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De ”oer oude”
boom is niet meer
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Zeemeermin gezin
nogmaals in de
schijnwerper

K.V.G. op excursie
bij bakkerij Kluft

Al jaren een 
vertrouwd adres!

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Hilda is een eigen webdesingn bedrijf  begonnen

(Eigen foto)
Makkum - Je bent 18 jaar en gaat met een eigen
hosting en webdesign bedrijf van start. Eigenlijk
was dit niet mijn bedoeling zegt Hilda van Malsen.
Mijn studierichting was medisch secretaresse,
maar door ziekte werd ik genoodzaakt om naar
een andere baan uit te zien. Toen ben ik aan de
opleiding VMBO (GT) begonnen deze heb ik
voltooid en het diploma behaalt. Na een periode
van anderhalf jaar van voorbereiding ben ik
sinds 1 oktober een eigen hosting en webdesign
bedrijf begonnen. Het loopt al goed zegt Hilda,
met steun van vrienden en bekenden heeft dit al

een leuk effect gekregen. Als je op je achttiende
al met een geregistreerd bedrijf begonnen bent en
ook nog eens goed overkomt bij de mensen, dan
is dat alleen maar positief. Hilda maakt zowel de
website voor bedrijven als voor particulieren.  
Bent u geïnteresseerd neem dan kontact op met: 

ML Webdesign
Panwerk 14 - 8754 BZ Makkum

Telefoon: 0515 233837
www.ml-webdesign.com

Makkum - Wat heeft dit allemaal te betekenen,
een paar weken geleden reden een motortrike en
drie motoren met forse mannen in leren pakken,
lang haar met paardenstaart en zonnebrillen op,
omringd door een team mensen met camera’s,
het terrein van zorgcentrum Avondrust op. Er werd
halt gehouden voor de hoofdingang. Het gezel-
schap ging naar binnen de trappen op, even later
keerden zij in de lift terug met een bewoonster van

(85 jaar) in hun midden. Bewoners en personeel
vroegen zich af wat er aan de hand was. Niemand
kon het vertellen het bleek één groot mysterie te
zijn, het was met opzet heel geheim gehouden.
Het was wel even schrikken voor de mensen die
ons in grote leren pakken over de gangen zagen
lopen, zegt Max van het gezelschap. De bewoon-
ster van zorgcentrum Avondrust nam plaats in het
comfortabele zitje van de trike en er werd door
een deel van Makkum getoerd. Aan onze krant
vertelde men dat het om opnamen gaat van Max
van Friesland Film & Video. Provincie RTV die
series maakt, commercials, reportages, nieuws,
clips, etc. Een delegatie van de motorclub maakt
een twaalf tal series van ouderen met als titel
”Oma onderweg”, de opnamen vinden plaats op
verschillende locaties. Wanneer deze te zien zijn
op internet c.q. tv dat is nog niet bekend, maar in
elk geval op zijn vroegst begin 2008. 

”Oma onderweg” in een trike met motorclub Provincie RTV
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Info Familieberichten Agenda
donderdag 25 oktober
Piaam - Restaurant de Nynke Pleats 19.30 uur openbare
bijeenkomst start campagne ”Wûnseradiel, Weryndieling?”

vrijdag 26 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van 14.30-
16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel. 0515-231655

zaterdag 27 oktober
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur 
start winterseizoen met Gezinsbingo Buurtver. Terra Nova

Easterein -  Kafe Partycentrum Bergsma 22.00 uur
optreden feestband ”Melrose”

dinsdag 30 oktober
Makkum - Openmiddag 3 basisscholen in Makkum,
13.30-15.15 uur

Makkum - Zorgcentrum Avondrust, 10.00 uur
presentatie over sta- opstoelen en relaxfauteuils, verzorgd
door ”Vitalis” in het restaurant. Consumpties voor eigen
rekening 

Parrega - De Gearhing 19.30 uur openbare bijeenkomst
start campagne ”Wûnseradiel Weryndieling?”

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 oktober
‘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 tot en met
31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie Jan Lek,
kunstschilder/illustrator, wereldnatuur; Expositie Klaas
Veul, fotograaf, natuurfoto’s; Expositie Lammert Sluyter,
tekenaar, vogels

Witmarsum - Gemeentehuis tot 1 december expositie
van olieverf schilderijen en aquareltekeningen Stillevens,
landschappen, dorps-zee- en havengezichten, dieren en
bloemen van Aukje Gietema en Maaike Poog, op de wand
van de Kunstroute Wûnseradiel. De expositie is vrij te
bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis

Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.00-18.00 uur.
Voor vragen en info: Antje van der Werf, Weersterweg 15,
8747 NR Wons, tel. 0517-532521 of www.antjevander-
werfpursang.nl

Na een periode van afnemende gezondheid
is overleden onze medebewoner, mevrouw

A. van der Schel
van den Berg

Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte.

Bewoners en medewerkers van
Zorggroep Tellens
Locatie woonzorgcentrum Avondrust

Makkum, 16 oktober 2007

Ofrûne moandei wie it safier,

troud 25 jier!!!

Uniek
Klein
Lief

Heel bijzonder
Ons wonder

Superblij en gelukkig zijn wij 
met de geboorte van onze zoon

Tymen
15 oktober 2007 om 20.20 uur

Tymen weegt 4020 gram

Menno van der Eems & Sjoukje Hoekstra
Slotmakersstraat 12

8754 EM Makkum
Telefoon 0515-233231

Laat ons even weten,
als je beschuit met muisjes komt eten.

Er zullen handen zijn die je dragen
En armen waarin je veilig bent
En mensen die je zonder vragen

Zeggen dat je welkom bent

Jan Ype
21 oktober 2007

16.25 uur - 4035 gram - 54 cm

Zoon van Sjef van der Draai & Eelkje Feenstra
Broertje van Lars & Niels de Boer

Voorstraat 19 - 8754 EV Makkum
Telefoon 0515 23 25 51

Kerkdiensten
zondag 28 oktober

Van Doniakerk 9.30 uur
ds. J. van Olffen, Kerk-, School- en Gezinsdienst 

R.K. Kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma                           

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. H.v.Spelden, Den Helder

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
br. S. Zeilstra, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Kleine Klipperstraat 11a, Makkum.  
tel. 0515-231494                                                            

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk    
F. v.d. Schaaf, 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

www.makkumerbelboei.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 25/10 t.e.m. wo. 31/10

Almhof Halfvolle Vruchtenyoghurt, beker 500 ml............0.79
Palingworst, 125 gram...........................nu 5 zegels extra
Sun Afwasblokjes All-in-1, 30 stuks..............van 6.29 nu 3.99
Katja Kokindjes Drop............................................nu 99 cent
De Heer Chocoladerepen..................................nu 3 voor 1.19
Pringles Chips......nu 2 kokers voor 1.99 (dus 2e gratis)

Bij aankoop van een Blom’s Rookworst
500 gram Zuurkool gratis

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 25 OKTOBER
T/M ZATERDAG 27 OKTOBER

VARKENS ROOKWORST
per stuk €€ 2.-

RUNDER ROOKWORST
per stuk €€ 2.-

ZUURKOOLSPEK
100 gram €€ 0.70

KRABBETJES
100 gram €€ 0.50

SNERT hele liter €€ 3.25
SNERT halve liter €€ 1.75

DONDERDAG 25 OKTOBER
T/M WOENSDAG 31 OKTOBER

BOEREN SNIJWORST
100 gram €€ 1.25

KATENSPEK
100 gram €€ 1.10

Twee aanhoudingen voor
openlijke geweldpleging
Makkum - De politie heeft zondag omstreeks
05.00 uur een 17- en een 21-jarige inwoner van
Makkum aangehouden op de Weersterweg. De
twee gedroegen zich uitermate vervelend ten
opzicht van twee agenten. De Makkumers waren
aan het provoceren. Hoewel de agenten rustig
bleven, was de maat vol toen de twee een verkeers-
bord naar de politiewagen gooiden. De 17-jarige
stribbelde tegen, maar kon door drie agenten
geboeid worden afgevoerd naar het bureau, in ge-
zelschap van de 21-jarige. De twee zijn aangehou-
den voor openlijke geweldpleging tegen goederen.

Fiets gestolen 
op klaarlichte dag
Makkum - Wie heeft vandaag (maandag 22
oktober) op klaarlichte dag om plm. 11.00 uur
mijn fiets gejat achter de woning vandaan op
Klipperstraat 48 in Makkum. De damesfiets is
van het merk Gazelle en is donkerblauw, met
aan één kant een fietstas. Het is een verjaardags
cadeau van mijn kinderen!!! Breng de fiets a.u.b.
terug als je lef hebt.

Expositie Aukje Gietema
en Maaike Poog
Witmarsum - Tot 1 december a.s. exposeren
Aukje Gietema en Maaike Poog in het Gemeente-
huis te Witmarsum. Er is een gevarieerde tentoon-
stelling opgezet, die een goede indruk geeft van
de schilderscapaciteiten van beide kunstenaressen.
Er is een serie olieverfschilderijen te zien met
uiteenlopende thema’s. Dit varieert van land-
schappen tot stillevens. Ook zijn er taferelen met
dieren te zien en komen er religieuze thema’s aan
bod. Tevens wordt op geraffineerde wijze realis-
tische en abstracte kunst met elkaar gecombineerd.
Alle schilderijen zijn gedetailleerd uitgewerkt
met heldere diepe kleuren. Beide dames hebben
veel zorg aan besteed aan hun creaties. Voor een
fantasierijke aquareltekening draaien Maaike en
Aukje hun hand niet om. Maaike haar portretten
zijn levensecht en weten het publiek te ontroeren.
Zowel Aukje als Maaike zijn actief binnen de
Kunstroute Wûnseradiel. Qua schilderstijl zijn
ze aardig aan elkaar gewaagd. De expositie is te
bezichtigen tijdens de openingstijden van het
Gemeentehuis. De toegang is gratis. 
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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

www.nieuwbouwinmakkum.nl
De ”oer oude” boom is niet meer

Makkum - In 1959 is Lieuwkemastate verdwenen
uit het dorpsbeeld van Makkum. De monumentale
boerderij werd afgebroken en hiervoor werd een
voor die tijd moderne bungalow gebouwd. Wiebe
Amels kwam in de bungalow te wonen. De bomen
eromheen bleven gelukkig wel gedeeltelijk staan
maar nu is de prachtige oude boom die bij de
familie Durk Tabak in de tuin stond ook ver-
dwenen. De boom was ziek en dat is duidelijk te
zien als je het restje stam nog in de tuin ziet staan.
Hoe oud zou die boom geweest zijn. 

Het voorhuis van de boerderij was van 1843.
De historie gaat terug naar 1817. Toen werd de
buitenplaats zoals het genoemd werd is
Bolsward geveild. Dit alles vermeldt een artikel
van augustus 1999 van Ald Makkum. Het is dus
onduidelijk hoe oud de boom die nu verwijderd is
eigenlijk is. Misschien dat deskundigen ongeveer
kunnen schatten bij het zien van het restant
stam, wanneer hij ongeveer gepland is. Volgens de
huidige bewoner zal de boom ruim twee honderd
jaar oud zijn geweest.

Makkum - De tweede avond over de dorpsvisie
Makkum heeft plaatsgevonden. Er was weer een
behoorlijke opkomst en de aanwezigen moesten
zich deze avond buigen over concrete vragen. De
eerste avond waren er allerlei suggesties op papier
gezet en Doarpswurk en Timpaan hadden naar
aanleiding hiervan vragen opgesteld. In groepjes
werd druk gedebatteerd over de verschillende
punten en uiteindelijk moesten er concrete voor-
stellen gedaan worden. In een enkele groep waren
twee antwoorden mogelijk, omdat de personen
zoals in het dagelijks leven ook gebeurt een
verschillende visie over een punt hadden. De
vragen werden gesteld over de volgende onder-
werpen. Toerisme en Recreatie, Wonen en werken,
Sociale structuur en Welzijn, Verkeer, Zorg en

Natuur en Landschap. Vooral het laatste onder-
werp gaf verdeeldheid. De ene helft wilde wel
landerijen onder water zetten ten behoeve van
recreatie en de andere helft wilde het huidige
landschap behouden zoals het nu is. Timpaan en
Doarpswurk nemen alle informatie weer mee en
op een volgende avond zal weer een stap in
de richting van een dorpsvisie voor Makkum
komen. 

Helaas was na de vorige informatieavond niet
alle beschikbare informatie op de website van
Plaatselijk Belang te vinden, omdat degene die
de website bijwerkt met vakantie was. Zo snel als
mogelijk zal de informatie op de website komen
en dat is op te zoeken via www.makkum.nl 

Werken aan concrete voorstellen tijdens tweede vergadering
Dorpsvisie Makkum 

Makkum - Zondagavond a.s. om 19.30 uur is
er weer een zangdienst in de Baptistenkerk,
C. Lenigestraat 19. Het thema voor deze avond is:
”TIJD”, naar aanleiding van Prediker 3:1-15. Br.
P. van Hyum uit Kollummerzwaag spreekt hier
over. Het duo ”Ruach” uit Workum hoopt voor
ons te zingen en de samenzang is onder  leiding

van br. A. Couperus. Bent u nieuwsgierig wat er
vertelt wordt over het onderwerp, of houdt u van
zingen kom gerust eens langs en beleef deze
avond mee. Graag tot ziens D.V.

Zangcommissie 
Baptisten Gemeente Workum/Makkum.

Zangdienst



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 26 oktober 2007

BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hollandse Bloemkool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.65

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

Voor de doe het zelver uien of wortelen 
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Versgesneden spitskool
1 voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Verse zuurkool uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Zeemeermin gezin nogmaals in de schijnwerper

Makkum - Tijdens de visserijdagen was er nu
eens niet een zeemeermin met neptunes maar het
was een heel gezin. Betsie, Bouwe, Brecht en
Berber Koornstra waren vrijdagavond en zaterdag
de gehele tijd aanwezig om te laten zien dat het
leuk is om kleine zeemeerminnetjes me te nemen
tijdens hun wandelingen door Makkum. 

Hoe wordt je zeemeermin en neptunes en hoe is
het bevallen vragen wij nu nadat ze ruim tijd gehad
hebben om van de drukte te bekomen. Betsie en
Bouwe hebben geen idee hoe ze bij het gezin
Koornstra gekomen zijn en wie hun opgegeven
heeft. Niemand heeft dit geheim prijs gegeven.
Op een bepaald moment kwamen twee leden van
de visserijvereniging aan de deur en vroegen of
ze het wel wilden. Betsie en Bouwe hadden weinig
tijd nodig om de beslissing te nemen. Aan de
kinderen werd het niet verteld zodat ze het geheim
niet konden vertellen. Wel werd de ouders ingelicht.
Bij eventuele onverwachte dingen was het wel zo

gemakkelijk als de ouders bereid zouden zijn om
zich over de kinderen te ontfermen. De kleding
werd door Fokje gemaakt en pas de laatste dag
mochten Brecht en Berber de kleren passen.
Grote verbazing straalde uit de prachtige blauwe
ogen. En toen ze  Betsie en Bouwe  zagen waren ze
helemaal verrast. Bij het rode haar van Betsie en
de meiden was gekozen voor stof die olijf kleurig
was. Het haar werd door Manon opgemaakt en
grimeur Dries de Vries zorgde voor de afwerking
van het totale plaatje. En mooi waren ze, er was
ten eerste de opening van de visserijdagen. Een
prachtige happening. Daarna volgde het gehele
weekend het aflopen van allerlei activiteiten en
mochten de meisjes ook prijzen uitreiken. 

Helaas konden de zeemeermin en haar gevolg niet
alles bij wonen. Ze hadden graag even meege-
varen op de boot, waarop de ouderen van Makkum
de gehele dag doorbrachten. Voor twee jonge
mensen die allebei uit een vissers geslacht komen
is het leuk om met de ouderen die de hele familie
kennen en kenden te praten. Bijzonder was ook
dat de Won 24 de laatste keer als zodanig in de
Makkumer haven lag. De oom van Betsie heeft de
kotter verkocht en beiden zeggen weer een kotter
minder in Makkum. Jammer voor de visserij,
wel visserijdagen maar steeds minder vissers-
schepen. Bouwe is nog een van de jongeren die
zijn boterham met vissen verdient. Hij vaart bij
een Urker, waarvan de moeder weer een
Koornstra uit Makkum en zus van Betsie haar
pake was. Het gezin Koornstra heeft bijzonder
genoten van de visserijdagen en dat de binding
met de visserij in dit gezin heel groot is blijkt
wel uit bovenstaande.

Allingawier - Op zondag 28 oktober a.s. viert
de Aldfaers Erf Route haar 30 jarig bestaan. Wij
nodigen u uit daarbij aanwezig te zijn en bieden
u die dag gratis entree aan op de hele Route. Om
11.00 uur gaan de deuren van al onze musea
open en om 17.00 uur gaan ze dicht. U bent van

harte welkom in museumdorp Allingawier - op
landgoed Allingastate - in de grutterswinkel/
dorpsschool in Exmorra en in het natuurhistorisch
vogelmuseum in Piaam. Het bestuur hoopt u te
mogen ontmoeten op zondag 28 oktober op deze
mooie kijk- beleefroute.

30 jaar Aldfaers Erf Route

Makkum - Op verzoek van de leiding, Scouting
Burdine Makkum gaven ondergetekende en Pier
Santema op donderdagavond 11 oktober uitleg
over het vrijwilliger zijn bij de brandweer in
Makkum en de brandweer en zijn algemeenheid.
Op deze avond waren ongeveer 15 kinderen aan-
wezig, en zij konden alles wat met brandweer te
maken heeft bekijken of zelfs meemaken. 

In het begin eerst even uitleggen dat we als
brandweer Makkum vrijwilligers zijn, en naast het
brandweer-werk ook een baan hebben en dat we
24 uur per dag beschikbaar zijn. We begonnen
met een demonstratie adem(pers)lucht dragen
door Pier, om vervolgens ruim een kwartier de
vele vragen te beantwoorden van de jeugd. Dan
naar buiten, waar de brandweerauto te bewonderen

was. Hier konden de jonge spuitgasten volop
met de hogedruk straal in de weer. Na de tank
bijna geheel leeg ”geblust” te hebben volgde een
demo hulpverlening gereedschappen. Het gewicht
van de hydraulische spreider maakte veel indruk
op de gasten, ook de schaar die moeiteloos door
een dikwandige buis sneed was indrukwekkend.
Achter alle luiken en deuren van de brandweer-
auto werd gekeken en gaf aanleiding voor veel
vragen en uitleg. 

Na ca. ander half uur, moest deze, ook voor ons
zeer leuke avond omwille van de tijd worden
afgesloten en keerden de Scoutingjeugd en hun
leiders terug naar het clubgebouw. 

Oepke-Jan Bijlsma 

Scouting jeugd Makkum maakt kennis met de brandweer
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ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

. .

. .

Wûnseradiel Weryndieling?
De gemeente Wûnseradiel organiseert zes discussieavonden over de toekomst van Wûnseradiel.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.

Dinsdag  30 oktober: De Gearhing in Parrega
Donderdag 1 november: De Gekroonde Leeuw in Arum

Meer informatie op www.wunseradiel.nl

Don de Jong

Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Veel reacties
Op het vorige bericht zijn een groot aantal reacties
gekomen, die nopen tot dit vervolg. Naast aan-
meldingen (nogmaals hartelijke welkom) ook
vragen die als volgt zijn te beantwoorden:
Ja u kunt zelf ook iets doen, kijk opnieuw op
www.atalantart.nl en zie onder programma welke
workshops er gegeven worden in de maand
november, in Atalantastraat 11 in Heerenveen.
Ja, er gebeurt ook iets bijzonders tijdens de
opening, er ligt voor u een kunstijsbaantje met
schaatsen klaar!
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

Voor het goede doel
Makkum - In de week van 7 tot en met 13 oktober
collecteerden in heel Nederland meer dan
50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Ook in Makkum/
Cornwerd gingen de collectanten langs de deuren.
En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag
van € 1168.24 opgehaald. De opbrengsten van
de collecte stellen de Brandwonden Stichting in
staat om haar werk voor mensen met brandwonden
voort te zetten.

Namens de plaatselijke collecteorganisator
dankt de Brandwonden Stichting alle collectan-
ten en gulle gevers voor hun bijdrage aan ‘de
strijd tegen de littekens’.

Zangdienst
Zondagavond 28 oktober a.s.
om 19.30 uur Baptisten kerk

C. Lenigestraat 10 te Makkum

Spreker: Br. P. van Hyum
uit kollumerzwaag

Thema: Tijd
m.v.v.: Duo ‘Rauch’ uit Workum

U bent hartelijk welkom namens de
zangcommissie van Workum/Makkum
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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

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

Kafe Partycentrum 

B e r g s m a
Easterein

Zaterdag 27 oktober 22.00 uur

Melrose 
De perfecte feestband!

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

1 november: 
info avond Art of Living

3 en 4 november: 
stoelmassagetraining

18 november: 
rebalancingdag

20-25 november: 
cursus Art of Living

www.hetzonnehuis.nl
0515-233567

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Het Ministerie van Binnenlandse zaken
heeft de Friese Zuid-West Hoek erkend als Nationaal
Landschap. De status ‘Nationaal Landschap’houdt
in dat er extra aandacht is voor de kernkwaliteiten
van het landschap en dat er extra financiële
middelen worden vrijgemaakt. Dit Nationaal Land-
schap wordt begrensd door de A7 vanaf de
Afsluitdijk via Bolsward, Sneek tot de A6 van
Joure tot Lemmer en via de Friese IJsselmeer-
kust van Lemmer, Oudemirdum, Staveren en
Hindeloopen tot Makkum. Het inwonertal bedraagt
97.000, inclusief de steden Sneek, Bolsward en
Lemmer. Verder heeft het ministerie besloten om
alle gemeenten in de provincie Fryslan opnieuw
in te delen. Naar aanleiding daarvan heeft de initia-
tiefgroep ‘IJsselmeergemeente’ -een achttal
inwoners van Makkum- het plan gelanceerd om
een ‘kustgemeente’ te vormen binnen de grenzen
van het Nationaal Landschap Zuid-West Hoek.
De nieuw te vormen gemeente bevat 1 regiostad:
Sneek en 5 regionale centra: Lemmer, Balk,
Workum, Makkum en Bolsward.

Wat zijn de redenen om deze nieuwe 
kustgemeente te vormen: 
1) Om te komen tot een bestuur met professionele
capaciteiten en daardoor de mogelijkheid te krijgen
de problemen waarmee het gehele gebied te maken
heeft, nu en in de nabije toekomst, het hoofd te
kunnen bieden.

2) De stad Sneek vervult voor het hele gebied de
stadsfunctie in sociaal, cultureel en commercieel-
economisch opzicht. Scholen, medische zorg,
theaters, winkels, bedrijven. Voor Makkum en
de omliggende dorpen zal ook Bolsward een
regiofunctie behouden, met name op het gebied
van scholen.

3) Water vormt in alle opzichten de gemeen-
schappelijke noemer voor het gebied: Toeristisch,
recreatief en economisch vormt het de bron van
onze regio. Tegelijkertijd vormt water veiligheids-
risico’s die een gezamenlijke visie en oplossing
behoeven, zoals het verhogen IJssel-meerdijken
en de aanleg van wateropvangbekkens. Daarom

zal ook het Friese deel van de afsluitdijk deel uit
moeten maken van de nieuw te vormen gemeente.

4) In de nieuwe gemeente onderscheiden wij de
stad Sneek, de kustgebieden aan het IJsselmeer
en het merengebied tussen Sneek, Lemmer en
Workum. Het agrarisch tussengebied vormt de
verbinding tussen de waterregio’s en verdient de
bescherming zoals voorzien in het Nationaal
Landschap. Deze bescherming dient het belang
van zowel de boeren als de recreatie.

5) Vestiging van bedrijventerreinen moet centraal
georganiseerd worden. Dit om overlapping en
‘verrommeling’ te voorkomen en een evenwichtige,
ecologisch verantwoorde vestiging van vooral
watersport en recreatie gerelateerde bedrijvigheid
te bevorderen. Watereconomische bedrijven in het
achterland -Sneek, Heeg, Woudsend- vormen
een natuurlijke aanvulling van bedrijvigheid
langs de IJsselmeerkust. De gemeente-samen-
voeging kan een vitaal en krachtig ondernemers-
klimaat stimuleren.

6) De betekenis voor de inwoners van Makkum? 
Beter geregeld vervoer? Meer inspraak? Meer
zelfstandigheid? Wij verwijzen u in dit verband
naar de ‘dorpsvisie’, zoals die al op dit moment
volop gestalte krijgt op initiatief van het
Plaatselijk Belang.

Samenvattend zien wij grote voordelen voor
Makkum, in een grote ‘IJsselmeergemeente’ met
een professioneel bestuur en gericht op IJsselmeer,
watersport, recreatie, met aan watersport en
recreatie gelieerde bedrijvigheid. Met aandacht
voor het agrarisch tussengebied zoals beschreven
in de Nationale Landschaps-paragraaf en binnen
de grenzen van het Nationale Landschap Zuid-West
hoek, met de stad Sneek als sociaal, cultureel en
commercieel centrum. 

De ‘Initiatiefgroep IJsselmeergemeente’
Albert Gros, Ferry Kluft, Hennie Beeker, Marjo
Roosenstein, Nico Bakker, Pieter Tichelaar, Piet
Venema,  en Tom Coufreur.

Initiatiefgroep Makkum roept de bevolking op 
om te kiezen voor IJsselmeergemeente Zuid-West Friesland

Makkum - Dinsdag 16 oktober zijn 18 dames van
het K.V.G. op bezoek geweest bij bakkerij Kluft.
De bakker zag er eerst wat tegenop, 18 dames in
de bakkerij, maar het is heel goed gegaan. We
werden hartelijk ontvangen door Ferry en Erik
Kluft en Doetie de Boer. We kregen een rondleiding

door de bakkerij. Ferry praatte met veel liefde
over zijn vak. Er werd gedemonstreerd hoe je
deeg voor broodjes klaar moest maken. Ook de
bereiding van croissants werd ons voorgedaan.
Vele vragen werden er gesteld. De dames waren
erg enthousiast. En toen ... toen moesten de dames
aan het werk. Het deeg dat was klaargemaakt,
was voor ons. We moesten broodjes vlechten,
het werden prachtige exemplaren. De oven in en
de broodjes kwamen er lekker warm en bruin weer
uit. Ferry was niet ontevreden over het resultaat.
Na zo’n mooie middag kijken we zaterdag of
zondagmorgen toch wel heel anders naar ons
croissantje. We weten nu hoeveel werk er aan
vast zit. We hebben een fijne middag gehad.

Namens het K.V.G. bestuur Tiny Koornstra.

K.V.G. op excursie bij bakkerij Kluft
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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

Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm 2006  € 17.500,-
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm  10-2003  € 16.450,- 
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst  2003  € 15.400,-
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm 2004 € 15.400,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm   2003  € 13.850,-
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm 2004  € 13.400,-
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm 2002 € 12.950,-
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,- 
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,     2003 € 11.900,-  
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh  2004 € 11.750,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm 2005  € 11.650,-
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd    2003 € 10.900,-
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9.900,-
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm     2002  € 5.950,-
Ford Fiesta 1.3i'classic'blauw,st.bekr,radio-cd,67 dkm 2001 € 4.950,-
Citroen AX 1.1i,bordaux,centr.portievergr,109dkm      1995  € 1.750,-

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

Auto rijders opgelet, het is weer tijd om uw winterbanden te laten plaatsen   
heeft U nog geen winterbanden??

Vraag nu om een scherpe aanbieding voor Uw auto 

www.garagehorjus.nl 
tel 0515-231318 

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
Mits. Space star
1.6-16v, Familie
airco,navigatie
mistl.voor,trekhaak
dakrail,el.rmn,cpv  
43 dkm  bj 2004  
€ 12.950,-

Ren.Scenic 1.6-16v
Expression,groenmett, 
A/c-ecc, lm.velgen, Radio-cd,
mistl.voor El.rmn/spiegels
Trekhaak, hoge zit  
88 dkm  bj 2002   
€ 11.900,-

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 27 oktober
senioren
Makkum 1 - Nagele 1     14.30 uur
Makkum 2   - VVI 2        12.45 uur
Bolswardia 2 - Makkum 3    12.30 uur
Makkum 4  - SDS 5         14.30 uur

junioren
Makkum A1 - Oeverzw. A1 12.30 uur
Dronrijp B1 - Makkum B1 12.00 uur
Schatzenburg
Makkum C1 - De Walde C1 11.15 uur
Franeker MC1 - Makkum MC1 13.00 uur
Sportpartk Bloemketerp

pupillen
Makkum D1  - Terschelling D1 10.00 uur
Frisia D6 - Makkum D2 12.30 uur
TOP’63 E1  - Makkum E1 10.00 uur
Makkum E2  - Harlingen E2 10.00 uur
Sneek E6   - Makkum E3  12.00 uur
Sneek E3    - Makkum E4 9.30 uur
Makkum F1   - Tzummarum F1 10.00 uur
Makkum F2    - AVC F2     11.00 uur
De Walde F2   - Makkum F3 10.45 uur
Makkum F4    - JVB F8 11.00 uur

KeVoBo-competitie
vrijdag 26 oktober
20.15 uur D vc Bolsward 3 - VLO 2
20.15 uur D vc Bolsward 5 - Heecherop
20.15 uur J Makkum 2      - ANO 1
21.30 uur D Makkum 4   - XXL 2
21.30 uur D Makkum 5    - BEO 4
21.30 uur H Makkum 2  - CoVos 6

* op woensdagavond de  repetitie is van het I.K. 
Makkumer mannenkoor ”De Flevosanghers”  
om 20.00 uur in de Baptistenkerk in de 
C. Lenigestraat te Makkum.
Belangstellenden zijn altijd van harte welkom! 

Sporthal

Wist u dat...
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U i t n o d i g i n g
voor de Open middag

op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 30 oktober 2007 van 13.30 – 15.15 uur

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

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

De volgende open middag is op dinsdag 4 maart 2008.

Met vriendelijke groet,

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

RK DALTONSCHOOL OPENBARE CHRISTELIJKE
VOOR BASISSCHOOL BASISONDERWIJS
BASISONDERWIJS

“St. Martinus” "It Iepen Stee" "De Ark"
Toegankelijk Schoolgemeenschap
voor Als collectief voor
iedereen ouders, kinderen en leraren

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

Dhr. J. Altenburg dir. Dhr. H. Boonstra dir. Mevr. A. Loerts-Bakkes dir.
dalton@martinusmakkum.nl info@obsiepenstee.nl post@arkmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl www.arkmakkum.nl
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Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Renault Megane scenic 2.0 16v automaat
grijs met.            05-2001 98670 12.950.00

Volkswagen Golf     SDI 50kw Grijs Met.   10-2002   154156   8.750.00
Kia Joice    2.01 16V Zilver met.

div. opties 7 pers    11-2001   117969 8.250.00  
Volkswagen Golf     1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001   145123 8.250.00
Mercedes 350 SLC  Automaat Gr. Met  10-1977 160763 7.500.00
Volkswagen Caddy    1.9 SDI Wit       11-2001 126000 6.900.00
Opel      Corsa-8 X1.4XE grijs met.  03-2000 57130 5.750.00
Renault  Megane scenic 1.6E autom. 08-1997 150435 4.950.00
Toyota Carolla 1,3  16V HB G6 Zwart met. 07-1997 102047 4.250.00
Volkswagen Polo       1.4 44kw Blauw   01-1997 18186 3.950.00
Opel    Togra-A X1.4XE Grijs met. 02-1996 106001 3.950.00
Honda   Accord    1.8 I SRS  LPG G3 

Zilver met.    08-1996 157926 3.250.00
Peugeot 204    1100 GL 43KW Beige  11-1976  94267 3.250.00
Peugeot  306XR    14 selection Rood met. 12-1996   140381 2.750.00
Volvo   240 Gl   2.3 Inj. polar Rood   08-1991   287645 2.150.00
Opel   Corsa   C3.4NZ Rood          02-1995   257983    2.150.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

www.makkumerbelboei.nl
Makkum - Voor het eerst in jaren is het eerste
elftal van de voetbalvereniging Makkum er in
geslaagd de koppositie in de vierde klasse A te
bereiken. Op Sportpark Hege Simmerdyk in Joure
liet de ploeg van trainer Sjouke de Bos de weer
in grote getalen meegereisde supporters ook
deze zaterdagmiddag weer lang in spanning. Net
als een week eerder pakte de ploeg pas in de
slotfase van de wedstrijd, die zich als gevolg van
het spelen van de bekerwedstrijd Joure-Drachtster
Boys op hetzelfde moment niet op het schitterende
Jouster hoofdveld maar op een matig bespeel-
baar bijveld afspeelde, de overwinning. Op basis
van de vele kansen was de winst verdiend. 

De start van de sportieve wedstrijd was van
Makkum-kant matig. Aangezien Joure wel wilde
maar ook niet echt kon ging de meeste aandacht
het eerste halfuur uit naar scheidsrechter Exoo die
meer overtredingen en foutieve ingooien zag dan
menig toeschouwer en dat heel nadrukkelijk liet
blijken. Gevolg was dat er zeker in de beginfase
maar weinig vaart in de wedstrijd kwam.
Ondanks het wat mindere velspel in vergelijking
met eerdere wedstrijden en ondanks de lichte
blessuregolf die de Makkumers nog altijd
teistert slaagde de ploeg er zowel voor- als na
rust in een flink aantal uitgespeelde en opgelegde
kansen te creëren. Tot doelpunten leidden al deze

kansen niet. Hoewel Joure hier, behalve een flinke
portie inzet en enthousiasme, zeker wat scorings-
kansen betreft niet veel tegenover kon stellen
leek die ploeg vlak voor tijd toch met de drie
punten aan de haal te gaan toen een van de spitsen
van de thuisploeg de bal bij de eerste paal voor
het intikken had maar deze volledig verkeerd
raakte. In de slotminuut was het de ingevallen
Daniël Kleiterp die aan de andere kant van het
veld een lange bal van de weer sterk spelende
laatste man Andries Smink oppikte, alleen kon
doorgaan en beheerst de 0-1 aantekende. De feest-
vreugde voor de Makkumers was compleet toen
Jelle Hiemstra in de 4e minuut van de blessure-
tijd met een fraai genomen vrije trap in de korte
hoek de 0-2 eindstand op het (overigens niet
aanwezige) scorebord zette. 

Met 15 punten uit 6 wedstrijden voert Makkum
de ranglijst aan, op de voet gevolg door NOK.
Aanstaande zaterdag ontvangt Makkum het als
vijfde geklasseerde Nagele. Dat dit geen gemak-
kelijke opgave zal worden mag blijken uit het
doelsaldo van de polderploeg. Hoewel het in
tegenstelling tot Makkum moeilijk tot scoren
komt (6 maal in 5 wedstrijden) kreeg het tot nu
toe slechts 2 doelpunten tegen. Aanvang van de
wedstrijd op sportpark De Braak is zoals altijd
14.30 uur.

voetbal - Makkum koploper na late winst in Joure 

Makkum - Op zaterdag 13 oktober j.l. heeft de
jeugd van badmintonveremiging van Makkum
hun eerste toernooi weer gespeeld in de sporthal
”Maggenheim”. Samen met jeugd uit Bolsward,
Harlingen, Franeker, St. Anna, Parrega, Workum
en Lemmer hebben ze er een leuke, gezellige en
spannende middag van gemaakt. De 75 deelnemers
werden zoveel mogelijk, naar leeftijd en sterkte,
in 6 verschillende poules ingedeeld. De start
was om 12.00 uur en om ± 16.30 uur konden de
prijzen uitgereikt worden.

Voor B.C. Makkum gingen de prijzen naar:
C - Poule : Annelies Mulder 1ste prijs
D - Poule : Jelle Smit 3e prijs
E - Poule : Laura Wynia 1ste prijs
E - Poule : Jaap v/d Veen 3e prijs
G - Poule : Bauke Risselada 2e prijs

Het 2e Regio Toernooi is op 24 november 
in Workum

Regio-Jeugd badmintontoernooi 
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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

Bosch vaatwasmachine, 1.5 jr. oud € 200.-; Mini
wasmachine plm. 5 jr oud € 200.-; Mini condens-
droger € 150.-, tel. 06-38628656

Inbouwoven en inbouwgasstel samen € 25.-;
Magnetron € 10.-; Tv-video standaard op wieltjes
zwart metaal € 10.-; Audiokastje zwart, laag model
met 2 laden € 5.-, tel. 0515-232272

3 x Metalen veiligheidshekjes p.st. € 15.-; Grenen
peuter bed 70x150 incl. matras, dekbed + overtrek,
boekenplank € 50.-; Teuonia kinderwagen met 4
wielen kleur grijs, incl. wiegje en andere toebehoren
€ 60.-, tel. 0515-411610

Hamstra horroldeur wit huidige afm. 205x73, evt.
uit te breiden naar afm. 205x105 € 30.-; Cleosun 14
lamps zonnebank met timer € 50.-; Fietszitje
compleet voor bevestiging op stuur incl. windscherm
€ 15.-; Baby draagzak donkerblauw € 10.-; Cd-Dvd
Kastje zwart met glazen deurtje afm. 97x25x36
€ 7.50, tel. 0515-232392

Konijnenhok met nachthok 120x55 cm € 20.-, 
tel. 0515-579312

Lange leren jas mt. 54 € 50.-; Witte eettafel 90x135
€ 10.-, tel. 0515-575756

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

De Schar 35
MAKKUM

Royale hoekwoning
met garage en tuin.

Vraagprijs:
€€ 169.000,00 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!!!
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Groene plastic regenton, als nieuw € 10.-, 
tel. 0515-231820

De laatste twee en Nergens zó goedkoop: Elektro
Buitenboord-Fluister-motortjes van Rhino. Tot
1100kg stuwkracht vr.pr. € 225,00; Tot 1750 kg
stuwkracht vr.pr. € 325,00. Beide splinternieuw;
nog nooit gebruikt; nieuw in de verpakking en 2jr.
fabriekgarantie, tel.  0515-231475

Ski’s Blizzard 1.85 € 15.-, tel. 0515-232272

Bosch Koel/vriescombinatie, lichte transportschade
€ 100.-; 4 Pits gascomfort, 4 mnd. oud € 75.-, 
tel. 06-38628656

2 Persoonsbed, afm. 2 bij 160 cm, massief geschilderd
hout, incl. één bodem en twee pers. matras. 
J. Laan, Vallaat 32 Makkum

Aanrechtblok 1.72x90x56, licht beige RVS blad +
boven kastje 100x56x34, tel. 0515-231820

Kinderkleding voor verkoop peuterspeelzaal op 31
oktober van 19.30 tot 21.00 uur. 50% van de
opbrengst is voor de inbrenger! Bel Sylvia 0515-
425507, Jantje 0515-233198 of Titia 0515-232644

Omgeving Robobank in Makkum, wit konijn, zwarte
kringen rond ogen,zwarte streep op onderrug,
tel. 06 - 1553 0272

Zoekertje
TE KOOP

GEVRAAGD

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

GEVONDEN


