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Notaris mr. M. Wallis de Vries van Dorpsnotaris tot Marktwerker

Makkum - Vanaf 1 november zal de naam van
Notaris mr. M. Wallis de Vries niet meer op de
gevel aan het pand van de Kerkstraat te zien zijn.
Na ruim 25 jaar notaris zijn in Makkum heeft
Wallis de Vries zijn pensioengerechtigde leeftijd
bereikt en dat betekent voor een notaris zijn
afscheid van zijn werk.

Hij werd in de oorlogsjaren in 1943 geboren in
Den Haag en overleefde een bombardement. De
lagere school bezocht hij in Jakarta en daarna
ging het gezin weer terug naar Nederland en kwam
de jonge Wallis de Vries op het gymnasium in
Den Haag. Hij was een beetje een vreemde eend
in het geheel. Veel van wat hij in Jakarta meege-
maakt had paste niet helemaal in het Nederlandse
patroon en hij was eigenwijs genoeg om daar
tegen in te gaan. Na het gymnasium werd de studie
in Leiden opgepakt daar studeerde hij af. Na zijn
studie kwam Wallis de Vries op een notaris
kantoor te Katwijk. Inmiddels getrouwd, woonden
in Noordwijk en kwam hij in Katwijk in aanraking
met veel vissers, wat hem later in Makkum goed
van pas kwam. Uiteindelijk wil toch iedere afge-
studeerde kandidaat-notaris een eigen kantoor en
samen met zijn vrouw werd gekeken waar een
notariskantoor beschikbaar kwam. Er werden op
een kaart vlaggetjes geplaatst en zo kwam het gezin
Wallis de Vries uiteindelijk in Makkum terecht. 

Zij kenden Friesland al omdat er in Heeg regel-
matig een bezoek gebracht werd aan hun vakantie-
huis en samen met de drie kinderen vertrokken
ze naar Makkum, waar het kantoor van notaris
A.L. Hansma 1 juli 1983 werd voortgezet. Van
de visserij en haar problemen wist hij al veel,
maar in Makkum werd tevens de agrarische sector
een belangrijk item binnen het notariaat. Het quo-
tum voor de melkveehouderij werd ingevoerd en
dat gaf extra werk. Gelukkig had het kantoor de
beschikking over enkele personeelsleden die goed

ingevoerd waren in het agrarische werk. De notaris
ging twee keer een afuk cursus Fries volgen om
de mensen goed te kunnen verstaan en begrijpen.
Het is natuurlijk wel zo dat de wetgeving waarmee
een notariskantoor te maken heeft de Nederlandse
wetgeving is en alle akten en officiële papieren
in het Nederlands zijn. Voor een  notaris is het
moeilijk om aan het verenigingsleven mee te
gaan doen omdat men een functie heeft die
absolute geheimhouding met zich mee brengt.
Om mensen niet in verlegenheid te brengen is
het dan beter afstand te nemen. Er is in de loop
van de jaren veel vertrouwen geschonken en
daar heeft mr. Wallis de Vries zich met liefde
voor ingezet. Heel bijzondere is nog steeds de
ruimte die de provincie Friesland biedt. En
bovenal is het een sportieve provincie. Zelf
heeft hij twee keer de Elfstedentocht geschaatst
in 1986 en 1997. 

Binnen het notariaat is veel veranderd. De cliënten
gaan op internet zoeken naar de goedkoopste
notaris. Dat geeft een spanningsveld, vandaar de
tekst boven dit artikel, marktwerker. Er zijn heel
veel ontwikkelingen in de wetgeving geweest en
zijn er nog. Als de familie op vakantie ging werd
altijd een grote tas met stukken meegenomen
om toch maar bij te blijven. Vanuit de grote
notariskantoren werd wel eens kleinerend over
de dorpsnotaris gedaan. Tijdens een lezing voor
studenten bleek aan het eind van de discussie dat
er toch wel even anders over een dorpsnotaris
gedacht moet worden, omdat de werkzaamheden
heel veel omvattend zijn en niet voor iedere
afdeling een specialist is, maar de notaris en zijn
personeel zelf heel goed op de hoogte moeten
zijn van de wetgeving. In de ruim 25 jaar die
Wallis de Vries in Makkum gewerkt heeft is de
oppervlakte van de kluis verdubbeld. Alle akten
en officiële papieren  moeten nog steeds op
papier staan en hierin is sinds de invoering van
de computer niets veranderd.

Er werken vier personeelsleden op het kantoor
aan de Kerkstraat en deze gaan bij het vetrek
van de huidige notaris over naar notaris Detmar
uit Bolsward. Hij wordt de nieuwe notaris in
Makkum en werkt samen met Troost uit
Bolsward. Het kantoor blijft in Makkum.
Familie Wallis de Vries blijft in Makkum wonen.
De drie kinderen zijn volwassen en binnen de
driehoek waarin zij  hun werk gevonden hebben
wonen pa en ma. De pen wordt overgegeven aan
Notaris Detmar en mr. M. Wallis de Vries gaat
eens kijken wat hij allemaal nog voor aardige
dingen kan doen als hij straks heel veel vrije tijd
heeft. Er zijn veel leuke dingen waaraan hij tijdens
zijn werkzame leven niet aan toe is gekomen en
wellicht kan hij die nu eens ten uitvoer brengen.

(Eigen foto)



vrijdag 31 oktober
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 
14.30-16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 1 november
Makkum - Sporthal 12.00 uur 
Gymnastiekver. DES regio springwedstrijden

dinsdag 4 november
Makkum - k.c. ”Het Anker” (Buren 15) 
Bazar Vrouwenver. 15.00 uur, 
‘s avonds 19.00 uur rad van avontuur

woensdag 5 november
Makkum - k.c. ”Het Anker” (Buren 15) 
14.00 uur Voorlichtingsbijeenkomst door mede-
werker van het CIZ (Centrum Indicatiestelling
en Zorg) voor de 3 Ouderenbonden ANBP, KBO
en PCOB.

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

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

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

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

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

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

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 1 november wordt weer
het oud papier opgehaald door leden van de
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ‘s morgens
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcon-
tainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en kaatsland.
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Info
Kerkdiensten   
zondag 2 november

Van Doniakerk  9.30 uur ds. J. van Olffen, en jeugdkerk  

R.K. Kerk  9.30 uur pastor S. Draisma                            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D.Taminga, Makkum + H.A. 

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, 
gezamenlijke Avondmaalsdienst te Bolsward

woensdag 5 november
K.C.”Het Anker” 19.30 uur ds. J. van Olffen, Dankstond

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk S. van Houten, 
R. Cammingalaan 1,  Bolsward. tel. 0515-572049     

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

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

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

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

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

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

Agenda BrueijsFamilieberichten

‘t  is stil en leeg

Omdat het ons onmogelijk is, een ieder persoonlijk
te bedanken, doen we dit op deze manier.

Hartelijk dank voor uw warme belangstelling in
welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn
lieve man, heit, pake en oerpake

Jan Hendriksma
Saakje Amels,  kinderen en kleinkinderen.
Het heeft ons geweldig goed gedaan.

Makkum, oktober 2008.

Onze liefde kreeg 
handjes en voetjes

Luuk
Joost Eelke

Geboren op 11 oktober 2008
hij weegt 3420 gram

en is 51 cm lang.

Mijn trotse ouders zijn:
Klazien Bijlsma
Menno de Vries
Kerkeburen 31

8754 CZ Makkum

Wilt u zijn oogjes zien twinkelen
laat dan de telefoon even rinkelen

06-53971032 of 06-45746863

Exposities

www
.

makkumerbelboei
.

nl
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BrueijsFamilieberichten
Mijn lieve schat,
mijn alles wat ik had.
Je hebt gestreden maar helaas verloren,
voor jou nooit meer ochtendgloren.
Bedankt van mij
voor al je liefde.
‘t Zal zwaar zijn zonder jou te leven.

Diep bedroefd, maar trots op de wijze waarop ze
het onvermijdelijke heeft aanvaard, laat ik u weten
dat mijn innig geliefde vrouw is heengegaan.

Jikke de Vries-Hamstra
* 30 mei 1957 22 oktober 2008

Drogeham Makkum

21 maart 1986

Pieter de Vries

Correspondentieadres:
de Kamp 22, 8754 KA Makkum

De afscheidsdienst en begrafenis hebben maan-
dag 27 oktober j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Lieve Jikke

Je vrolijkheid en je kracht
Je warmte en je lach ...
We zullen je missen, iedere dag ...

Piet en verdere familie heel veel sterkte.

Jan en Jelly
Hendrika
Anja en Rintje
Yvonne

Rim
Steven en Erna

Frank
Ayla

Johannes en Boukje
Anja en Douwe-Jan

Jildou
Johan en Jeltsje
Stefan

Jappie en Trijnie
Jurjen
Antina

Altijd een vriendelijk woordje voor iedereen -
we zullen haar missen.

Na een ernstige ziekte is veel te jong van ons
heengegaan onze betrokken buurvrouw

Jikke de Vries
Wij wensen Piet en verdere familie veel sterkte
toe met dit grote verlies. 

Gerard en Martine Roorda
Kees en Marianne Tjeerdema
Piebe en Froukje van der Heide
Arthur en Karin Kamerbeek
Jan en Rommy Schilstra
Klaas Elgersma
Klaas en Monique Westra 
Anton en Susanne van Koldam
Freddy en Marlisa Groen
Hains de Jong
Rinze en Aukje Koornstra
Bram en Anje de Vries
Ben en Vera Bosch
Ulbe en Jenny Oostenveld
Antoine en Alie Noordergraaf
Piet en Christien Koning
Lena Jorritsma
Jan en Annelies Adema

en kinderen

Onze opgewekte, belangstellende buurvrouw

Jikke de Vries
is overleden. 

We wensen Piet heel veel sterkte 
en willen er voor hem zijn.

Dick Bezemer
Gerben en Stephanie de Groot
Piet en Marianne Katsburg 
Steven en Erna Göebel
Sander en Anneke Jansen
George en Elske Valkema
Olga ten Hoeve
Willy en Jitske Adema
Saskia van Holten
Will Haitsma
Berend en Erna van Wijk
Pieter en Annelies Bootsma
Jan en Marijke Klaver
Joop en Ilka Moed

en kinderen.

Weinig nemen en veel geven, 
altijd hartelijk en warm.
Als de mensheid zoals jij was, 
was de wereld niet arm.

Verdrietig zijn wij omdat we moeten missen
onze lieve buurvrouw

Jikke
We wensen Piet veel sterkte.

Jan, Marijke, Okke, Renske.
Joop, Ilka, Samantha, Pier, Dewi.

Makkum, 22 oktober 2008

Boartlik Begjin, Genietsjend fan har Laitsjen,
Fertrietlyk Ein

Wy sille har misse us freondinne

(juf) Jikke
Wy winskje Pieter en famylje sterkte ta.

Libbe en Mattie
Jelda, Marco en Jordi
Pieter-Wiebe, Jetske en Milan

Bedroefd hebben we kennis genomen van het
overlijden van

Jikke de Vries-Hamstra
Zij was als kerkrentmeester lid van de kerkenraad.
We wensen Pieter veel sterkte en Gods kracht om
dit verlies te dragen.

De kerkenraad
van de Protestantse Gemeente 
te Makkum e.o.

Wy binne ferslein troch it ferstjerren fan

Jikke de Vries Hamstra
Jikke wie in waarm en fleurich lid fan ús kolleezje. 
Har warbere ynset sille wy tige misse.
Wy winskje Piet Gods krêft ta dit swiere ferlies
te dragen.

College
van Kerkrentmeesters
PKN te Makkum e.o.

Ik vaar
steeds verder van mijn lichaam af

Ik ben op een lange reis.
Waar zal ik zijn
langs een kust,
op een eiland?

Rob de Brueijs
Hij heeft het roer losgelaten.

* 25 juni 1947 23 oktober 2008
Amsterdam Harlingen

Oud zeilschipper Mercurius, Orion en Bollevaer.

Harriët Stalman-de Brueijs
Kim Wagner

Boomer

Jolanda Westervoorde

Chantal en Omar Moulima
Chalissa, Houweda, Maymoena

Nicole de Brueijs en Harold Resodimedjo

Juliën de Brueijs

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 28 oktober
j.l. plaatsgevonden in crematorium ’Goutum’ te
Goutum.

H. Stalman-de Brueijs,
p/a Zuiderhaven 6, 8861 XB Harlingen

Tip: Een gift overmaken op giro 26000
t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 29 oktober 2008

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

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

Babi Pangang
Kun Pao Kai
4 st. Pisang Goreng
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Eerste tewaterlating megajacht bij De Vries Makkum

Makkum - Op zaterdag, 18 oktober is bij De Vries
Makkum het eerste nieuwbouwjacht gedoopt, de
eerste Feadship XL! Het was een enorm feest
waarbij zo’n veertienhonderd genodigden aan-
wezig waren.

De werf heeft een ongekende prestatie geleverd. In
nog geen 15 maanden is het casco getransformeerd
van een staal- en aluminiumconstructie naar een
megajacht van de hoogste kwaliteit. Eigenaars
vertegenwoordiger Mr. Alex Lees-Buckley certi-
ficeerde de werf als absolute wereldleider in de
constructie van luxe jachten en dit jacht de naam
‘Feadship’ waardig. Captain Mr. Paul Jackson
prees alle medewerkers van de werf om hun
onvermoeibare enthousiasme en toewijding. Hij
sprak daarnaast zijn verbazing uit over het feit
dat weinig Nederlanders zich bewust zijn van
wat het uitstekende merk ‘Feadship’ betekent in
de jachtbouwindustrie wereldwijd. ”Feadship is
de trots waard van de Nederlandse natie en de
provincie Friesland”. In de speech sprak de heer
De Vries, algemeen directeur, eveneens zijn trots

en waardering uit over het geleverde vakmanschap
en de samenwerking tussen projectteam, engineers
en vaklieden van de werf.

Het jacht meet ruim 75 meter, is ontworpen door
De Voogt en heeft de typische klassieke lijnen van
een Feadship. Voor de Feadship-organisatie is dit
qua volume het grootste jacht dat ooit gebouwd is.
Het ruime jacht beschikt o.a. over een bioscoop,
een gym, een hamam en sauna. Daarnaast is er
een prachtig en ruim eigenaarsdek en heeft het
jacht zes gastenhutten. Uiteraard heeft het jacht
ook een groot zonnedek; het water in de jacuzzi
kan binnen een half uur verwarmd worden van
20 naar 38 graden. Het jacht ligt nu nog in de hal
in Makkum. In november gaan de proefvaarten
plaatsvinden.

Het casco van het volgende jacht komt medio
november naar Makkum. Dit jacht heeft een lengte
van 88 meter. Op dit ogenblik wordt er in de hal
ook druk gewerkt aan de verbouwing van een
bestaand 50 meter jacht.

Makkum - Dizze foarstelling op lokaasje wurdt
spile op snein 16 novimber om 16.00 oere yn
Café Restaurant de Zwaan yn Makkum. Fjouwer
opslûpene jonges dy’t der alles oan dienen om
kampioen te wurden moetsje inoar nei 30 jier op
de reuny fan de fuotbalklub. De helden dy’t se

wurde wollen hiene, de jonges dy’t se wienen,
de mannen dy’t se binne, stride op ‘e nij mar diz’
kear tsjin inoar. It wurdt in net sportive striid
werby it fysike oerwicht net opweaget tsjin de
posysje yn it maatskiplike fjild. Dit jout in protte
blessueres en in spannende ferrassende finale. 
Skreaun troch Sietse de Vries (LC journalist),
ûnder rezjy fan Anne Zijlstra yn gearwurking
mei Pieter Stellingwerf en spile troch betûfte
iepenloftspulspilers, dy’t yn it winterskoft troch
spylje woene, is it in troch alles hinne nije Fryske
produksje. DE TREDDE HELTE is de earste
produksje fan Stichting Breinroer. In Stichting
dy’t bysûndere projekten mooglik meitsje wol,
sjoch www.breinroer.nl

Tagong: € 10  Kaartferkeap fanôf 7 novimber:
Boekhandel Coufreur, Kerkstraat 17, Makkum

‘t Nut Departemint Makkum organisearret ’De tredde helte’

(Eigen foto)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Broccoli            
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

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

Versgesneden Soepgroente        
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.35

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

Mooie bananen          
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

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

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

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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Gevarieerd jubileumconcert van de Flevosanghers

Makkum - Het mannenkoor De Flevosanghers
presenteerde zich zaterdagavond in het k.c. ”Het
Anker” met een jubileumconcert ter gelegenheid
van haar 30-jarig bestaan. Het was meer dan
alleen maar mannen stemmen, aan dit alles
luisterwaardig concert werkten mee, ondermeer
Jannie Geertsma sopraan, Henk Lyklema op piano
en orgel. Dirigent van het mannenkoor Marco
Rijpma (tenor) zong enkele malen een solo en een
duet met de sopraan Jannie Geertsma. ”The last
rose of summer”.  

Hoogte punten van dit jubileumconcert waren
naast het goede optreden van de Flevosanghers,
met name de sopraan Jannie Geertsma o.a. met
Schotse volksliederen en begeleiding van violist
Lieuwe van der Meer. Het Vocaal Ensemble
Inermezzo, was succevol o.m. met de Friese
volksmuziek, de Muiokes een selectie Ja zuster,
nee zuster van Annie M.G. Schmidt en Terzet
Bettelstudent. Alle optredens werden beloond met
een daverend applaus. Het gezamenlijk zingen
van het Makkumer semansliet ontbrak niet op het
programma. Als slotlied zong het mannenkoor
”De Dag, door uwe gunst ontvangen”.

Het aantal leden van het koor is in de loop der
jaren gedaald tot acht en twintig zegt voorzitter
Klaas Horjus. Zes leden zijn vanaf het begin lid
geweest. Ook de heer Jaap Bos, oprichter van het
mannenkoor, en zijn vrouw woonden het jubileum-
concert bij. De medewerkers werden verrast met
een boeket bloemen.

Bolsward - Oratorium Vereniging Bolsward start
opnieuw ‘jongerenwerkplaats’ en wil jongeren
enthousiast maken voor de Matthaüs Passion. In de
stille week voor Pasen wordt de Matthaüs Passion
van J.S. Bach op véél plaatsen in Nederland uit-
gevoerd. Zo ook in de Martinikerk te Bolsward.
Vanwege de grote publieke belangstelling wordt
deze op twee achtereenvolgende avonden uitge-
voerd. 

De Oratoriumvereniging wil ook dit jaar weer 8
jongeren de gelegenheid geven om de Matthaüs
Passion mee te zingen. Er wordt gezocht naar

jongeren in de leeftijd van 16 t/m 27 jaar.
Hiermee wil de vereniging een groter draagvlak
creëren voor de toekomst van klassieke koor-
muziek. Heb je interesse? Uitgebreide informatie
over dit project, inclusief aanmeldingsformulier,
is te vinden op www.ovb-bolsward.nl. Geef je op
om de Matthaüs Passion mee te zingen, want dit
is een unieke kans om klassieke zangervaring op te
doen. Om alvast in de stemming te komen ben je
van harte welkom op 1 november a.s. Dan houdt de
Oratoriumvereniging Bolsward een open repetitie
in het ”Marne College”, Gysbert Japicxlaan 23
te Bolsward. Aanvang: 10.00 uur tot 11.15 uur.

Ruiken aan de Matthaüs Passion
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U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

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

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

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

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

V D BLES TAXICENTRALE

PSYCHO THERAPEUTISCHE PRAKTIJK ARUM

Specialisaties:  
Cognitieve therapie
Gedragstherapie
Gestalttherapie

Relaties:
Individuele/relatie reactiepatroon analyse
Relatietherapie (individueel én gezamenlijk)
Echtscheidingsbegeleiding (juist voor de kinderen)  

Kinderen:
Opvoedingsvragen/problemen
(ADHD, PPD NOS, DELINQUENTIE) 
Schoolproblematiek (PESTEN, CONCENTRATIE, SUICIDE)

Persoonlijk:
Identiteitscrisis / crisisinterventie
Individuele (beroeps)-coaching program  
Midlifecrisis / Burn-out vraagstukken

Baarderbuorren 9   

Telefoon 0517 - 641858

GSM. 06 53 4747 59 (A. Gouvernante van Raders)

www.therapeutdirect.nl

www.Fryzo.nl /maatschappelijke_dienstverlening/ 

Email: vanradersgroup@kpn-officedsl.nl 

Structuurvisie van 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 hoofd-
lijnen 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 18, 19, 25 en 26 november 2008 houdt de gemeente bijeenkomsten voor inwoners die hun mening
willen geven. U bent van harte welkom. U hoeft zich van tevoren niet op te geven, maar kom op tijd. Want
vol is vol. Klaas Jansma zal de gesprekken op zijn eigen, bekende wijze leiden.

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

. .

. .

Gratis cursussen 
door Friesland College
Makkum - Eind van het jaar willen wij starten met het
geven van verscheidene cursussen in Avondrust. Deze
cursussen worden door de gemeente Wûnseradiel
betaald en zijn dus voor u allen gratis! Ze zijn
bedoeld voor ouderen vanaf 55 jaar, vrijwilligers
en mantelzorgers. Voor 55+ers kunnen wij in ieder
geval de volgende cursussen aanbieden:
- Knoppencursus

(Omgaan met moderne apparatuur)
- Mobiele telefonie
- Autobiografisch schrijven 

(schrijven van uw levensverhaal)

Voor de vrijwilligers/mantelzorgers zijn er tevens
nog andere cursussen te volgen zoals: Hoe ga ik om
met bepaalde ziektebeelden, hoe pak je bepaalde
situaties aan, hoe ga je om met de duofiets als vrij-
williger. Ook bovenstaande cursussen voor 55+ers
kunnen gevolgd worden. Op 28 oktober komt Edith
Delhaas, docent Friesland College Sneek, een voor-
lichting over deze cursussen geven en kunt u terecht
met uw vragen. U bent hiervoor om 10.00 uur van
harte welkom in het restaurant van Zorgcentrum
Avondrust.

Rolstoelen 
voor verzorgingscentra 
Witmarsum - Burgemeester Piersma overhandigde
gistermiddag een viertal rolstoelen aan de locatie-
manager van verzorgingstehuis Aylvastate in
Witmarsum. De rolstoelen zijn bedoeld voor mensen
die normaal gesproken in en om de woning geen
rolstoel nodig hebben, maar wel als ze verder van
huis willen gaan. Ook Avondrust in Makkum krijgt
vier rolstoelen.

Open dag bij 
Zorgproject De Blije Vogel 
Arum - De Blije Vogel is een kleinschalig belevings-
gerichte dagbesteding voor mensen met een beperking.
De activiteiten worden in overleg aangeboden aan
de hand van een individuele hulp vraag onder
begeleiding van een professioneel, klein en stand-
vastig team. Normaliter is de De Blije Vogel geopend
op doordeweekse dagen van 9.00 tot 16.00 uur, maar
nu openen wij onze deuren op zaterdag 1 november
van 10.00 tot 15.00 uur voor een ieder die interesse
heeft in wat wij doen, kunnen en-of bieden. Wij
hebben diverse creatieve activiteiten en textiel atelier
gerelateerde activi-teiten te laten zien, waarbij wij
prachtige producten maken. Deze producten en pro-
ducten van andere dagbestedingsprojecten worden
in onze winkel te koop aangeboden in het centrum
van Harlingen die, naar verwacht eind van dit jaar,
geopend gaat worden. Vanaf 1 januari 2009 gaan we
van start met het logeerhuis en kan er ieder weekend,
en in de toekomst ook door de week, onder profes-
sionele begeleiding ``gelogeerd`` worden.

Wees welkom! We vinden het erg leuk als u een kijkje
bij ons komt nemen! En voor degene die niet weten
wat ze met hun resten wol en lappen aan moeten....
misschien een leuk moment om het even te komen
brengen!  Team en deelnemers van De Blije Vogel,
Polle 68 te Arum 0517-642448 06-51531342
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 30/10 t.e.m. wo. 5/11

Mona Pudding met saus, duo 2x125 gram............nu 99 cent
Jong Belegen Komijne Kaas, 500 gram............................3.99
Snijworst, per pakje....................................5 zegels extra
Stoofperen (Gieser Wildeman) kilo...................................1.49
Unox Rookworst, 275 gram..........................................nu 1.89
pakje Honig Vermicellisoep...................................nu 79 cent
potje Hak Spercibonen, 370 ml.............................nu 75 cent
Noorse Sokken.............................................2 paar voor 3.98

Profiteer van 30 oktober t/m 1 november
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Sucadelappen
500 gram 5,50
Varkensvleesvoordeel

Schouderkarbonade
500 gram 5,50
Salade

Ei-bieslooksalade
100 gram 1,30
Vleeswaren

100 gram Snijworst +
100 gram Runderrookvlees 2,99
Broodje van de week

Makkumer Smulbroodje
per stuk 1,50

World Servants verkopen
rollen keukenpapier
Deze week komen we als World Servants bij u
langs met rollen keukenpapier. Met deze actie
hopen we u te voorzien van keukenpapier en
tegelijkertijd de bevolking in de Dominicaanse
Republiek en in Jamaica een sprankje hoop te
geven op een betere toekomst. 

In de Dominicaanse Republiek worden woningen
gebouwd. In Jamaica bouwen we een school.
Wij, als World Servants, betalen voor alles: de
reis, het verblijf, de bouwmaterialen enzovoorts.
We hebben een bedrag van € 18.200,- nodig.
Natuurlijk dragen we zelf ook bij, maar tegelijker-
tijd hebben we uw hulp nodig. 

Zijn we u vergeten en wilt u ons wel steunen,
dan kunt u deze week altijd mailen naar:
worldservantsmakkum@hotmail.com
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.

1 pak met 2 rollen keukenpapier . . . . .€ 2,00
2 pakken voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,50
3 pakken voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 5,00

De World Servants, Makkum  

Bazar Vrouwenvereniging
Makkum - De vrouwenvereniging houdt haar
jaarlijkse bazar op dinsdag 4 november in k.c.
”Het Anker” aan de Buren 15. De aanvang is
‘s middags om 3 uur met de traditionele verkoping
en hele leuke cadeautjes. Ook kunt u raden op
fijne prijzen. Er is een pauze van 6 - tot 7 uur.
‘s Avonds is er het bekende en gewilde rad van
avontuur, ook hier zijn weer fantastische prijzen
te winnen. Na afloop wordt de uitslag van de
verloting bekend gemaakt. Het is zeker de moeite
waard om ook even vrijblijvend binnen te lopen.
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester, 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

Het adres voor een deskundig advies!!

Op zoek naar de overblijfselen
van de ”Rusluie”

Makkum - Behalve dat Peter de Grote een hele
schare aan Nederlanders meenam naar Rusland
waren er in het dorpje Vriezenveen dicht bij
Almelo mensen bezig handel te drijven in
Rusland, de zogeheten ”Rusluie, zoals ze genoemd
weren. Al voor 1700 waren de Vriezeveeners
bezig met het vervaardigen van linnen, en de
textielfabriek ”Jansen & Tilanus bekend van het
ondergoed is afkomstig uit Vriezenveen. In de
loop van de 18e eeuw, gingen de Vriezenveeners
hun linnen ook in St. Petersburg verkopen. De
reis van Vriezeneveen naar St. Petersburg was geen
pretje. De reis werd afgelegd met eigen Kales,
een soort huifkar, en deze kon ook nog uitge-
bouwd worden. Ze gingen meestal in de zomer
op reis omdat de wegen dan het beste waren. Ze
deden er slechts twee weken over. Dat betekent dat
men dag en nacht doorreisde, zo’n 170 kilometer
per dag. De paarden werden om de  40 kilometer
gewisseld. De Rusluie beperkten zich niet tot
linnen, maar in de loop van de tijd kwamen er
artikelen bij zoals tabak, koffie, likeur, bloemen
e.d. De Rusluie openden de zg, Hollandse winkels
in het winkelcomplex Gostiny Dvor, dat thans
nog bestaat, alleen zullen er weinig mensen zijn
die nog zullen weten, dat het ooit Nederlanders
waren die het winkelcentrum opgezet hebben.
Ook werd er een kerk gebouwd,  De Hollandse
kerk genoemd, die er heden ten dage ook nog
staat, Deze Nederlanders namen ook weer onze
taal mee, hoewel de meesten Russisch gingen
leren voor de handel. 

Wie meer wil weten over deze ”Rusluie en de
route, die ze aflegden naar St Petersburg, kan
terecht in de Oudheidkamer en museum van het
plaatsje Vriezenveen dicht bij Almelo, waar zich
veel voorwerpen, brieven en naaimachines van
Jansen & Tilanus bevinden. Ook is er een ”Kales”,
de wagen waar men mee reisde te zien. Onder-
getekende gaat over een paar weken naar St.
Petersburg om de plekken op te zoeken waar de
Vriezenveeners ooit met hun handel begonnen zijn.

Meer informatie over de Rusluie  is te vinden op
www.oudvriezeveen.nl

Gre Caarels

Zing mee
Makkum - Op zondagavond 2 november a.s. is
weer de maandelijkse Zing-Mee-Avond in de grote
zaal van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66.
Er worden veel liederen gezongen uit de bundel
van Joh. de Heer. Orgelbegeleiding de heer
A. Couperus, de leiding is in handen van de heer
D. Tamminga. Een ieder is van harte welkom.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 20.30 uur.

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.



Makkum - Hollanders die voor Friesland kiezen,
worden friezer dan de Friezen; hat ienris Rients
Gratama yn ien fan syn programma’s beweard.
Jildt soks ek foar de 14 jierrige Joeke van der
Veen út Makkum? Se is net fan Fryske komôf mar
wûn foar de twadde kear de Rely Junior priis. It
Frysk is har net mei de brijleppel ynjûn. Se wennet
noch mar in oantal jierren yn Fryslân. It ferstean
en it skriuwen fan it taal slagget har goed, it praten
is in oar ferhaal. De Rely Junior is in Fryske
literêre priis foar skriuwerstalinten tusken de 12
en 18 jier en wurdt ien kear yn ‘t jier útrikt. De
tradisjionele barren fynt plak yn it tsjerkje fan
Bears. Dizze kear wûn Joeke de priis mei har
toanielstik ”Jaimy dûnset”. Jaimy har âlden ha in
grutte winkel. As Jaimy har eineksamen dien hat

wol se mar ien ding en dat is nei de dûnsskoalle ta.
Har âlden tinke hjir oars oer en dat jout spanning.
Jaimy sit alles op alles om har winsk útkomme
te litte. Sy wol dûnsje!!! Joeke hat har fernuvere
dat se foar de twadde kear de earste priis wûn.
Se wie yn Brussel mei har klasse doe’t se in tille-
foantsje krige fan thús. Der wienen fuortdaliks
in oantal freonen en freondinnen dy’t it toanielstik
wol mei har útfiere woenen. Joeke soe it geweldich
fine as dat nochris in kear barre sil. It is noch
ûnwis as Joeke takomjier wer meidocht en oan
Rely Junior. Har skoalle fynt se ek wichtich mar
je witte noait wat der út ‘e pin (of laptop) rôlet.
De jongereinsite Fynst.nl projektearre op 2 oktober
jûns op de Averotoer yn Louwert bewegende
wurden út Joeke har toanielstik.
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Even een paar uur ontspannen?
Nu 1x zonnebank 

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

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

van 10.00 tot 17.00 uur

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

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

Na 18 jaar gaat Johan Werkhoven 
ons verlaten. Hij gaat verder als
buschauffeur bij Koudum Tours. 

Wij danken Johan voor zijn inzet in 
ons bedrijf en wensen hem heel 

veel succes met zijn nieuwe baan.

Familie van der Bles 
en zijn collega’s.

Joeke van der Veen wint har 2e literêre priis

Makkum - Om meer dan één reden is het ontbijt
een onmisbare maaltijd. Zeker voor kinderen.
Van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 oktober
vindt daarom voor het zesde achtereenvolgende
jaar Het Nationaal Schoolontbijt plaats op 2.200
basisscholen in het hele land. Vandaag, 29 oktober,
zullen de kinderen en leerkrachten van in CBS
De Ark en De OBS It Ypen Stee te Makkum ook
samen ontbijten. Met het thema 'Samen ontbijten
= de beste start' maken zij er een bijzondere ge-
beurtenis van, samen met de bakker uit de buurt.

Voor Bakkerij Kluft is een belangrijke taak weg-
gelegd binnen Het Nationaal Schoolontbijt. De
bakker zorgt natuurlijk voor het verse brood en
de verse broodjes deze ochtend. Bovendien is
Bakkerij Kluft ook verantwoordelijk voor de toe-
voer van het complete ontbijt aan de CBS De Ark
en De OBS It Ypen Stee. "We staan dagelijks voor
hetere vuren, dus ook Het Nationaal School-
ontbijt zal gesmeerd lopen", aldus Kluft. In het
ontbijt vormt brood de basis. Bakkerij Kluft:
"Brood is een bron van waardevolle voedings-

stoffen zoals vitamines, mineralen en voedings-
vezels. We gaan de school echt de beste start van
de dag geven!"

Het Nationaal Schoolontbijt is uitgegroeid tot
het grootste ontbijtevenement waaraan dit jaar
2.200 basisscholen meedoen, 10% meer dan
vorig jaar. Dit betekent dat tijdens de week van
Het Nationaal Schoolontbijt zo'n half miljoen
kinderen 's ochtends een ontbijtje nuttigen op
school en via lespakketten kennismaken met het
belang van een goed ontbijt. 

Concentratie en gezond gewicht
Ontbijten is broodnodig. Een ontbijt helpt het
lichaam op gang en voorkomt bij leerlingen con-
centratieproblemen op school. Ook is een goed
ontbijt belangrijk bij het nastreven van een gezond
gewicht. Het Nationaal Schoolontbijt laat kinderen,
hun ouders en hun leerkrachten het belang zien
van het ontbijt als de beste start van de dag.
Zowel het Voedingscentrum als het Convenant
Overgewicht juichen het initiatief toe.

Echte Bakkerij Kluft Het Nationaal Schoolontbijt
staat in de startblokken 
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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

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,a/c-ecc,lm velgen,trekh  2003  € 17950,-
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm  2006 € 17850,-
VW Golf Plus 1.6Fsi,85kw,a/c,r-cd,cpv+afst.bed,38dkm 2005 € 15450,-
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm 2005 € 14950,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd 2005 € 14450,-
Opel Zafira 1.8i-16v,elegance,a/c,cr.contr,lm.velgen  2003 verkocht!
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003 € 12250,-
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm 2006 € 11950,-
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c 2003 € 11500,-
Mitsubishi Spacestar 1.6i,airco,mistl,trekh,r-cd,58dkm 2004 € 10650,-
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm 2005 € 10450,-
Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 9950,-
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd 2003 € 8950,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm 2005 € 8950,-
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 10-2002 € 7950,-   
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm 2000 € 5950,-
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh 2000 € 4850,-
Opel Astra 1.4i,5drs,stuurbekr,trekh,c.p.v, nwe apk   1996  verkocht!

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm 1999 € 10550,ex

Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

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
VW Golf  Plus 1.6
Fsi 115pk turijn
Airco,radio-cd
El.ramen v+a,trekh
Cpv+afst bediening 
38 dkm  bj 2005    
€ 15.450,-

Ren Laguna Gr.tour
1.9Dci,expression
a/c-ecc,cr.control,radio-cd,
trekhaak,pdc,dakrail,cpv
zeer luxe,nw.st 
143 dkm  bj 2004   
€ 9.950,-

ALLES VERS EN HUISGEMAAKT!!!

KIJK OP WWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Auto’s bekrast 
in C. Lenigestraat
Welke hufter,heeft in weekend van de kroegen-
tocht onze auto’s bekrast. Bij het buurmeisje, tegen-
over ons, werd op haar auto ”kanker” geschreven,
hoewel haar vader pas is overleden, schandalig,
geen scheldwoord voor te vinden, ik ben woest.
Ik moet de dader of daders niet in mijn handen
krijgen. Mazzel heb jij of jullie gehad, dat ik je niet
betrapt heb. Dit is nu al de 2e keer binnen 4 jaar,
dat ze mijn auto bekrast hebben en altijd met de
kroegentocht. De politie staat ook machteloos
tegenover deze vandalen. Maar de schade is nooit
betaald, die is voor onszelf. Ik zoek getuigen. 

C. Rumandor, C. Lenigestraat 21 in Makkum.

P.S.: De verlichting in onze straat zeer slecht,
enkele lichtpunten zijn stuk of branden niet, het
is er pikkedonker.

Jeugd zoekt 
meetingpoint om te 
sporten met skateboarden 
Makkum - Eén van de bewoners van de
Lieuwkemastraat neemt het op voor de jeugd. Er
is een groep jongeren die graag gebruik maken
van hun skateboard. Zij doen dit op het parkeer-
terrein aan de Lieuwkemastraat. In het verleden
hebben bewoners al eens geklaagd over deze
jeugd. Er is toen met de heer E. Oppedijk van
Welkom gesproken en deze had verschillende
voorstellen, die door de bewoners van Lieuwke-
mastate afgekeurd werden. De bewoner van de
Lieuwkemstraat vraagt zich waarom er voor de
jeugd geen meetingpoint gemaakt kan worden,
waar ze geen overlast voor omwonenden veroor-
zaken. De jeugd kan toch onmogelijk overal
weggestuurd worden. Zij hebben ook recht op een
plaats waar ze ongestoord hun sport uit kunnen
oefenen. Voor skateboarden is het asfalt van het
parkeerterrein nabij Jumbo natuurlijk ideaal. 
Zou het mogelijk zijn om aan de rand van het
dorp, denk hierbij bijvoorbeeld aan de ijsbaan, of
het daarnaast gelegen cross veldje een skate plaats
te maken. Er is wel eens vaker gedacht aan het
asfalteren van de ijsbaan. Deze zou dan tevens als
parkeerterrein gebruikt kunnen worden. Misschien
is het een idee als de jeugd zelf eens met de
gemeente gaat praten over een skateboard locatie.
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Bent u op zoek naar een moderne locatie, helemaal 2008 
voor uw huwelijk, bedrijfsfeest of verjaardag?

De Gekroonde Roskam in Witmarsum beschikt over de juiste zalen met een capaciteit voor een beperkte groep
en een gloednieuwe benedenzaal voor een paar honderd gasten. Speciaal voor uw gelegenheid serveren wij 
van boerenkoffietafel tot het fijnste buffet, van een kop koffie met gebak tot champagne of een ijstaart 

met vuurwerk. Wij willen uw avond heel graag naar wens verzorgen.
Onderstaande enkele voorbeelden van onze menukaart.

U kunt uw buffet uiteraard ook nog aanvullen met warme gerechten.

U bent van harte welkom voor een rondleiding door onze mooie zalen en een vrijblijvend gesprek 
voor uw plannen en kostenbegroting, en neemt u vast eens een kijkje op onze website.

Arno Burger (en zijn partycrew) Telefoon: 0517-531196
Kaatsplein 3, 8748 BZ  Witmarsum email voor info: arno.burger@planet.nl
Café de Gekroonde Roskam www.degekroonderoskam.nl  of www.bij-pel.nl

Boeren koffietafel Koud Buffet Just Married
Groente- of Tomatensoep Voorgerechten:

Huzarensalade Soep naar keuze, stokbrood,
Sesam- Maanzaad- kruidenboter en tapenade
Wit- en bruinbrood Hoofdgerechten:

Ham, kaas en rollade Huzaren- en kipkerriesalade
Krente- en suikerbrood Waldorf- en vruchtensalade

Beschuit Bijgerechten:
Roomboter Meloen met ardennerham
Zoetbeleg Vleesspiegel,

Koffie / thee, melk en karnemelk Kaasplank, visspiegel, gevuld ei
€ 12,50 p.p. € 19,50 p.p.

Bourgondisch Menu Herfst Menu
Voorgerecht Voorgerecht

Rijk gevulde groentesoep Champignonnensoep
Stokbrood en kruidenboter Stokbrood met kruidenboter

Hoofdgerecht
Varkenshaas met champignonroomsausHacheepotje Hoofdgerecht

Gebakken aardappelen Aardappelpuree
Twee soorten warme groenten Rode kool met appeltjes

Frisse salade
Dessert Dessert

Buffet van: Vanilleroomijs 
Aardbeien bavarois met vanillesaus en slagroom Warme kersensaus 

Chocolade mousse met slagroom Slagroom
Mini ijstaartjes € 20,00

€ 24,50 Incl. een glas heerlijke wijn van het huis

Griepvaccinaties 
Makkumer Huisartsenpraktijken

Op woensdag 5- en donderdag 6 november a.s.worden 
griepvaccinaties gegeven tussen 16- en 17 uur

In de praktijk van dr. Dierick: Brouwerssteeg 7 en in de 
praktijk van Dr. Steenhuizen: ingang Kleine Klipperstraat

B. Steenhuizen
BJH Dierick

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

dammen - Makkum wint van
Heerenveen
Heerenveen - Vorige week dinsdag gingen de
Makkumer dammers naar Heerenveen. Op papier
toch wel een redelijk sterke ploeg en we zouden
met een gelijkspel wel heel tevreden zijn. Maar
het liep een beetje anders. De Makkumers gingen
er eens goed voor zitten en na een uurtje spelen
bleek dat er op een paar borden duidelijk voordeel
voor Makkum was. De Heerenveners damden voor
wat ze waard waren maar langzamerhand werd
duidelijk dat de winst naar Makkum zou gaan.
Het werd zelfs een duidelijke overwinning. Om
kwart voor elf was de eindstand bekend.

Heerenveen - Makkum
1. W. Sloothaak - S. Tilstra 0-2
2. G. Rozenberg - B. Tilstra 2-0
3. H. v.d. Vegt - H. van As      1-1
4. A. Oord     - A. van Schaick  0-2
5. H. Luik - G. Mensonides  0-2
6. B. Liefting - G. Zijlstra 1-1

——
4-8

4 november komt Lemmer op bezoek. Dat zal
heel moeilijk worden voor de Makkumers.

Thuishotel organiseert 
een cursus ”Eerste hulp bij
kinderongelukken”        
Bolsward - De cursus start op woensdag 26
november as. van 19.30-22.30 uur ”Eerste hulp
bij kinderongelukken” is een praktijkgerichte
cursus voor ouders en verzorgers van kinderen
van 0 tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan
op spoedeisende eerste hulp bij ongevallen. De
cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur en
1 bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee bijeen-
komsten worden gegeven door een ervaren
ambulanceverpleegkundige en de laatste avond
door een consulent van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Voor aanmelding en/of inlich-
tingen kunt u t/m 12 november as. bellen met
Thuishotel, telefoon (0515) 461 234 of surf naar
www.thuishotel.nl

Een kind neemt een slok van een reinigingsmiddel,
dreigt te stikken in een snoepje of valt in het water,
voorbeelden van ongelukken in en om huis.
Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen,
maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen
van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig
afhankelijk van de reactie van de ouder of verzorger.
Hoe reageert de ouder of verzorger bijvoorbeeld
als een kind hete thee over zich heen krijgt?
Wordt de huisarts gebeld, de kleding uitgetrokken,
het kind onder de koude douche gehouden of gaat
men direct met het kind naar het ziekenhuis?
Onderzoek heeft uitgewezen, dat juiste hulp direct
na het ongeluk van levensbelang is voor het kind.
In de cursus komen o.a. aan de orde: hartstilstand,
valpartijen, beknelling, verstikking, vergiftiging,
verbranding, verdrinking, bloedingen, onder-
koeling, bijtwonden en elektriciteitsongevallen.
Daar-naast wordt ook veel aandacht besteed aan
praktische oefeningen met gebruik van speciale
poppen en dia’s.
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Van de Folder Aanbiedingen op is op

Rookmelder nu €7,99 
huishoudtrapje €14,99 
Leifheit vloerwasser €29,99  
4 senseo mokken voor maar €2,50  
memomagneten voor €1,00 

bij alle silvertop springvormen een cake blik kado. 
Bij alle inductie koekepannen van bk 
5 euro korting en bakspaan. 

3 delig ovenschalen set van €19,99 voor €12,99  
curver optima 30 liter bak met deksel

van €9,99 voor €7,99
sunware  opbergbox met  wielen 

van€14,95 voor maar 8,99 
26 liter klapkrat 46 liter nu voor €8,99
32 liter nu €6,99
mopset leifheit €12,95
schoolbekers van  mega mindy, kabouter plop,
dora, cars en vele anderen €5,99 voor €5,00
3 in 1 sweeper  vloerreiniger nu €6,99

venema dhz en tweewielers
voorstraat 7  makkum

takken zagen, snoeischaren, werkhandschoenen
ook junior, deurmatten, vochtvreters, navullingen,
aanbiedingen in lijmen en kitten, bezems en
boenders, ook voor losse schroeven en bouten,
haakjes. energie zuinige lampen en tl verlichting.
Zibro klima kachels met de slappe winters een
besparing op u stook kosten, alleen warmte waar
u het wil. 
fiets verlichting op batterijen en dynamobinnen
en buitenbanden van schwalbe aanbiedingen
gelden zolang voorraad strekt. anders bestellen
we mogelijk weer opnieuw. 
Pvc en cv koppelingen, Buis isolatie. 
Over enkele weken in winkel collectie kerst ver-
lichting en winter produkten voor auto, schaatsen
sneeuwschuivers .

EEN BETER MILIEU 
BEGINT BIJ JEZELF

Kingma & Walinga in TV Makelaar

Makkum - Arnold Walinga van Kingma&Walinga
makelaars is op dinsdag 4 november a.s. te zien
in het populaire RTL-programma TV Makelaar.
De makelaar begeleidt in het programma een
huizenzoekster bij de bezichtiging van drie
woningen in Makkum. Uiteraard was Arnold
Walinga graag bereid om mee te werken aan de
uitzending. ´TV Makelaar is een informatief én
boeiend programma waarin vrijwel alle aspecten
rond het kopen of verkopen aan bod komen.

Daar dragen wij als Kingma & Walinga graag
ons steentje aan bij’, zegt hij. ‘Dat TV Makelaar
bij ons terechtkomt voor het programma, geeft ook
aan dat ze ons als een betrouwbare makelaardij
beschouwen in deze regio.’

TV-makelaar wordt dinsdagavond uitgezonden
op RTL4 om 20.30 uur. Arnold Walinga en de
Makkumer huizenzoekster zijn te zien op dinsdag
4 november. Zie ook www.tvmakelaar.nl.

Nieuw boek over de geschiedenis van Makkum en Cornwerd

”Aquarel van de Hervormde kerk van Makkum
omstreeks 1850”

Makkum - Vanaf  30 oktober ligt het boek met
de titel ”Makkum en Cornwerd, een protestantse
gemeente en haar gebouwen 1580-2006” in de

winkel. Daarin wordt de geschiedenis van de
kerkelijke gemeente Makkum-Cornwerd vanaf
de reformatie beschreven. Vooral wordt aandacht
besteed aan de bouwgeschiedenis van de torens
en kerken in het licht van de vaak stormachtige
maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen
in beide dorpen. Ook andere onderwerpen komen
aan de orde, zoals de rol van de adel in het ver-
leden en het wel en wee van de armenzorg door
de eeuwen heen. 
De auteur van dit boek is Herman van den Ende.
Het boek wordt uitgegeven door de protestantse
gemeente van Makkum e.o. en is onder meer
verkrijgbaar bij Boekhandel Coufreur, Kerkstraat
17, Makkum. ISBN: 978-90-813389-1-2. De prijs
is € 19,75.

Makkum - De drie ouderenbonden ANBO, KBO
en PCOB nodigen u uit voor het bijwonen van een
voorlichtingsbijeenkomst door een medewerker
van het CIZ (Centrum Indicatiestelling en Zorg).
Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag
5 november a.s. in Kerkelijk Centrum ”Het Anker”
en duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Als men
door een ziekte, stoornis, aandoening of handicap
afhankelijk wordt van anderen, staat men voor een
groot aantal vragen.
* Kan ik zelfstandig blijven wonen of moet ik 

naar een verpleeg- of verzorgingshuis?
* Wie helpt mij bij het douchen?
* Kunt u rekenen op hulp van familie, vrienden 

of bekenden?

* En is dat voldoende of heeft u daarnaast ook 
professionele zorg nodig?

Of men in aanmerking komt voor zorg vanuit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
moet eerst worden beoordeeld. En dat is een taak
van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling en
Zorg. Deze middag gaat een medewerker van
het CIZ uitgebreid in op deze vragen. Ook wordt
aandacht besteed aan het aanvragen van zorg en
de beoordeling van de indicatie.Kortom een erg
belangrijke bijeenkomst waar u ook terecht kunt
met uw eigen vragen, dus komt u alstublieft en
vertel het ook anderen die niet zo gelukkig zijn
om de ”Belboei” te lezen!!!  

Voorlichtingsbijeenkomst drie ouderenbonden
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Wie kan onze internet site actueel houden en
eventueel ook andere cumputerzaken oplossen,
1 dag per week, ook op zaterdag, tel. 0515-559222

Woonruimte, liefst appartement, 2 slaapkamers,
in Makkum e.o. tel. 06-20516631

Cypres katertje ± 6 mnd. oud, witte pootjes en
een witte bef. Omgeving: Jumbo Supermarkt,
tel. 06-41848420

Op de Meerswal onder Makkum, schooletui wit
met rood en  grijs, incl.potloden tel. 0515-232595

Zoekertje
GEZOCHT

WEGGELOPEN

GEVONDEN

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 1 november

senioren
Makkum 1 - Bolswardia 1 15.15 uur
Makkum 2  - Workum 3 13.30 uur
Scharneg. 3 - Makkum 3 12.45 uur
Makkum 4 - Blauw Wit’34 7 11.45 uur

junioren
LSC 1890 A2 - Makkum A1 12.45 uur
Makkum B1   - Minnertsga B1 11.20 uur
De Sweach C1 - Makkum C1 10.30 uur

pupillen
Makkum D1 - Nijland D1    9.00 uur
Irnsum D2    - Makkum D2    9.00 uur
Makkum E1  - SDS E1     10.00 uur
JV Bolsward E3 - Makkum E2  9.00 uur
Makkum E3  - Franeker E4     11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum F1  - QVC F1        10.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
SDS F1   - Makkum F2     10.00 uur
Tzum F2   - Makkum F3    9.00 uur
Makkum F4  - JV Bolsward F6 11.00 uur
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum

NeVoBo-competitie
vrijdag 31 oktober
20.15 uur D Makkum - VLO 3
20.30 uur H Makkum - De Plakkers
21.30 uur D vc Bolsward 7 - Stânfries 4
21.30 uur H Makkum 2 - Oeverzwaluwen 3  

Sporthal

Don de Jong

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

Voetbal - Makkum knokt zich naar overwinning in Stavoren
Stavoren - Door een zwaarbevochten 0-1 over-
winning in Stavoren tegen QVC heeft het eerste
elftal van de voetbalvereniging Makkum zijn
koppositie in de derde klasse geconsolideerd.
Hoewel de overwinning de verhoudingen in het
veld niet geheel weergaf was er na afloop van de
wedstrijd geen Makkumer die daar om maalde.
Zonder twee vaste basisspelers was het voor trainer
Sjouke de Bos flink puzzelen om zijn elftal goed
neer te zetten. Het waren dan ook niet de minste
spelers die ontbraken. Zowel Jelle Hiemstra als
Reimo Tjeerdema waren door een blessure niet
inzetbaar en daarmee was de vaste as van het
middenveld afwezig. Een voordeel had het ont-
breken van de twee bepalende spelers en het
door elkaar husselen van het team zaterdag ook.
De spionerende coach van de tegenstander van
komende zaterdag, Loet Boot van Bolswardia,
zal wellicht denken dat hij enigszins wijzer is
geworden van de wedstrijd die hij heeft bekeken.
Wat dat betreft heeft Makkum hem keurig wat
zand in de ogen gestrooid.

In de rommelige, technisch matige wedstrijd
kwam Makkum na ruim een halfuur spelen op
voorsprong. Na een hem zo karakteristieke actie
was het Jesse Adema die halverwege de eerste
helft aan de linkerkant van het veld op volle
snelheid langs een tegenstander raasde, het
strafschopgebied inging en op inzet de 0-1 aan-
tekende. Tot dat moment was de wedstrijd redelijk
in evenwicht met enkele kansen voor beide
ploegen. Nu hadden er meer gevaarlijke situaties
voor met name Makkum kunnen ontstaan maar
de bezoekers troffen het niet dat de verder goed
leidende scheidsrechter Vegterlo uit Nagele ieder
vlagsignaal van de grensrechter van de thuisploeg
overnam. Minimaal driemaal behoedde de ‘thuis-
vlagger’ via een onterecht vlagsignaal een kansrijke
situatie voor Makkum. Grote kansen in de eerste
helft waren er ondanks alle vlagsignalen ook.
Voor de thuisploeg via de snelle Leo Pruis en
routinier en aanvoerder Peter Jongstra terwijl
Daniël Kleiterp een goede mogelijkheid onbenut
liet om Makkum op voorsprong te zetten. 

De tweede helft laat zich snel beschrijven. Een
met man en macht en veel inzet aanvallende
thuisploeg (de speaker van dienst kreeg wat dat
betreft waar hij om had gevraagd) tegen een
counterend Makkum dat keer op keer dat beetje
geluk maar met name slimheid ontbrak om de
wedstrijd definitief in het slot te gooien. Coach
Hankie Hornstra van de thuisploeg, vroeger schoot
hij ze met grote regelmaat zelf van 30 meter in
de kruising, zal ongetwijfeld treuren over de
gemiste kansen van zijn team tweede helft. Aan
de andere kant zal zijn collega Sjouke de Bos, die
na het geblesseerd uitvallen van linksback Piter
Genee noodgedwongen een spits moest inzetten
en de keihard werkende Jesse Adema een linie
terughaalde, niet erg tevreden zijn over het gebrek
aan gogme van zijn twee aanvallers in de laatste
fase van de wedstrijd. Daarentegen zal hij zeer
content zijn over zijn centrale verdedigingsduo.
Hoewel laatste man Andries Smink in de eerste
helft wel op enkele schoonheidsfoutjes was te
betrappen speelden hij en stopper Teake Elgersma
in verdedigend opzicht een puike wedstrijd. En als
de Quick Valken Combinatie dan toch een keer
doorkwam was er altijd nog de betrouwbare goalie
Simon Adema die verder onheil voor Makkum
wist te voorkomen. Aangezien beide ploegen in
de tweede helft weigerden de kansen te benutten
bleef het tot de laatste seconde van de wedstrijd,
scheidsrechter Vegterlo trok maar liefst 7 minuten
blessuretijd bij, tenenkrommend spannend.
Gescoord werd er evenwel niet meer waardoor
Makkum zijn glansrijke terugkeer in de derde
klasse in Stavoren een passend vervolg gaf. 

Aanstaande zaterdag staat voor het eerst in vijf jaar
de derby tegen Bolswardia op het programma.
Waar Makkum aan de leiding gaat presteert
Bolswardia tot nu toe wisselvallig. Typerend voor
de ploeg uit de Hanzestad is wel dat het verloor
van hekkensluiter YVC terwijl het de uitwed-
strijd tegen grote titelfavoriet Balk gelijkspeelde
Op sportpark De Braak, waar zaterdag veel toe-
schouwers worden verwacht, wordt afgetrapt
om 15.15 uur. 

Makkum - Na vorige week een thuiswedstrijd,
was er wederom een thuiswedstrijd, nu met vc
Sneek als tegenstander. Door afwezigheid van
Hilde, deed Heleen Bootsma van Dames 3 mee.
Na een mooie service van onze pupil van de week
kon de wedstrijd tegen het jonge Sneek van start.
Met Francis als libero, hadden we geen wissels,
maar dat hield ons niet tegen om met volle moed
te beginnen. De eerste set ging gelijk op. Door wat
eigen fouten aan Makkumer kant en door de goede
aanval van Sneek ging de set verloren 20-25. 

De tweede set was bijna een kopie van de eerste set.
Beide teams hadden een aantal goede service
beurten waardoor de stand redelijk gelijk op
ging. Maar Sneek kon profiteren van die paar
extra punten en won ook de tweede set 19-25.

De derde set, nu moest er toch echt wat meer
gebeuren wilden we nog winnen. Het tegen-
overgestelde gebeurde. Met een service beurt
liep Sneek al ver uit en met behulp van onze
eigen fouten kwamen we tot een teleurstellende
stand 10-25.

Voor set nummer 4 hadden we niks meer te ver-
liezen. De dames van Makkum begonnen goed
en kregen een kleine voorsprong die we lang
vast hielden. Maar Sneek had weer een goede
service beurt waardoor de voorsprong weer weg
was. Met nog een aantal aanvallen maakte
Sneek het af met 23-25. 
De eerst volgende thuiswedstrijd is zaterdag 8
november Makkum DS 1 tegen Swette  Switters
DS 1 om 17.15 uur in sporthal Maggenheim.

Volleybal - Makkum DS 1 - vc Sneek DS 4
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIE

BIJ ONS TOTAAL

AUTO ONDERHOUD

Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”

Zangavond van bekende geestelijke
liederen in de grote zaal van 

”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum

op D.V. zondagavond 2 november.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.
Info: tel. 0515- 542126 / 231618

Bazar
Vrouwenvereniging 

Dinsdag 4 november om 3 uur
in ”Het Anker” (Buren 15) te Makkum.

Pauze van 6 - tot 7 uur, daarna
>>> Rad van Avontuur <<<

Komt U ook even langs?

Makkum - Dinsdag 21 oktober j.l. vond in de
sporthal te Makkum het jaarlijkse kaats-
kampioenschap voor basisscholen uit de gemeente
Wûnseradiel plaats. De organiserende federatie
Wûnseradiel-Bolsward-Workum startte om 10.00
uur met bij de jongens 14 parturen en bij de
meisjes 4 parturen op de lijst. OBS De Opslach
uit Arum nam bij de jongens de titel zaalkaats-
kampioen 2008 over van CBS De Oerdracht uit
Exmorra. Bij de meisjes kwam CBS De Trijetine
uit Schettens in het bezit van de titel, die vorig
jaar niet werd verkaatst. Burgemeester Piersma
reikte de door gemeente Wûnseradiel beschikbaar
gestelde prijzen uit.

Het winnende partuur bij de jongens beschikte
over een prima opslag, maar kreeg wel de nodige
tegenstand. In de eerste omloop werd het derde
partuur van CBS De Ark Makkum verslagen op
5-3 6-4 en in de tweede omloop kregen ze de
RK Daltonschool Sint Martinus Makkum pas op
5-4 6-2 op de knieën. In de halve finale was de
CBS JCP Salverdaskoalle Wons geen partij (5-1
6-4) en in de finale kwam het eerste partuur van
CBS De Ark Makkum iets te kort. Op de stand
5-3 2-6 plaatste Fedde Okkinga drie zitballen,
waardoor De Opslach Arum op 5-3 6-6 in de
kransen kwam. De Ark Makkum won in de halve
finale van CBS De Reinbôge Tjerkwerd op de
stand 5-4 6-0.

Uitslag jongens:
1. OBS De Opslach Arum 

Johan Hibma, Wessel Kroeger 
en Fedde Okkinga)

2. CBS De Ark Makkum 
Tom Algera, Klaas Bosma
en Jochem Strikwerda

3. CBS JCP Salverdaskoalle Wons 
Bauke Jan Feenstra, Klaas Pier Folkertsma 
en Dietmer Yntema

3. CBS De Reinbôge Tjerkwerd 
Lisanne Burghgraef, Klaas-Jan Haijtema 
en Hidde Lemstra

Verliezersronde:
1. CBS De Reinbôge Tjerkwerd 

Menno Galama, Michiel de Jong 
en Yvonne Galama

2. CBS De Ark Makkum 
Iwan Tjeerdema en Mark de Witte

3. CBS De Gielguorde Lollum 
Harmen Westra, Joram Dijkstra 
en Elizabeth Westra

3. CBS De Oerdracht Exmorra 
Pieter Jan Leijenaar, Albert Feenstra 
en Tsjalling Faber

Bij de meisjes hadden de beide prijswinnaars in
de eerste twee partijen geen moeite met de twee
parturen van CBS De Ark Makkum. In een ener-
verende beslissende partij leek het sterkere OBS
De Opslach Arum met een twee om één spel
voorsprong op weg naar de titel, maar de opslag
begon daarna te haperen. Op de stand 5-4 2-4 in
het voordeel van CBS De Trijetine Schettens leek
alles nog mogelijk, maar Erica Kramer sloeg ver-
volgens drie ballen buiten, waardoor De Trijetine
op 5-4 6-4 verrassend de kransen veroverde.
Uitslag meisjes:
1. CBS De Trijetine Schettens 

Karin van der Woude, Jacqueline Buma 
en Jelliena Spijksma

2. OBS De Opslach Arum 
Erica Kramer, Froukje Sinnema 
en Baudien Veldman

Zaalkaatskampioenschap basisscholen Wûnseradiel

(Eigen foto)

Pingjum – Zondag 19 oktober j.l. ging Corinne
Huizinga met Wise Guy’s Joeri naar Anna-
Palowna voor deelname aan een dressuur-
wedstrijd voor paarden. Zij kwam uit in de klasse
B, in de eerste proef werd de 1e prijs gewonnen

met 201 punten 2 winstpunten en in de tweede
proef ging het nog beter en was de score 203
punten en ook weer 2 winstpunten. Corinne heeft
nu haar punten in de klasse B behaald en mag in
de klasse C uitkomen.

PSV De Halsbânruters
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E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

2 kaarten van Back to the eighties, voorzaterdag
1 november pr.n.o.t.k. tel. 0515 - 231816

Diepvries tafelmodel Edy 4 laden, als nieuw 
€ 250.-, tel. 0515-559260

Kerstspullen w.o. 2 kunstkerstbomen, groene van
150 cm. en besneeuwde van 100 cm, kerstballen,
piek, kerstfiguren voor in de boom, kleuren slingers
enz. Alles in één koop! In goede staat € 50.-,
eventueel ook apart te koop, tel. 06-36175115 of
06-46173212

Fietsendrager Twinny Load type C in goede staat
€ 35.-, tel. 0517-452377

Apart kleuterledikant rose grenen met lattenbodem
en event. matras afm. 180/70 € 50.-; Poppenhuis
hout met meubels € 35.-; Blokkenkar € 8.50,
tel. 06-25080011

Kleuren tv Sonny 61cm breed 6 jaar oud in goede
staat, vr.pr. € 50.-, tel. 0515-230020

Meidenkastje h. 136-br. 97- d. 45 cm. € 60.-;
4 jaren 30 Eetkamerstoelen rode bekleding € 25.-
Homas sjoelbak € 15.-; Rond eiken tafeltje 60cm.
€ 10.-, tel. 06-53510556

Antieke Franse Jachtkast, eiken hout, 
tel. 0517-532529

TE KOOP

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

TE KOOP

De Jister 27
MAKKUM

Vrijstaande woning
met garage en tuin

aan het water.

Vraagprijs:
€ 255.000,00 k.k.

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

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje



Voetbalschoenen maten: 35,5-38-43-44-44,5-45,5
€ 5.- per paar, tel. 06-29349919

Philips inklapbare zonnehemel vr.pr. € 200.-;
Zwart wollen karpet 230x175 € 50.-; Antiek
grenenkast vr.pr. n.o.t.k., tel. 0515-232413

1 As aanhangwagen geremd met zwaar neuswiel
en koprek met reservewiel, bw.jr. 1990, 1195 kg
op kenteken = 899 kg laden, tel. 0515-559260

Afzuigkap merk Bosch, met nieuw verwisselbaar
filter vr.pr. € 22.50, tel. 06-44200352

Kartpak mt. XL 2 x Sparco schoenen mt. 44,
1 paar sparco handschoen alles nog nieuw, 
tel. 06-25080011

Huishoudelijke hulp, een morgen in de week,
tel. 0515-232586

Wie wil stickers ruilen van het wnf? Ik heb veel
te ruil, tel. 0515-233021 tussen 17.00-18.00 uur

Wie heeft onze 2e stelt gezien of gevonden?
We zijn hem al een poosje kwijt. Vermoedelijk
verloren in de ”bosjes” bij de Engwierderlaan.
De stelt is van donker hout en is gemaakt door onze
overgrootvader en is daarom van emotionele
waarde. Lukas en Sara, tel. 0515-231116
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