werden de opdrach-
ten vroeger vooral verstrekt door kerk, adel en heren-
boeren, is de edelsmid nu gelukkig voor iedereen
bereikbaar. Door de eeuwen heen zijn de technieken
en de materialen nogal veranderd maar de basis is
er het zelfde gebleven: bijzondere gebeurtenissen als
geboorte, jubileum en vooral het huwelijk verdienen
een mooi sieraad.

Ook heden ten dage gluren nog veel mensen
binnen bij de edelsmederij Vuur & Vlam in Arum,
want steeds meer aanstaande bruidsparen kiezen
ervoor om hun trouwringen door de edelsmid te
laten vervaardigen. Ze hebben behoefte aan ringen
met een heel persoonlijke uitstraling, eigenzinnig
vormgegeven of willen een bepaald thema in het
ontwerp verwerkt hebben. Als meester in de edel-
smederij en opgeleid vormgever weet Kerstin Kapper
haar klanten ambachtelijke technieken aan te reiken
om samen tot de gewenste vormgeving te komen.
De liefdesringen zijn unieke stukken, d.w.z. geheel
met de hand voor het bruidspaar vervaardigt. Ze
dragen soms een geheime belofte en zien er niet
meer per definitie identiek uit. Hun uitstraling is
van pure eenvoud en ze gaan gegarandeerd een
liefde lang mee! Maar hoe wordt een trouwring
eigenlijk vervaardigd en hoe kun je jouw eigen
trouwring een persoonlijk karakter geven? Kerstin
Kapper wil hierover graag een tipje van de sluier
oplichten en nodigt geïnteresseerden uit zondag,
14 oktober van 11 - 17 uur de demonstratie in het
atelier op de Franekerkade 5 in Arum bij te wonen.
Wie graag een eigen idee in zijn trouwring verwe-
zenlijkt wil zien, kan zich dan vrijblijvend over de
realiseerbaarheid en de kosten ervan oriënteren. 

Scheepsmodellen
Workum - In het dorpshuis ”De Klamere” te Workum
(achter grote kerk) worden van 14 tot 20 oktober,
door verschillende modelbouwers uit de streek,
scheepsmodellen geëxposeerd. Naast Sleepboten zijn
er modellen van Skûtsjes, Tjalken, Visserscheepjes en
Klippers. Ook is er een mooi model van een 18e
eeuwse Brik, welk schip een interessante geschiedenis
heeft, die erbij wordt vermeld. Het is alleszins een
bezoekje waard! Foto’s nemen mag! De toegang is
gratis. De openingstijden zijn: zo. 14e: 10-17 uur;
ma. di. woe. vr. 13-17 uur; do. 18e: 11-21 uur.
Er zijn vele inzendingen uit Makkum!



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 10 oktober 2007

DDooooppssggeezziinnddee GGeemmeeeennttee
MMaakkkkuumm 

zoekt een organist voor de diensten 

ca. 14 ochtenddiensten en daarnaast
nog 12 speciale diensten

Nadere informatie en reactie graag; 
Flora Visser, 0515-232415

Hidzer Sietzema, 0515-241428

www.kustcombinatie.nl

GRIEP INJECTIES 2007

HUISARTSENPRAKTIJK 
DE TSJASKER

MMaaaannddaagg 2222 ookkttoobbeerr
Kimswerd: Dorpshuis van 16:00-16:30 uur

Witmarsum: Huisartsenpraktijk ‘de Tsjasker’
van 17:00-18:00 uur

DDoonnddeerrddaagg 2255 ookkttoobbeerr
Arum: ‘it Iepen Hûs’ van 9:00 - 9:30 uur

Pingjum: ‘de Hoep’ van 9:45 - 10:15 uur

MMaaaannddaagg 55 nnoovveemmbbeerr
Aylvastate van 11.00 - 11:30 uur

Kafe Partycentrum 

B e r g s m a
Easterein

Zaterdag 13 oktober  22.00 uur
De Engelse feestbeesten van 

FRAGMENT
Agenda winterseizoen 2007/2008:

o.a. Jannes, 3 J’s, Mooi Wark, Melrose,
Jaques Herb, Nick en Simon

Bestel nu kaarten via ticketservice op
www.kafebergsma.nl

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

Makkum - Onder welhaast perfecte omstandigheden
speelde het eerste elftal van de voetbalvereniging
Makkum afgelopen zaterdag haar derde thuiswed-
strijd op rij. Na overwinningen op Ens en VVI was
het ditmaal SSS ‘68 uit Marssum dat op sportpark
‘De Braak’ het onderspit moest delven. Onder het
genot van een heerlijk najaarszonnetje en op een
prima bespeelbare grasmat werd traditiegetrouw 5
minuten te laat om 14.35 uur afgetrapt. De thuisclub
deed dat zonder de geblesseerden Teake Elgersma
en Piter Genee terwijl ook Jelle Hiemstra niet fit
genoeg bleek om in de basiself te starten. In zijn
voorwoord in het programmablad was door trainer
Sjouke de Bos aangegeven dat Makkum met het uit
de derde klasse gedegradeerde SSS ‘68 één van de
betere ploegen uit de 4e klasse op bezoek kreeg. 

Achteraf kan gesteld worden dat dit eigenlijk alleen
de eerste 20 minuten te zien was. In die fase toonden
de gasten aan over een technisch vaardige ploeg te
beschikken. Tot uitgespeelde kansen leidde het
aardige combinatiespel van de Marssumers evenwel
niet. Makkum deed het wat dat betreft iets beter door
sneller de spitsen te zoeken wat tot meer dreiging
leidde. Vreemd genoeg brak de wedstrijd pas echt
open na een nieuwe blessure aan Makkum-kant.
Nu was het aanvoerder Reimo Tjeerdema die nood-
gedwongen geblesseerd het veld moest verlaten. Zijn
vervanger Jelle Hiemstra stond koud 20 seconden in
het veld toen hij de bal van Daniël Kleiterp op een
presenteerblaadje kreeg en beheerst de 1-0 aantekende.
Die goal gaf de thuisploeg zichtbaar vertrouwen.
Met heel aardig positiespel dat lang niet te zien is
geweest op sportpark De Braak, liet de thuisploeg
zien in korte tijd een flinke sprong voorwaarts te
hebben gemaakt. Helaas had spits Daniël Kleiterp
in tegenstelling tot de eerste twee thuiswedstrijden
zijn vizier deze middag niet helemaal op scherp
staan. Na enkele mislukte acties was ook een in de
35e minuut door Yme de Jong op maat gegeven
voorzet niet aan Kleiterp besteed. Met de hoek
voor het uitzoeken kopte hij van dichtbij de bal in
de handen van invaller keeper Jurjen Pietersma.
Vijf minuten later was het De Jong zelf die op aan-
geven van Jan Hiemstra de verdiende 2-0 scoorde.
Na eerder een keer onterecht te zijn teruggefloten

voor buitenspel mocht hij van scheidsrechter
Tawafra uit Wirdum, ondanks het nu wel terechte
vlagsignaal, alleen doorgaan. Met een droge knal
liet De Jong keeper Pietersma kansloos. 

Na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks.
Makkum ging door zoals het de eerste helft was
geëindigd en bleef de bovenliggende partij. Na 10
minuten leidde dit tot de beslissing in de wedstrijd.
De scherp genomen vrije trap was van Jelle
Hiemstra, de kopbal uit de rebound van zijn sterk
spelende broer Jan: 3-0. De bezoekers probeerden door
laatste man Del Grosso ver voor zijn verdediging te
laten spelen de bakens nog wel te verzetten, maar een
echte wedstrijd werd het niet meer. De geconcentreerd
spelende verdediging van Makkum onder leiding van
Andries Smink gaf geen kans weg. De wedstrijd
leek rustig naar het einde te kabbelen maar de
thuisclub had nog een toetje voor het in redelijke
getalen opgekomen publiek in huis. En wat voor
toetje. Nadat Jan Hiemstra uit de mooiste aanval
van de middag op aangeven van wederom Yme de
Jong van dichtbij nog hard overschoot werd in de
laatste 10 minuten van de wedstrijd, toen het verzet
van de Marssumers al lang was gebroken, nog 3 maal
op fraaie wijze gescoord. Eerst was het de als een
routinier voetballende Lennart Adema die liet zien over
een bovengemiddelde traptechniek te beschikken
en een afgeslagen corner prachtig binnenschoot.
Enkele minuten later mocht de ingevallen Jouke de
Jong vrij aanleggen en in de slotminuut was het
dan eindelijk Daniël Kleiterp die al zijn frustraties
over zijn mislukte acties deze middag kwijt kon in
het tikje breed uit een vrije trap van Bouke de Vries.
Eindstand 6-0, leuk voetbal ondanks diverse gebles-
seerde spelers en met 9 punten uit 4 wedstrijden op
een keurige 3e plaats. It koe minder. Aan-getekend
moet wel worden dat alle punten zijn vergaard in
wedstrijden op eigen terrein. De enige uitwedstrijd
tot nu toe (tegen koploper NOK) ging verloren. 

Aanstaande zaterdag zal duidelijk worden of Makkum
ook in staat is op vreemd terrein te winnen. Wil het
bovenin mee blijven doen dan zal het in en van
Heeg moeten winnen, een ploeg die dit seizoen nog
geen enkele wedstrijd in winst wist om te zetten. 

voetbal - Makkum 3e na ruime overwinning op SSS ‘68

Balk - Het eerste damesteam van de Volleybal
Vereniging Makkum heeft afgelopen zaterdag in
Balk met 1-3 gewonnen van DBS. Met de behaalde
vier punten, komt Makkum 1 in de competitie gelijk
in de top drie te staan. 
In de eerste set begon Makkum met Els Vermaning,
Mirjam Adema, Vollie Oostenveld, Hilde Lutgendorff,
Eva  Lantinga en Susanne Hellendoorn in de basis.
De punten werden met gemak binnen gehaald,
mede door sterke opslagbeurten. Echt goed in het
spel zat Makkum niet. DBS was echter zeer zwak,
waardoor Makkum uiteindelijk met 17-25 won. 

Rommy Lutgendorff kwam er in de tweede set voor
Susanne in. Deze set liet hetzelfde beeld zien. Makkum
haalde bij lange na niet het spel van de week ervoor,
dat er zeer goed uit zag. Zaterdag werd er zwak aan-
gevallen en traag verdedigd, maar bleek DBS nog
minder te spelen. Makkum liet eigenlijk te veel punten
liggen, maar trok de set wel naar zich toe met 25-15.

In de derde set nam Romine Jansen het spelverdelen

van Els over. Al hoewel Makkum graag meer spel-
plezier en inzet wilde tonen, kwam het er in de
praktijk niet uit. Ook de coach kon nog weinig aan-
wijzingen geven, de dames moesten het uiteindelijk
toch zelf doen. DBS kreeg vleugeltjes, terwijl Makkum
in het slordige spel van de tegenstander meeging.
De terugwissel van de spelverdeling en het wisselen
van Vollie voor Susanne hadden geen zin meer. De
Balksters wonnen dan ook met 25-22.

In de vierde set kwam Martine Roorda erin voor Hilde.
Makkum had in deze set eigenlijk op scherp moeten
staan, maar kon het spelletje niet meer naar eigen
hand zetten. Gelijk aan het begin van de set keken
de dames al tegen een achterstand aan. Aan het eind
van de set kwam Susanne er nog in voor Rommy,
Hilde voor Martine en Els voor Romine. Voor elke
punt moest gestreden worden, om een vijfde set te
voorkomen. Al hoewel DBS een aantal setpunten
kreeg, werden ze allemaal weggespeeld door
Makkum. Uiteindelijk wisten de Makkumer dames
met 28-30 de 1-3 overwinning binnen te slepen. 

www.nieuwbouwinmakkum.nl

volley - Volleybaldames winnen moeizaam van Balk
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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

Ford Fiesta 1.3i'classic'blauw,st.bekr,radio-cd,67 dkm 2001 € 4.950,-
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm   2002  € 5.950,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm 2005  € 11.650,-
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9.900,-
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm 2004 € 13.400,-
Opel Astra 1.7Dti,5drs,zilver,a/c,el.rmn,nw.st.139dkm 2001 € 7.250,-
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm 2004  € 15.400,-
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm 2006 € 17.500,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003  € 15.400,-
Peugeot combispace,1.6-16v,airco,cruise,radio-cd,68dkm 2003 € 12.400,-
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc  2003  € 11.900,- 
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm 2002 € 12.950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh  2004  € 11.750,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,    2003  € 11.900,-  
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd    2003 € 10.900,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003 € 13.850,-
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm 10-2003  € 16.450,- 

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd,  2005 € 15.900,-

U kunt nu bij de nacht automaat tanken 
met alle soorten betaal pasjes!!         

www.garagehorjus.nl 
tel 0515-231318 

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Opel Zafira 2.2i-16v
Elegance,blauwmett
A/c-ecc,radio-cd, Xenon,
cruisecontrol Origineel open
dak Lm velgen,mistl voor 
106 dkm  bj 2003   
€ 15.400,-

Opel Astra 1.7Dti
Zilvermetallic,5drs
Pearl uitv,airco
El.ramen/spiegels
Mooie nette auto 
139dkm  bj 2001    
€ 7.250,-

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur

14.00 tot 18.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons in de piramide 
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

Voetbalprogramma
VV Makkum
Competitie zaterdag 13 oktober
senioren
Heeg 1   - Makkum 1  14.30 uur  
Heeg 2    - Makkum 2   14.30 uur

junioren
CVVO A1 - Makkum A1 14.30 uur
Makkum B1 - Wykels Hallum B1 12.30 uur
Makkum C1  - JV Bolsward C1 11.00 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 12 oktober
20.15 uur D  vc Bolsward 7 - ANO 3
20.15 uur JM Makkum     - Stânfries
20.30 uur H  Makkum     - Fat Ut
21.30 uur D  Makkum 3  - BEO
21.30 uur D  vc Bolsward 9 - SVW 4

zaterdag 13 oktober
18.00 uur D  Makkum 2  - vc Sneek 5
18.00 uur D  Makkum     - vc Sneek 4
18.00 uur M  Makkum    - SVI 2

KNVB-competitie
dinsdag 16 oktober
20.00 uur D Ny Engwier 1 - Drachtster Boy 2

* De kroegentocht Makkum op zaterdag 20 oktober
weer zal plaatsvinden.

* Tijdens deze kroegentocht er o.a. optredens zullen
zijn van: De kreidlers, Loaded dice, Kleintje Mink,
Synergy

* Deze bands te horen en te zien zijn in de Steeg, 
de Prins, Romano, de Zwaan en de Belboei.

* Er bij de bovengenoemde cafe’s button’s 5 euro in
de voorverkoop zijn en 20 oktober aan de deur 6 euro

Sporthal

Wist u dat...
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

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

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

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

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

Colofon

Goed onderhouden Tourfiets, merk Champion € 50.-
tel. 0515-231984

Herderpups, vader langharige Duitse herder, moeder
labador/Mechelaar 7 weken, geënt en ontwormd, 2 reuen
en 1 teef, Dierenspeciaalzaak De Treffer, tel. 0515-232889

Licht eiken wandmeubel 5 delig 2.40 br. vr.pr. € 200.-
tel. 0515-581899

Gevelkachel z.g.a.n. 3.5 kw, afm. 50/54/18 cm. € 150.-
tel. 0517-579613

Wolf motormaaier met grasvangbak € 150.-, 
tel. 0517-531768

Damesfiets, te gebruiken als studentenfiets(!) voor € 30.-
tel. 06-53396816

Voetbalschoenen Tiempo mt 32, Adidas mt 33, Hummel
mt 37, Skeelers decathlon mt 34, Noren mt 33, 2 doos Jeu
de boules als nieuw, tel. 0515-230840

4 Pits gasfornuis met afzuigkap i.p.st. € 50.-, 
tel. 06-43561957

Giant Mountenbike ± 4 m. oud vr.pr. € 200.-; Etna gas-
comfort glazenplaat € 100.- 3 m. oud; Koel vries combi-
natie 1 jr. oud met lichte transport schade € 100.-; AEG
afwasmachine; Miele afvoerdroger, tel. 0515-852523

Oud Hollandse eiken keuken met inbouwoven + gastoestel,
inbouw koelkast AEG en bijbehorende bar, t.e.a.b., 
tel. 0515-231984 / 06-24490214

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

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

TE KKOOP

Ds.L. Touwenlaan 40
MAKKUM

Op mooie woonstand
gelegen vrijstaand,

keurig onderhouden
woonhuis.

Vraagprijs:
€€ 275.000,00 k.k.

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!



Seniorenbed 90x200 cm. lattenbodem + 2 matrassen € 70.-
tel. 0517-641254

Konijnenhok met ren 1,20 x 55 cm. € 20.-; Konijnenren
€ 20.-, tel. 0515-579312

Mooie Batavus fiets, 20 inch voor een meisje van 5 â 6
jaar € 125.-; Buikspieren oefenen? Ab King Pro bankje
voor € 15.-, met instructievideo, tel. 0515-232085

Paardrijlaarzen maat 32 en 35, merk Aigle, 
tel. 0515-231984

2 Jonge rode katjes, tel. 0515-232028

Kinderkleding voor verkoop Peuterspeelzaal op 31 oktober
50% van de opbrengst is voor de inbrenger! Bel Sylvia,
0515-425507, Jantje, 0515-233198 of Titia 0515-232644

Loods c.q. werkplaats. Wil de heer die mij een loods
heeft aangeboden per 1 november, mij even terugbellen,
tel. 0515-852523

Winterstalling boot trailer met bootje ±5 mtr. in Makkum,
tel. 06-38031948

Tijdelijke opslagruimte voor inboedel. 
Eus & Fleur, tel. 06-51156732

Donkerblauwe rugzak met reclame van Garage Horjus
erop. De inhoud bestaat uit gymspullen, broodbakje +
drinkbeker. Heb je hem gevonden dan graag een telefoontje
naar Rommie, tel. 06-11302579
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Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

VERLOREN

GRATIS AF TE HALEN

Wegens beëindiging van ons bedrijf

OPHEFFINGSKORTING
Kom nu profiteren van onze superlage prijzen

maar let wel: OP is OP, WEG is WEG!!!

(open t/m 4 november 2007)

Graag tot ziens op de Holle Poarte, Makkum Tel 0515 - 231048

TE HUUR GEVRAAGD

GEZOCHT


