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maandag en dinsdag gesloten

Al jaren een 
vertrouwd adres!

Voorstraat 13 Tel. 0515 - 233 664
8754 EV Makkum Fax  0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

Begonnen met sloop
op instorten staande
pand Voorstraat 3
in Makkum

Sinterklaas beland
met luchtballon in
bos Witmarsum

Nachtelijk Harry
Potter spektakel
in Makkum

WITTE 
BROODJES

zak à 6 stuks

0.29
aanbieding is geldig van 
woensdag t/m zaterdag

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Welkom Sinterklaas en Zwarte Pieten in Makkum

Makkum - Alles leek verkeerd te gaan. Van de
televisie wisten veel kinderen al dat het Pieten
huis weg was en dat de Pieten niet altijd even
goed weten waar ze langs moeten naar een
stad of dorp, was ook al bekend. En toen tot
overmaat van ramp dreigde ook nog eens een
huis aan de Voorstraat in te storten en werd deze
straat, waar Sinterklaas zou komen afgesloten.
Hoe moesten de Pieten Sinterklaas nu de weg
wijzen naar Makkum. Veel kinderen waren
met de Sinterklaaswagens achter een tractor
gekoppeld naar de sluis gekomen. Gelukkig
kwam Sinterklaas met zijn hoofd Piet wel op
tijd, maar waar waren alle andere Zwarte
Pieten gebleven en waar waren de Pieten met
de pakjes boot? De kinderen moesten helpen
met het roepen van de Pieten en door het zingen
van heel veel liedjes zouden de Zwarte Pieten
dan wel horen waar ze heen moesten. De
plaatselijke harmonie Hallelujah zorgde er mede

voor dat de liedjes over de haven en het dorp
schalden. Het duurde lang maar uiteindelijk
konden alle Pieten de Voorstraat en het Vallaat
vinden. Sinterklaas was toch wel heel blij dat
ze allemaal weer bij elkaar waren. In een
openrijtuig getrokken door een “Frysk hynder”
maakte de Sint in gezelschap van burgemeester
Theunis Piersma van Wûnseradiel een rondrit
door het centrum van Makkum. Heel veel
vaders en moeders en kinderen liepen in de
stoet achter de drumband en muziekkorps
aan, nadat de rondrit door Makkum voorbij
was konden de kinderen in het Jeugdhuis, Ons
Gebouw en bij de Sint-disco in de “De Steeg”
nog een feestje vieren. Sinterklaas en zijn
Zwarte Pieten kregen het druk, maar toch
zagen wij ze zaterdag avond een klein feestje
vieren in de Zwaan of zouden ze overleg
gevoerd hebben over wie waar de pakjes af
moet gaan leveren in de komende tijd.   
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Info Familieberichten

Kom tot uw Heiland toef langer niet
Kom nu tot Hem die redding u biedt.

Heden nam de Here tot Zich, mijn lieve man,
onze zorgzame vader en bijzondere grootvader

Willem Graeler
* 31 oktober 1913 15 november 2005

Oudeschoot                Makkum

Na een gelukkig huwelijk van bijna 60 jaar.

Makkum: K. Graeler-Walsma

Burum: W. Graeler
H. Graeler-Soeting

Arendonk: Hester Cathleen Graeler
(België) Geoffrey Kloppenburg

Delft: Willem Aylmer Graeler
Lutske Bouma

Correspondentieadres: W. Graeler
De Wendel 15
9851 TH Burum

De rouwdienst en de begrafenis hebben zaterdag
19 november j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Nei in koart siikbed is rêstich ferstoarn, ús mei-
bewenner fan Avondrust, de hear

W. Graeler
Wy winskje frou Graeler, bern en bernsbern 
in protte sterkte ta.

Bewenners en meiwurkers fan 
Soarchgroep Tellens
Locatie soarchsintrum Avondrust 

Makkum,  15 november 2005

De Vereniging CBO Wûnseradiel heeft met
droefheid kennisgenomen van het overlijden van
de heer

Willem Graeler
In de periode 1959 tot 1976 hoofd der school
van CBS “De Ark” te Makkum. Moge God zijn
vrouw en familie troosten in dit verlies.

Makkum, 21 november 2006

Namens de Vereniging:
J. Rosier, voorzitter
P. Fijnvandraat, secretaris

Na een moeilijke tijd, is overleden onze beste
vriend

Willem Graeler
wij wensen Klaske, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe in de komende tijd.

Wiep-Hoekstra-Eekma

Uke Boonstra-Stellingwerf

Pieter en Hiltje Terpstra

Makkum, 15 november 2005

Na jaren van vriendschap is overleden onze
buurman

W. Graeler
Wij wensen buurvrouw, Wiebe en Hiske en de
kinderen veel sterkte.

Cor en Geertje
en kinderen

Makkum,  15 november 2005

Toch nog onverwacht is overleden ons trouw lid
van “Us Leane”

W. Graeler
Makkum,  15 november 2005

Ik zie een poort wijd open staan….

Na een ernstige ziekte is, 61 jaar oud, overleden
onze zuster, schoonzus en tante

Joke Sevensma-Amels
We wensen Yke en kinderen veel sterkte toe.

Makkum: Saakje en Jan
Makkum: Foekje

De Bilt: Willy en Yeb
Makkum: Cees en Jannie
Hengelo: Grietje en Gerard 
Makkum: Klaasje en Siepy
Hengelo: Betsie en Dino
Makkum: Tante Wokke

en tantezeggers

Spa, 18 november 2005

Kerkdiensten
zondag 27 november

Protestantse gemeente i.w. Herv.  kerk 
9.30 uur pastor G. Visser, Wouterswoude         

Piaam 11.00 uur pastor G. Visser, Wouterswoude

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma
19.00 uur Pastor S. Draisma, 1e Oecumenische Adventvesper

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

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

Tandarts 
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11 uur en ’s avonds om 17.00 uur terecht in de betreffende
praktijk N.C. de Weerd, Witherenstraat 1a, Bolsward. 
tel. 0515-238980

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

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

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

donderdag om 11.15 uur

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

tel. 232049 (privé conciërge)
• C. Tjeerdema, fysiotherapeut; 
- manuele/meridiaan therapie tel. 232119

Thuiszorg Zuidwest Friesland:
• tel. 0900-0607 of 0515-461100
• Thuisverpleging en –verzorging 

(ook persoonsgebonden budget en nachtzorg)
• Huishoudelijke Zorg
• Kraamzorg (via Kraamzorg Friesland)
• Jeugdgezondheidszorg
• Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
• Cursussen en themabijeenkomsten
• Uitleen van hulpmiddelen 
• Pluspakket/Thuishotel
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra 
tel. 0517-579463 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 24/11 t.e.m. wo. 30/11

Jong Belegen Kaas, 500 gram......................................nu 2.99
Leverkaas, 100 gram................................10 zegels extra
Julienne Spekreepjes, duopak.......................................nu 1.49
literblik Bruine Bonensoep........................................2.09 1.49
Persil Megaperls, 1.215 kg.........................................7.49 4.49
literpak Vanilleyoghurt, 1 liter...........................................1.09
Spa Orange of Lemon, 1.5 liter.........................................0.89
literpak Chocomel........................................................nu 1.25

op=op

Dubbelfrisss.........................................3 pak voor 99 cent

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG VLUG KLAAR DAG

5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST DAG

VARKENS VERSE WORST
500 gram €€ 2.50

RUNDER/BRETONSE WORST
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 500 gram €€ 2.25

RUNDER GEHAKT 
gekruid of ongekruid 500 gram €€ 2.75

DONDERDAG t/m ZATERDAG

KIPSCHNITSEL
of KIPCORDONBLEU

100 gram €€ 0.90

DE HELE WEEK

BACON
100 gram €€

BRABANTSE METWORST
100 gram €€

Let op onze actie 
voor gratis DVD’s

spaar 3 stempels in totaal
en u kunt dubbel DVD’s 
kiezen van diverse titels

Agenda
woensdag 23 november
Makkum – Ons Gebouw 20.00 uur 
C.P.B. Makkum de heer Westerhof uit Joure
presenteert prachtige dia’s  o.a. van de Slachte

zaterdag 26 november
Makkum – Hotel De Prins 20.30 uur 
Makkumer jûn met de band Salsa Caliente

Makkum - Ons Gebouw 10.00 uur 
Buurtver. “It Fintsje” Sinterklaasfeest voor de
kinderen tot 8 jaar, die lid zijn van de buurtver.

zondag 27 november
Pingjum - Doopsgezind schuilkerkje 15.00 uur
Concert ‘Het de Falla Guitar Quartet’

Makkum - Ons Gebouw  Zangavond 19.30 uur
spreker Ds. C. Helderop uit Purmerend
m.m.v. Monique Katsburg

dinsdag 29 november
Makkum – Kantine Kaatsvereniging 20.00 uur
algemene ledenvergadering IJsvereniging
“Makkum” 

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

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

Babi Pangang
Kipfilet met Taugé
Saté Ajam
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

2 kg lamsvlees  . . . . . . . . . . . . .€ 8,50
2 kg veulenvlees  . . . . . . . . . . . .€ 9,00

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  . . . . . .€ 4,25
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 zigeunerschnitsels  . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

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

Makkum - Door de hevige regenval van de
afgelopen dagen, is er zand onder de fundering
van Voorstraat 3 weggespoeld. Hierdoor is de
achtergevel deels naar beneden gekomen,
waardoor er een levensgevaarlijke situatie is
ontstaan. De Achterstraat en de Voorstraat
zijn direct afgezet en de Gemeente en de
Monumentenzorg zijn erbij geroepen. Op last
van de Gemeente Wûnseradiel is het werk aan
Voorstraat 1 direct stopgezet en Arbo-technisch
gezien is het ook niet meer verantwoord om in
het pand aan de Voorstraat 3 verdere stutwerk-
zaamheden te doen. De Monumentenzorg is
ook dezelfde dag nog komen kijken en heeft
bevolen dat het pand zo spoedig mogelijk
gesloopt moet worden. Zoals iedereen heeft
kunnen zien, was er eindelijk actie gekomen
op de Voorstraat 1 en 3 te Makkum. Na een
jaren lange doorn in het oog te zijn voor
velen, zou er dan eindelijk verandering
komen in de oude situatie. Het oude pand, aan
de Voorstraat 1, is gesloopt en er ligt een
nieuwbouwplan met een knipoog naar het
verleden. Voorstraat 3 moest blijven bestaan
en dit Rijksmonument zou worden gerestau-
reerd. De sloop van de Voorstraat 1 is voor de
vakantie gerealiseerd. Een paar steunpilaren

bij nummer 3 zijn toen blijven staan om dit
pand extra steun te geven. Op de plek waar
Voorstraat 1 stond was, in opdracht van de
constructeur, heel voorzichtig een zandpakket
aangebracht en met een lichte trilplaat aange-
werkt om zo de schroefmortelpalen (voor de
fundering) in de grond aan te brengen. Een
beproefde methode die veel gebruikt wordt op
plaatsen waar oude gebouwen in de directe
omgeving staan. De aannemer had deson-
danks het gebouw aan de Voorstraat 3 toch
nog extra verstevigd met stutten. Dit heeft het
instorten van een deel van de achtergevel niet
kunnen voorkomen.

De bouw- en renovatiewerkzaamheden lopen
nu vertraging.  Aan het bouwplan op de hoek
zal niets veranderen. Voorstraat 3 wordt
gesloopt en vervolgens herbouwd worden.
Hierbij zal de voorgevel nagenoeg identiek
worden opgetrokken en ook zal geprobeerd
worden de sporenkap zoveel mogelijk te
behouden. De nieuwbouw op de hoek
Kerkstraat/Voorstraat 1 wordt uitgevoerd
door bouwbedrijf Nieuwenhuis en Bouma uit
Pingjum en Timmerfabriek De Houtmolen in
Makkum.

Begonnen met sloop op instorten staande
pand Voorstraat 3 in Makkum

Makkum - Zondag omstreeks 04.45 uur belden
een 25-jarige inwoner van Eibergen en een
25-jarige inwoner van Groenlo aan bij een
woning aan de Dominee L. Touwenlaan.  Zij
wilden dat de bewoner voor hen een taxi zou
bellen. Dit deed de bewoner, maar de taxi-
chauffeur gaf te kennen dit niet te willen,

omdat eerder op de avond hij onenigheid was
geweest met de beide heren. Toen de bewoner
dit kenbaar maakte aan de twee bij de deur
ontstond er een vechtpartij. Er zijn rake klap-
pen gevallen. De twee, die aanbelden zijn
aangehouden en overgebracht naar het
bureau.

Voor dienstbewijs rake klappen
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KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

JJAANN  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Heeft voor u deze week !!!
Versgesneden soepgroente
2 zakken voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75

Versgesneden boerenkool
1 zak voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75  

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

Goudgele Turbana Bananen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Lekkere zoete Elstar appels nieuwe oogst
2 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
maar 3 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.00

Peren Gieser Wildeman / Doyene de Commies
2 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.75

Ook onze puikbeste aardappels blijven goedkoop !!
Bildstar, Eigenheimers, eersteling, dore, irene’s  
nieuwe oogst aardappels        
deze week 20 kilo voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 8.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

HHoouuttmmoolleenn 88 MMaakkkkuumm
TTeelleeffoooonn ((00551155)) 223333002200

auna
rt/tt Sres

Bea
ut

NNuu oopp nnaaaarr BBeeaauuttyyrreessoorrtt ssaauunnaa ''DDee LLeelliieehhooff'' 
vvoooorr hheett vvrriieennddiinnnneenn-aarrrraannggeemmeenntt 

vvoooorr sslleecchhttss €€ 5599..9955

Ontvangst op De Leliehof om 10.00 uur
met koffie/thee en iets lekkers
Gebruik alle saunafacaliteiten
Rondleiding en vrij gebruik van shampoo en scrubzout
Ontspannende gezichtsbehandeling bestaande uit 
reinigen van de huid, peeling, verzorgend masker
Uitgebreide en gezonde lunch
Zonnebank (turbo) van 15 minuten of
ontspannende rug- en nekmassage 15 minuten 
op onze massagemat
Incl. vers fruit en vruchtenyoghurt
Leuke attentie na afloop arrangement

Voor andere aantrekkelijke arrangementen 
kijkt uu oop wwww.leliehof.nl

Let oop!  BBoeken vvia iinternet eextra 55% kkorting

22ee ppeerrssoooonn 
vvoooorr ddee hheellfftt 
vvaann ddee pprriijjss

www.RecreatieMakkum.nl
MAKKUM PAKT UIT
Makkum pakt uit op Makkum pakjesdag. A.s.
zaterdag 26 november is het weer zover,
Sinterklaas komt Makkum bezoeken en deelt
van 13.30 tot 16.30 maar liefst 600 pakjes
uit aan het winkelend publiek. In de meeste
winkels van Makkum, zijn deze dag ook
diverse activiteiten, waaronder o.a. schoen-
zetten voor volwassenen, pietjes schminken,
sneldichten, spijkerpoepen, nageltjes lakken,
pepernotenwedstrijd, knutselen, kaasrollen en
er is een echte snoepspeurtochtwedstrijd.
Onder de activiteiten zijn verscheidene met
een wedstrijdelement. Sinterklaas zal om
16.30 uur de winnaars bekend maken van de
activiteiten van de winkels en de bijbehorende
prijzen uitdelen. Om 18.00 worden de winnaars
bekend gemaakt van de activiteiten van de
horeca. De bekendmaking vindt plaats in de
Zwaan. De drumband zal zich weer laten
horen en ook onze draaiorgel man zal zijn
vrolijke noten over Makkum verspreiden.
Deze middag zal een speciaal voor pakjesdag
geformeerd kinderkoor, sinterklaas liedjes ten
gehore brengen. Met sint op de foto……. dat
is zaterdag ook mogelijk, deze gebeurtenis
vind plaats op het plein van 14.30 tot 15.15,
de kleintjes tot 5 jaar mogen natuurlijk eerst.
Sinterklaas nodigt alle kinderen uit om zich te
verkleden als sinterklaas of zwarte piet. Om
15.15 worden alle hulpsinterklazen en pieten
op het plein in Makkum verwacht. Sinterklaas
gaat dan met alle verklede kinderen op de
foto!  Foto's kunnen een week later GRATIS
afgehaald worden op de fotopunten in
Makkum.  De winkels zijn deze dag geopend
tot 17.00. Komt allemaal, en geniet van onze
Makkumer Sinterklaassferen. 

OUDE TRADITIE HERLEEFT
Een oude traditie wordt op Makkum

Pakjesdag in ere hersteld. Vele jaren geleden
was het in Makkum de gewoonte om zo rond
sinterklaasavond in de plaatselijke horeca,
spelletjes te doen. Er waren dan geweldige
prijzen te winnen zoals wild en vlees. Met
deze prijzen kwamen dan de mannen thuis en
hadden ze op deze feestdag wat lekkers in het
pannetje. Het idee om dit weer nieuw leven in te
blazen werd zeer goed bij de horeca ontvangen
en tijdens Makkum Pakjesdag zal deze traditie
weer herleven. In de Steeg wordt deze middag
gedart, bij Romano kun je spijkerpoepen, in
de Prins wordt gesjoeld, bij de Waag staat het
ringgooien klaar, de Zwaan heeft de biljarttafel
klaarstaan voor Amerikaans biljart en bij
Hennie van Richt is het raadspel: Hoe lang is
het touw. Kijk ook naar alle andere activitei-
ten, van de ondernemers in het centrum, in de
speciale Makkum Pakjesdag advertentie.
Zaterdag 26 november '05 vanaf 13.30. Alle
prijzen van de activiteiten van de horeca worden
gesponsord door Timmerfabriek 'de Houtmolen' 

En verder vindt u op deze pagina een
MakkumPakjesdagPuzzel, puzzel mee voor
een leuke prijs. Vul de gevraagde woorden in
op de hier onderstaand diagram en op de grijze
balk verschijnt de oplossing, van deze
MakkumPakjesdagPuzzel. 

Uw oplossing moet voor zaterdag 3 december
bij ons binnen zijn, stuur uw oplossing naar Sint
en Piet, Antwoordnummer 4700, 8754 ZX
MAKKUM. (een postzegel is niet nodig)

Onder de goede oplossingen worden er 3 prijzen
getrokken en wel op 5 december,  bij Cafe
Romano door twee MakkumPakjesdag
PuzzelPieten, om p.m. 15.30 uur. De prijzen
bestaan uit waardebonnen.
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Dot sil tiid wurde,
neakrinner?

Wordt vervolgd....

Hé mem, 
wat dogge wy my
de stempelkaart?

Ik wol ek in 
stempelkaart!!!

ik wit ‘t wol!!
Op nei ut Badhûs!!!!

Wer is de
hjerring?

Jongens net sa seure,
miskyn witte 

die minsken ‘t wol?

Lit se mar 
stempelje

Inleveren vvolle sstempelkaart DDecemberaktie OO.V.M.

Wanneer u bij ons een kop koffie cq. consumptie, incl. gebak heeft genuttigd?!
Dan kunt u tijdens de decemberactie, die duurt van 16-11 tot 26-12, bij ons tegen 
inlevering van een volle kaart, o.a. vol gestempeld door: Funsport en/of 
Visser Sport & Mode, het 2e kopje koffie cq consumptie (t.w.v. ± € 2.00) gratis nuttigen.

Als u deze volle stempelkaart bij Hoek’s Vis en Snacks Makkum inlevert, 
is het 5 haringen halen / 4 betalen

Levert u de volle stempelkaart in bij Hotel Restaurant De Vigilante, 
dan krijgt u 20% korting bij een minimale besteding van € 10.00 p.p. (maximaal 2 pers. per kaart)

Nadien zal Sjaakie de bonnen in de bekende bussen deponeren)

Ik gean nei Funsport of
Visser Mode om klearen

te keapje

Wer hawwe
us stempelkaart

nou litten???

In sil tiid wurde
dot dy jonges wat

oan de bulich
dogge

Hjir leit
dur net....

By Hoek’s
fanselfs

Net lette op ‘e Fryske gramatieka fan Sjaakie

Kest um ek 
inleverjen by De

Vigilante jer

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

Familiebericht
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Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg 
aan senioren

U kunt bij ons terecht voor:
huishoudelijke verzorging persoonlijke verzorging
verpleging ondersteunende begeleiding 
tijdelijke opvang of nachtopvang (algemeen/individueel of 
langdurig verblijf in verzorgingshuis in groepsverband bijv. dagbesteding)
hulp bij aanvragen van een indicatie alarmering
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar) warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij 
de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
de zorgbemiddelaar van Zorggroep Tellens, 

Woonzorgcentrum Avondrust: Kerkeburen 66 8754 EB Makkum
telefoon: 0515 231655 Fax: 0515 231925

Woonzorgcentrum Aylva State: van Aylvaweg 29 8748 CC Witmarsum
telefoon: 0517 531456 Fax: 0517 531289

Hoofdkantoor Zorggroep Tellens: Gasthuissingel 22 8701 BJ Bolsward
telefoon: 0515 570870 Fax: 0515 570888
website: http://www.zorggroeptellens.nl  
Bankrekening: 37.20.03.923 Postbank: 1985322

K O R T I N G S P A S
VAN DER BLES

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Quickservice v.d. Bles
Van der Bles biedt vele diensten. 
Met deze pas bespaart u vele euro’s.
Kosten: eenmalig € 5,00. Korting op de
brandstof geldt voor de landelijke advies-
prijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

Korting op:
brandstof (5 cent p.l.)
autowassen (25%)
aanhangwagenverhuur (15%)
quickservice (15%)
autoverhuur (15%)
ook op zaterdagen

Tel. 0515 - 232222

Pomp open:
Ma tot vr: 07.00 - 21.00 uur
Zat: 08.00 tot 21.00 uur
Zon: 09.00 tot 19.00 uur

QUICKSERVICE VAN DER BLES
ZUIDERZEEWEG 11
8754 GK  MAKKUM
Internet: www.taxivanderbles.nl

Iedereen bedankt die het jubileumfeest
tot een groot succes hebben gemaakt.

Bestuur, gymnastiekvereniging Makkum

Bedankt!

zaterdag 26 november
speelt de band

HOU ‘T KORT
vanaf 21.00 uur - Entree gratis

Wie is er op vijf december te zien?
Strooien voor een minuutje of vijftien, 
zie daar zwarte Piet in blauw en rood.

Zijn naam is Piet Pepernoot.  
Huur die Piet of niet, huur hem wel en wel!

Tel.0610743052, na 19.00 uur.

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 26 november

senioren 
SDS 3   - Makkum 2     12.30 uur
Makkum 3      - Nicator 1 12.30 uur

junioren
Makkum A1   - Udiros A1 14.30 uur
RES B1    - Makkum B1 12.00 uur
Makkum C1 - SDS C1 11.00 uur
Sleat MC1     - Makkum  MC1 9.30 uur

pupillen
Makkum F2    - Scharneg.’70 F2 *9.00 uur

Beker
Delfstrah. D1 - Makkum D1     10.30 uur
Makkum D2  - TTBC D3 9.45 uur

Wedstrijden met een * op het kaatsveld

NeVoBo competitie
vrijdag 25 november
20.15 uur J Makkum 6  - Heecher Op 5
21.25 uur D Set Up 3  - WSV 1 
20.15 uur J Makkum 7  - Oeverzw. 10
21.25 uur D Set Up 4  - Heecher Op 4
20.15 uur D Makkum 3  - Punt Ut 1
21.25 uur H Makkum 1  - Covos 2

KNVB-zaalvoetbal
dinsdag 29 november
20.00 uur H Ny Engwier 1 – RES 1
21.00 uur H Ny Engwier 2 – Broekster B. 1

Tuinieren?
Welke tuin liefhebber heeft zin om te gaan
tuinieren. Dat kan bij ons op het tuinen-
complex aan de rondweg. Er zijn dit
jaar enkele percelen vrijgekomen. De
percelen zijn 100 vierkantemeter groot. Heeft
U interesse neem dan contact op met een van
de bestuursleden.

Willem van de Veer, Achertdijkje 3 of 
J. van der Stap, De Jister 6.

Sporthal
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DE INKOPEN MET SINTERKLAAS EN KERST,

DAARMEE KOM JE IN MAKKUM HET VERST.

Prijsvraag van deze week: 

In de advertenties op de vorige pagina staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing: ......................................................................................

........................................................................................................

Naam: ............................................................................................

Adres:..............................................................................................

Postcode: ........................................................................................

Plaats: ............................................................................................

Telefoon: ........................................................................................

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar: 
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank december actiecommissie O.V.M.

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2005

Makkum - Vanaf 16 november t/m 27 december zal er doormiddel van de
afgedrukte advertentie op de volgende pagina, aandacht aan de december-
actie worden besteed. Aan deze advertentie zit een puzzelaktie gekoppeld.
Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
Samen met onze adverteerders bieden wij u de kans om elke week opnieuw
6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen 

Wij van de DECEMBERACTIE COMMISSIE VAN DE O.V.M., hebben de teksten
van de puzzel zo gemaakt, dat er na 6 weken een verhaal ontstaat.
Indien u iedere week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen
die bestaan uit waardebonnen t.w.v. 1e prijs € 480,00 - 2e prijs € 240,00 - en
3e prijs € 120,00. De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen zijn
van onze leden - ondernemers.

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers
Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn,
zodat wij uit de goede inzendingen 3 winnaars kunnen trekken. Deze winnaars
worden bekend gemaakt in de eerst volgende editie van de Makkumer
Belboei. De prijzen zullen u worden toegestuurd.

Uitslag puzzelnr. 1 - Belboei 1109 (trekking verricht door Aletta Koornstra)

- Jan Koorsntra, Botterstraat 40 Makkum
- P. Kolk, Estrikwerk 6, Makkum
- W. Miedema, Weersterweg 37, Wons

Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20.- 
Deze zullen naar de prijswinnaars worden toegezonden.

Puzzel 2 - belboei 1110

Kerstmarkt in
Makkum belooft weer
gezellig te worden
Makkum - De Krystwilledei commisje, van de
O.V.M. - Ondernemers Vereniging Makkum, heeft
de naam voor de Kerstmarkt dit jaar veranderd in
Krystwilledei. Deze wordt gehouden op het Vallaat
- Voorstraat en omgeving van de sluis op zaterdag
10 december van 15.00 uur tot 20.00 uur

De ongeveer 35 kramen in kerstsfeer komen met
een gevarieerd aanbod o.a gluhwein, hapjes en
drankjes, verscheidenheid aan kerst artikelen,
kerstkleding en vele andere kerstsfeer artikelen.
Evenals voorgaande jaren komt u de Kerstman in
de arrenslee in het dorp tegen Ook de levende
kerststal is weer aanwezig. Een primeur is het
optreden  door de "Vallaat Sjongers" een koor van
Makkumer stemmen. Scouting Burdine verleent
haar medewerking bij de opbouw en  entourage
van de kerstmarkt en is tevens aanwezig met het
bakken van die overheerlijke pannenkoeken.
Verder klinken de kerstklanken van het draaiorgel
in het ronden er is een verhalenverteller. In het
water langs het Vallaat liggen gepavoiseerde vaar-
tuigen. Omstreeks 20.00 uur wordt de kerstmarkt
afgesloten met een spetterend Krystwilledei vuurwerk
dat wordt gesponsord door Marina Makkum en
Camping de Holle Poarte. Er is nog ruimte beschik-
baar voor een stand, kraampje of andere manier van
deelname. Heeft u interesse neem dan kontact op met
marktmeester Anne Koekoek, tel. 0515-231225.

Informatie over Kerstmarkt
- Krystwilledei editie
Makkum – Op woensdag 7 december a.s. komt de
Makkumer Belboei met een speciale Kerstmarkt-
editie lees nu 7e Krystwilledei uit. Alle advertenties
zullen dan over twee kolommen geplaatst worden,
zodat er een aantrekkelijk geheel ontstaat. Dit geldt
ook voor advertenties van onze contractadverteerders.
De kosten zullen in verhouding met de grootte van de
advertentie worden berekend, conform het contract.
Voor verdere informatie over deze actie kunt u contact
opnemen met Theo Adema. Ook als u iets anders dan
gewoonlijk wilt, dan vernemen wij dit graag van u.
Theo Adema zal trachten om bij alle potentionele
adverteerders langs te gaan, mocht niet bij u langs zijn
geweest, neem dan zo spoedig mogelijk spoedig
mogelijk contact met hem op. Dit geldt ook voor
eventuele adverteerders in de buitendorpen. Hij is
bereikbaar via telefoon 0515-231401, fax 0515-
233390 of e-mail adema.horeca@worldonline.nl. 

Voor informatie en/of opgeven van familie/verenigings
advertenties, alsmede de redactionele artikelen
kunt u contact opnemen met Andries Quarré,
tel.0515-231687 of e-mail: a.quarre@hetnet.nl
* Alle materiaal voor dit nummer dient voor 4
december worden aangeleverd. 
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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.adauto-fryslan.nl

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Sport
Volle winst voor Makkumer Volleybaldames
Makkum - De dames van Makkum hadden
een thuiswedstrijd tegen Triumphere uit
Kollum. Elly Smink was er helaas nog steeds
niet, maar gelukkig kreeg Makkum versterking
van Baukje Hoekstra en Getina Nota uit meisjes
A. Vorige week verloor Makkum helaas van
de Draai uit Sneek, maar wisten toch nog 1
puntje te pakken. Dus de dames waren nu
extra gemotiveerd om deze wedstrijd te winnen.

In de basis begon Rommy Lutgendorff, Vollie
Oostenveld, Hilde Lutgendorff, Francis
Koornstra, Marrit van Dijk en Eva Lantinga.
Op de bank zaten Baukje, Gertina en trainer/
coach Frank Monfils. De eerste set verliep
vlot en wonnen de dames ook met 25-18.

De tweede set begon Makkum wat gemakkelijk
te worden in het spel en er ontstonden veel
opslagfouten van de Makkumer dames. Door
een time out van Frank werden de dames weer

goed wakker geschud en wisten uiteindelijk
deze set ook te winnen met 25-20.

De derde set liep de pass al weer beter
waardoor Marrit perfecte set-ups wist te
geven aan de aanvalsters. Vollie gaf zo nu en
dan rake klappen waar veel mee werd
gescoord en ook Hilde wist goed langs het
blok van de tegenpartij te smashen.
Halverwege de derde set werd Baukje voor
Rommy ingewisseld en gaf ook een aantal
keren een mooi pass aan Marrit die de set-ups
zo wist te brengen dat Francis en Eva het
konden afmaken.

De laatste set lieten de dames zich niet uit het
veld slaan, letterlijk en figuurlijk. De dames
gingen er voor om ook deze set te pakken en
met 5 punten de wedstrijd te beëindigen. Dit
is Makkum ook gelukt, de vierde set werd ook
weer gewonnen met 25-18!

Witmarsum - De goedheilig man had echt
pech toen hij zaterdagmiddag bij zijn  aan-
komst in Witmarsum. De bedoeling was om
met een luchtballon bij Aylva State te landen,
maar helaas onderweg naar Witmarsum
kwam de ballon in het bos terecht. Er viel

zelfs een gewonde, want de hoofdpiet bleek
zijn arm te hebben gebroken. Gelukkig voor
de Sint was het leger in de buurt. Deze zorgde
ervoor dat hij toch nog redelijk op tijd door
burgemeester Theunis Piersma kon worden
ingehaald. 

Sinterklaas beland met luchtballon in bos Witmarsum

* Ontvangst van Sinterklaas door burgemeester Theunis Piersma             foto: Lijkle Spijksma

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Makkum - Het jaarlijkse overleg tussen het
bestuur van Plaatselijk Belang Makkum en
Burgemeester Piersma met de wethouders
Karel Helder en Rein Boersma heeft op 1
november jl. plaats gevonden in de achter-
zaal van café De Zwaan. Na de opening en
ontvangst en kennismakingsrondje van de
bestuursleden aan B & W werden de diverse
zaken besproken. Om iedere inwoner van
Makkum e.o. een indruk te geven waar het
bestuur van vereniging Plaatselijk Belang
Makkum zich mee bezig houd hierbij het
verslag van de besproken punten.

Voortgang projecten:
- Afvalproblematiek
In het toerismeseizoen is er veel overlast
van afval. Er is inmiddels een nieuwe
container geplaatst voor recreatieafval en
wethouder Helder heeft overleg gehad met
de afdeling Openbare Werken om dit punt
door te spreken. De verbeteringen zijn
zichtbaar. Bij de eerste bushalte op de
Touwenlaan staat geen prullenbak en daar
ligt nog zwerfvuil. Een probleem is dat de
prullenbakken vaak te laat geleegd worden.
Extra legen kost geld. Hij zal intern over-
leggen wat de mogelijkheden zijn.
Plaatselijk Belang geeft aan dat de problemen
vooral in het toeristenseizoen spelen en dat
Makkum er dan netjes uit moet zien. Het
zou mooi zijn wanneer de gemeente hier
iemand apart voor zou kunnen inzetten.

- Onderhoud groen
Het groen staat er volgens Plaatselijk
Belang slecht bij. Dit geeft Makkum een
slecht aanzien. Helder heeft dit doorgegeven
aan Openbare Werken en de resultaten zouden
zichtbaar moeten zijn. Hij zal dit opnieuw
aankaarten.

- Parkeerterrein Singel
De gemeente voert een inventarisatie uit
naar parkeermogelijkheden in Makkum.
Dat rapport wordt begin 2006 intern besproken.

- Makkum Noord
De MER-procedure loopt nog niet zo snel.
De procedure is gestart in juni 2002. Matser
moet daarbij de alternatieve waterkering
correct aangeven. Dat levert de nodige
discussie op. Een hogere dijk richting
ijsbaan betekent minder ruimte voor woningen.
Het idee is nu om het bedrijventerrein op
IJsselmeerniveau te brengen en het gedeelte
met woningen op boezemniveau te houden.
Er zou dan een sluis tussen de beide gebieden
moeten komen.
Het plan omvat 160 woningen. De woning-
bouw moet een bijzonder karakter krijgen.

De woningbouw moet deels de exploitatie
van het bedrijventerrein mogelijk maken.
Ook de indeling van het bedrijventerrein is
onderwerp van discussie. Wanneer de zware
bedrijven aan de wadkant geplaatst worden
geeft dit extra druk op de Noordwaard. Het
plaatsen van deze bedrijven aan de andere
kant geeft weer extra druk op de woning-
bouw. 
Makkum Noord is een project met risico's.
Het is onzeker hoe vlot de verkoop van in
het bijzonder het bedrijventerrein gaat.
Matser wil nu vanaf de landkant beginnen
te ontwikkelen, de gemeente wil de zekerheid
dat het complete plan gerealiseerd wordt en
wil daarom dat er vanaf de waterkant
begonnen wordt. De MER duurt nog ongeveer
een jaar. Plaatselijk Belang vraagt of de
gemeente een termijn gesteld heeft. Dit is
niet het geval. Beide partijen hebben wel
afspraken gemaakt over het mogelijk toe-
kennen van een vergoeding wanneer één
van beide partijen besluit het plan af te blazen.

- Ds.L.Touwenlaan
Er zijn problemen met de drempels (die tril-
lingen veroorzaken) en de kleur van het
fietspad. De omwonenden wachten op de
definitieve afronding. B&W hebben besloten
de drempels te verlagen en te verlengen
waardoor trillingen niet meer mogelijk zijn.
De verkeersveiligheid staat voorop. De termijn
van uitvoering is nog niet bekend. Het werk
gebeurt gelijk met het opknappen van het
fietspad.

- Vlaggen vanaf de Waag
Op het Investeringsplan 2006 is een bedrag
opgenomen voor het opknappen van de
Waag zodat hier gevlagd kan worden.
Plaatselijk Belang is gevraagd om iemand
te zoeken die de vlag gaat uithangen. De naam
zal aan de gemeente worden doorgegeven.
Het uurwerk blijkt niet altijd op tijd te
lopen. Dit wordt bijgehouden door een vrij-
williger. De gemeente zal dit navragen.

- Multifunctioneel centrum
Er zijn drie informatieavonden geweest:
met de gebruikers, de omwonenden en de
bevolking van Makkum. De reacties waren
positief. De subsidieaanvraag voor LEADER
is de deur uit, aan de aanvraag voor de
gemeente wordt gewerkt

- Jeugd - Jongerenplatform
Er zijn verschillende gesprekken geweest
met Jolanda Veenstra, Profiel, en Hylco
Jansen van de gemeente. Er is ook met de
jeugd zelf gesproken. Die gaf aan behoefte
te hebben aan een nieuwe caravan. Profiel

heeft een schets gemaakt van de jeugd van
Makkum. Er is een kleine groep die problemen
veroorzaakt. Verder wil de jeugd een plek
voor zichzelf. 
Plaatselijk Belang wil wel meewerken aan
een platform. De gemeente zal bekijken wat
de beste manier is om de jeugd te benaderen
en zal met een voorstel hiervoor komen.

- Himmeldei 2006
Omrin heeft materiaal beschikbaar maar dit
is niet echt geschikt voor kinderen. Men wil
de Himmeldei in het vroege voorjaar houden.
Volgens wethouder Helder heeft Winia
navraag gedaan naar materiaal. Dit heeft
een relatie met het milieuplan. Intern moet
naar financiën gezocht worden. De eerste
woensdag in april lijkt een goede datum.
Plaatselijk Belang geeft aan dat de scholen
graag tijdig duidelijkheid willen hebben. Er
zou aan een kleine vergoeding voor de deel-
nemende scholen gedacht kunnen worden.
Plaatselijk Belang stelt een draaiboekje op
en stuurt dit op aan de gemeente.

Wat verder ter tafel komt
- Bruine zeilvaart. 
Afgelopen zomer is er een negatieve ervaring
geweest die veel negatieve publiciteit heeft
opgeleverd. De gemeente overlegt jaarlijks
met de BBZ en de uitspraken zoals ze in
Schuttevaer staan zijn niet voor rekening
van de gemeente.

- Politiepost Makkum. 
Volgens de wijkagent verdwijnt deze post
met de nieuwe reorganisatie binnen de
gemeente. Volgens burgemeester Piersma is
hiervan geen sprake. De politie Friesland
krijgt inderdaad een andere structuur.

- Vergunning Voorstraat 1. 
Volgens wethouder Boersma worden de
normale procedures gevolgd en is er geen
vertraging. 
Omdat Voorstraat 3 een monument blijft is
opknappen alleen realiseerbaar wanneer hier-
voor een geschikte klant gevonden wordt.

- Proef inrichting Suderseewei. 
Het Verbeteren van de inrichting zou
gecombineerd worden met het plan revitali-
satie bedrijventerrein. Dit plan is echter niet
van de grond gekomen en dat betekent dat
het plan niet uitgevoerd kan worden. Er
komt nu een sobere uitvoering, welke nog
niet opgenomen is in een procedure voor
2006. Verzoek Plaatselijk Belang het voet-
pad hierin mee te nemen

Vereniging Plaatselijk Belang Makkum

Jaarlijks overlegoverleg Plaatselijk Belang Makkum met B&W Wûnseradiel
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DA DROGISTERIJ 

BOLINK
parfumerie - fotohandel

RINGGOOIEN

Boven de 18?

Zet de schoen 

op bij

raad het gewicht

van de rollade

en hij is voor u

pepernotenwedstrijd 
lever voor vrijdag je

eigengemaakte pepernoten 

in en win een prijs.

je pepernoten worden gekeurd

door een deskundige jury.

Kluft

SSPPIIJJKKEERRPPOOEEPPEENN

Een verhalenvertelster 
en twee pieten 

komen spannende 
verhalen vertellen 

tussen 14.00-16.00 bij

Hier raden 

naar het aantal

snoepjes!!!

ve

v

ve

Ballonnen met 
een lekkernij

deze middag bij

Hoeveel snoepjes

zitten er hier 

in de pot?

Hier  kun  je  ook

raden  naar  het

aantal  snoepjes

zaterdag 26 november

kun je vanaf 13.30 uur

bij coop van der wal

een sinterklaas

schoentje maken

onder het genot van

iets lekkers

Bij aankoop van 20.-
mag u een 

sinterklaascadeautje 

uitzoeken

Activiteiten van 13.30- tot 17.00 uur: Drumband   Draaiorgel   Op de 

Kinderkoor   Lekkere snoepspeurtochtwedstrijd    Ben je verkleed al

Uitslagen van de wedstrijden-activiteiten; Winkels

Wie maakt de

mooiste Sint of Piet?
Lever je Sint of Piet in bij

Speelsgoed voor zaterdag

26 november 15.00 uur en 

win 1 van de prachtige prijzen
(leeftijd tot 12 jaar)

zoek de letters

van het letterspel

in de winkel 

en win de 

cadeaubonnen

SJOELEN
voor jong en oud 

15.00 - 17.30 uur
er zijn 4 prijzen te winnen

DARTEN

M a k k u m  PP a k j e s d a g
2 6  n o v e m b e r 2 0 0 5  w i n k e l s
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WIJNGAARDEN 
TEXTIEL & MODE

Hotel Bistro 

“De Waag”

RINGGOOIEN 
voor jong en oud 

15.00 - 17.30 uur
er zijn 4 prijzen te winnen

SSSPPIIJJKKEERRPPOOEEPPEENN  

voor jong en oud 

15.00 - 17.30 uur
er zijn 4 prijzen te winnen

voor de snoepjes-
speurtochtwedstrijd

formulieren halen
bij

erlanglijstje of tekening

voor de sint gemaakt??

gooi het bij Silerswaar 

in de speciale 

sinterklaasbrievenbus en je 

erdient een lekkers verrassing.

Hier kun je ook

raden naar het

aantal snoepjes

Raad het aantal

snoepjes eens bij

foto met Sint en Piet, tussen 14.30- 15.30 uur   Uitdelen cadeautjes

s HulpSint of HulpPiet, dan op de foto met Sint en Piet om 15.15 uur   

s om 16.30 uur, Horeca om 18.00 uur, in de Zwaan

kom kaasrollen 

bij tegels 

en win een prijs

van 14.00 - 16.00

zelf je 

nageltjes lakken 

bij

ook wij doen mee

met de 

snoepspeurtocht

PIETJES 

SCHMINKEN 
tussen 13.30 - 16.00

bij

SNOEP IN DE

ETALAGE!!!!

26 november is er 

in 't Pareltje een Rijm Piet,

die u cadeau 

van een gedicht voorziet…

Dus koop u cadeau hier, 

voorzien van gedicht en mooi

papier!

SJOELEN
DARTEN

voor jong en oud 

15.00 - 17.30 uur
er zijn 4 prijzen te winnen

KIDS OPGELET! 
voor een kleurtje

in je haar ga je naar

Bij besteding 

van 10.- of meer

een handgegoten kaars

GRATIS

de prijzen van de spelletjes van de horeca worden gesponsord door:     Timmerfabriek De Houtmolen

M a k k u m P a k j e s d a g
 g e o p e n d  t o t  1 7 . 0 0  u u r
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IJsvereniging “Makkum”
Nodigt haar leden uit voor de

Algemene ledenvergadering

op dinsdag 29 november 2005 
in de Kaatskantine aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 

nov. 2004
4. Jaarverslag seizoen 2004/2005 
5. Financieel verslag 2004/2005
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing bestuursleden:  

. aftredend Sander Vogelzang 
(niet herkiesbaar)

. aftredend Douwe Buwalda 
(niet herkiesbaar)

. Arend E. Poepjes (herkiesbaar)

. Piter Genee, kandidaat bestuurslid
8. Pauze
9. Benoeming nieuw kascommissielid

10. Rondvraag
11. Sluiting

* Kandidaten kunnen zich tot een uur voor 
de vergadering kandidaat stellen

Het Bestuur

Tryater spilet Blowing 
Makkum - Kenst se wol... fan dy minsken
dy't harren better foardogge as se binne. It sil
dyn mem wêze! Jurgen en Esther ha fette
pech. Mei in mem dy't hyper is, ûnridlik en
ûngelokkich, mar de skyn ophâlde wol, en in
heit dy't stil, sletten en ûnhandig is. Op har
jierdei krijt mem in fideokamera en dy jout
mear problemen as dat dy de feeststimming
deryn bringt. Ungenedich leit de fideokamera,
hantearre troch soan- en dochterleaf, fêst hoe't
de húshâlding útelkoar falt. Yn dit ûnomkearber
famyljedrama wurdt in portret fan in húshâlding
tekene dat mannichien bekend foarkomme sil.
Mei de frustraasjes, it ûnfermogen en de fer-
bittering fan de âlden, mar ek fan de dreamen
fan de bern. De tekst is spesjaal skreaun foar
jongeren en dat makket it stik sa werkenber.
Dêrom wol Tryater it stik graach ûnder oandacht
fan de jongeren bringe en kinne jongeren
ûnder de 20 jier foar € 10,-- nei de foarstelling
ta. De foarstelling wurdt op tongersdei 1 des-
imber o.s. spile yn de sportseal Maggenheim
yn Makkum. De kaartferkeap is al oan 'e gong
by slachterij Brattinga, ek yn Makkum.
Spilers: Jan Arendz, Aly Bruinsma, Eelco
Venema en Alyt Damstra.

Makkum - Juni 2006 ga ik met nog een aantal
jongeren uit, Achlum, Hitzum, Tzum en
Harlingen naar  Jeffrey's Bay in Zuid Afrika.
Deze reis gaat uit van Livingstone en haar
partners.

Een nieuw klusproject in Jeffrey's Bay, het
zogenaamde surfparadijs van Zuid Afrika.
Met de schrijnende kant van deze stad wordt
je als toerist niet zo snel geconfronteerd. Toch
zijn er veel kinderen die nergens heen kunnen.
Kinderen die op straat leven of hele dagen
alleen thuis zitten zonder eten en aandacht.
Kinderopvang is meestal geen optie. Mochten
kinderen al ouders hebben, dan kunnen zij
geen opvang betalen. Voor die kinderen zet de
'Victory Christian Church' zich in om te bouwen
in Jeffrey's Bay. Het plan is om op een aan-
gekocht stuk grond een crèche, een speeltuin
en een zaal te  realiseren. De crèche is om kinder-
opvang te bieden aan hen die het anders niet
kunnen betalen. De zaal zal worden ingezet
voor voedselprogramma's, opvang voor mensen
(jong en oud) die op straat leven en bijbelstudies.
Het project wordt ter plekke begeleidt door
een erg enthousiast Nederlands echtpaar.
Zoals je kunt lezen moet er flink wat geklust
worden.

Wij gaan met tien jongeren uit Friesland het
Nederlandse echtpaar helpen met bouwen en
we gaan activiteiten voor de kinderen organi-
seren. Kinderen die vaak doelloos rondlopen,
zonder zorg, aandacht en onderwijs gaan wij
een plek bieden in het kinderdagverblijf.  Ook
de volwassenen krijgen praktische hulp.  Dit
doet men onder andere door het uitdelen van
maaltijden en het helpen bevorderen van de
levensomstandigheden. 

Om geld voor dit project bij elkaar te krijgen
worden er verschillende acties gehouden,
zoals: huis aan huis verkoop, rommelmarkt,
sponsor acties e.d. De eerste actie was de
verkoop van gezellige sfeerlichtjes ten bate
van het vrijwilligers project in Jeffrey 's Bay.
U komt ons ook tegen op 26 november bij de

pakjesdag, en op 10
december  op de kerst-
markt.

Alvast dank 
voor uw steun,
Liesbeth Kadijk, 
ook namens 
de Livingstonegroep.

Jongeren uit Friesland helpen Afrikaanse kinderen

Makkum - Zaterdag 26 november, tijdens de
pakjesdag in Makkum, zullen er twee Zwarte
Pieten door Makkum lopen met een speciale
opdracht. Deze Pieten hebben te horen gekregen
van een kinderopvang in Ghana, waar Inge de
Boer (momenteel woonachtig te Ghana) geld
voor aan het inzamelen is. Deze twee bijzondere
Pieten willen graag een bijdrage leveren aan
dit project. Deze dag zullen zij door Makkum
lopen om geld in te zamelen voor deze kinder-
opvang. Doet u mee? Namens de Pieten, Inge
en de kinderen uit Ghana: Bedankt!

Inge is met het volgende project bezig:
‘Kinderen in Ghana gaan al vanaf hun 2e naar
school. Deze scholen voor jonge kinderen
hebben een grote sociale functie: de kinderen
worden de hele dag opgevangen (ze krijgen
ook eten) waardoor zowel de Ghanese vader
als moeder de kans krijgen om te werken. Bij
Inge in de buurt is zo’n schooltje voor kinderen
van 2 tot 5 jaar oud. Er gaan 18 kinderen naar

school, en die worden begeleidt door een juf.
Het schooltje genereert maar weinig inkomsten
omdat de kinderen uit de armste gezinnen van
Accra komen (de hoofdstad), en zodoende
nauwelijks schoolgeld kunnen betalen. Van
het beetje geld dat ze mee kunnen nemen,
wordt hun eten door het hoofd van de school
betaalt. Helaas blijft er dan geen geld over
voor andere noodzakelijke dingen. Het grootste
probleem is momenteel de staat van het
schooltje. Er zitten scheuren in de muren en
het dak lekt. Verder hebben de kinderen
weinig tot geen beschikking over meubilair
en speel-en lesmateriaal. De bedoeling is om
van alle ingezamelde giften het schooltje
compleet op te knappen en lesmateriaal en
speelgoed voor de kinderen te kopen. Alles
wordt uitgegeven bij lokale aannemers en
handelaren in speelgoed en lesmateriaal,
zodat ook de lokale economie hier nog iets
aan heeft. Namens de school en de kinderen,
heel erg bedankt voor uw bijdrage!

Geef voor de peuteropvang in Ghana!

Op vrijdag 25 november komt de wereldwin-
kel naar de bibliotheek met allerlei artikelen
uit de derde wereld. Als u uw Sinterklaas
inkopen nog niet allemaal gedaan hebt is hier
uw kans! Handgemaakte unieke presentjes,

zoals rieten tassen, blikken speelgoed, hout-
snijwerk etc.

De wereldwinkel is aanwezig in de bibliotheek
van 15.00-21.00 uur.

Wereldwinkel
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Je eeigen ccollier mmaken …… ddat kkan bbij ’’t PPareltje

Op zaterdag 10 november organiseren wij twee workshops:
Van 13:30 – 16:00

16:30 – 19:00
Je kan kiezen uit twee modellen en verschillende kleuren.

Voorbeelden zijn te zien in de winkel.
Kosten € 22.50 of € 27,50

Opgave is noodzakelijk voor 1 december
Wij hebben  beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

‘‘tt PPaarreellttjjee
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779

SSSSOO
LLLL IIIIDDDD

Live Music
zaterdag 26 november 2005

aanvang: 23.00 uur
entree vvrij   eentree vvrij
wwwwww..hhoorreeccaaffrriieessllaanndd..nnll//ddeesstteeeegg

Engwierderlaan 5, 8754 JE Makkum
Telefoon 0515-232300

Huidproblemen? Los ze op!
Overbeharing gezicht - lichaam

Hiervoor is een erkende 
HUIDTHERAPEUTE aanwezig -lid NVH

wordt erkend door zorgverzekeraars

NOVEMBER AKTIE
50% korting

op definitief ontharen van
bikini lijn - rugbehandeling - benen en armen

Acne Littekens Pigmentvlekken

Couprose Eczeem Rimpels

Makkum - Als we de media mogen geloven,
dan wordt het aankomende Nieuwjaarsconcert
van Muziekvereniging Hallelujah zowat het
laatste dat in de omgebouwde sporthal zal
plaatsvinden! Een enthousiaste initiatiefgroep
is namelijk druk doende met de realisatie van
een multifunctioneel centrum naast de huidige
sporthal. Feit is wel dat deze 30e editie van
het Nieuwjaarsconcert weer een speciale uit-
voering zal worden. Het idee is opgevat om
van de afgelopen 29 concerten muzikale
hoogtepunten te laten horen. Een groot
gedeelte van de uit te voeren werken is
inmiddels bij de muzikanten van het harmonie-
orkest bekend. U kunt meehelpen het programma
compleet te maken. U krijgt namelijk de
mogelijkheid mee te beslissen welke van
de onderstaande muziekwerken tevens op de
lessenaar moeten verschijnen. Laat uw mening
horen! Uw keuze kunt u als volgt aan ons ken-
baar maken:
- per post naar het secretariaat 

De Jister 3 (8754 GM)
- per email: hallelujah@planet.nl
- inleveren bij Rinus Kleiterp, Tuinstraat 13

Van de volgende werken kunt u totaal 3 stuks
opgeven:
* licht klassiek repertoire:
L'Arlesienne Suite (G. Bizet)
Orpheus in de Onderwereld (J. Offenbach)
Carmen Suite (G. Bizet)
An der Schönen Blauen Donau (J. Strauss)

Ouverture "Norma" ( V. Bellini)
Ouverture "Giovanna D'Arco" (G. Verdi)
Ouverture "La Forza del Destino" (G. Verdi)
Ouverture "Nabucco" (G. Verdi)

* marsen:
Radetzki Mars
Jübelklänge
Mini Football Mars
Olympica

Uw keuze moet vóór 1 december a.s. bij ons
binnen zijn.

Het 30e Nieuwjaarsconcert van Hallelujah,
dat wordt gehouden op zaterdagavond 7 januari
2006, staat ook deze keer onder leiding van
dirigente Nynke Jaarsma. Zij heeft tijdens het
concert van 1996 het dirigeerstokje overgenomen
van toenmalig dirigent Bernhard van der Wal.
Van jongs af aan is Nynke aan Hallelujah ver-
bonden en als hoboïste gaan studeren aan het
Sweelinck-Conservatorium in Amsterdam.
Op 21 mei 1992 studeerde zij af en is toen bij
één van de te spelen werken begeleid door
harmonieorkest Hallelujah.

Tenslotte kunnen wij nog verklappen dat de
Makkumer Blues Brothers Band ook een aan-
deel zal hebben in dit jubileum Nieuwjaars-
concert. Maar daarover later meer!
Wij zijn benieuwd naar uw keuze en zien dan
ook met belangstelling uit naar uw reactie.

30e editie Nieuwjaarsconcert uw keuze op de lessenaar?

Makkum – De bazar van de H.V.G. mag
geslaagd worden genoemd. De opbrengst was
€ 3405.75. Samen met de Zomer braderieën
was het € 5793.50. Een geweldig resultaat. 

Dank aan de sponsor van de verloting, alle
mensen die ons spontaan iets brachten en ook
aan alle mensen die ons bezochten. Alle prijzen
zijn innmiddels rond gebracht!

Goed jaar voor de H.V.G.

Kerst-zing-mee 2005 in
sporthal Maggenheim

Makkum – Op zondag 11 december zal voor
de 16e keer weer de jaarlijkse Kerst-zing-mee
gehouden worden in sporthal “Maggenheim”.
Medewerkenden zijn dit jaar: Interkerkelijk
koor ‘Echo’ uit Hoorn en soliste mevr. Aukje
v.d. Meer. Muzikale begeleiding: Muziekbrigade
van het Legeer des Heils uit Harlingen en Jac.
Dreunhuizen. En zo als altijd zullen er weer
veel bekende kerstliederen gezongen worden.
Noteert u de datum alvast.
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

Bar Café Restaurant

Ma.28 november van 13.00 - 21.00 uur

Di. 29 november van 9.00 - 21.00 uur

Wo.30 november van 9.00 - 21.00 uur

Do. 1 december van 9.00 - 21.00 uur

Vr. 2 december van 9.00 - 21.00 uur

Za. 3 december van 9.00 - 17.00 uur

Markt 12, 8754 ES Makkum
0515-232787

Voor de Sinterklaasinkopen 
extra Ruime openingstijden.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Heeft u ook problemen met het WVG-vervoer?
Makkum – Het Won-Wvg Wûnseradiel
(Platform Wet Voorzieningen Gehandicapten)
is er voor iedereen in Wûnseradiel die gebruik
maakt van de WVG. We willen graag weten
welke problemen en/of onduidelijkheden er
zijn met het WVG-vervoer in de gemeente
Wûnseradiel. We organiseren in de gemeente
een bijeenkomst om deze problemen te
bespreken en wel op dinsdag 29 november in
Avondrust, Makkum van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Waarom willen we van u deze informatie?
We horen regelmatig dat de regeling voor het

gebruik van het WVG-vervoer niet duidelijk
is en nu willen we van u graag weten wat er
precies niet duidelijk is. Het is onze bedoeling
dat wij met deze informatie naar de gemeente
gaan. Het Platform WON-Wvg en de gemeente
gaan dan samen met uw opmerkingen aan de
slag om het WVG-vervoer gebruiksvriende-
lijker te maken.

Dus als u bijvoorbeeld door vervoersproble-
men: niet meer in het dorp kunt komen, of geen
sociale kontakten meer heeft, komt u dan! Het
WON-Wvg is er voor u, tel. 0517-531489.

Help elk kind naar school
Makkum – Onderwijs is enorm belangrijk
voor elk kind. Toch gaan op dit moment meer
dan 121 miljoen kinderen niet naar school, de
meeste van hen zijn meisjes. Unicef zet zich
wereldwijd in voor een betere kwaliteit van de
lessen én voor de volledige toegang van
onderwijs voor meisjes.

Investeren in meisjes
Onderwijs voor meisjes is niet alleen van
belang voor hun eigen ontwikkeling en
gezondheid maar ook voor hun toekomstige
kinderen en gezinnen. Onderwijs is dé sleutel
tot het ontwikkelen van een gehele gemeen-
schap. Naarmate meisjes langer naar school
gaan, trouwen ze later, krijgen ze minder kin-

deren en blijken ze beter in staat voor hun kin-
deren te kunnen zorgen.

Met de aanschaf van Unicef-artikelen kunt u
het belangrijke werk van Unicef steunen. In
Makkum is de jaarlijkse verkoop dit jaar weer
in de plaatselijke supermarkten. Van 24 t/m
26 november bij Jumbo Kooistra en van 8 t/m
10 december bij Coop. Van der Wal en wel
op: donderdag van 10.30 - 12.30 uur en van
15.00 – 17.30 uur, vrijdag van 10.30 – 12.30
uur en van 15.00 – 20.00 uur. Op zaterdag zijn
we de hele dag aanwezig.

Namens alle kinderen die door Unicef geholpen
worden, alvast hartelijk dank voor uw steun!

Expositie in de Nynke Pleats
Piaam – Aquarellen en pastels Gert Udo heeft
als gebonden kunstenaar het grootste deel van
zijn beroepsmatige leven gevuld (ontwerper/
illustrator. De laatste jaren heeft hij steeds
meer tijd gemaakt voor zijn vrije werk.
Hoewel de keuze van de onderwerpen niet
spectaculair lijkt (o.a. landschappen, haven-
gezichten, stillevens), zijn het voor hem meta-
foren, waarmee hij de eigen werkelijkheid
tracht te verbeelden. Aquarel, pastel, gouche
en gewassen tekening zijn de technieken

waarin hij het liefst werkt. Hij exposeert
regelmatig en galeries hebben werk van hem
in consignatie. Veel van zijn werk is in bezit
van particulieren, bedrijven en instellingen en
is gebruikt op o.a. kaarten en kalenders, platen-
hoezen etc. Sinds 1990 woont en werkt hij,
samen met zijn vrouw de beeldhouwster
Saskia van Baarda, in Wommels.

Openingstijden zaterdags en zondags vanaf
11 uur exposeert Gert Udo tot 30 december.

Makkum – Zondagavond is er weer een
zangavond in Ons Gebouw, Markt 17a en
deze avond begint om 19.30 uur. Spreker voor
deze avond zal zijn ds. C. Helderop uit
Purmerend, bij velen wel bekend als de
zingende dominee. Want meestal neemt hij
zijn accordeon mee, hij zingt graag maar laat
ons ook meezingen. Het thema “God heeft
ons geen kalme reis beloofd, maar wel een
behouden aankomst”. Als muzikale bijdrage

zingt Monique Katsburg voor ons, zij was al
eens eerder bij ons in de dienst. Ook is er
samenzang onder leiding van Gerrit
Couperus, er wordt gezongen uit Opwekking
en de Johan de Heer bundel. Wij hopen met
elkaar een gezegende dienst te beleven.

U wordt hartelijk uitgenodigd door de zang-
commissie van de Baptisten Gemeenten
Workum/Makkum.

Zangavond
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Zilt is op zaterdag “Makkum Pakjesdag” weer open......

OH KOM er eens KIJKEN
wat Sint in Zilt’s winkel vindt

Shawls * Tassen * Sieraden * Mutsen * Handschoenen * Pantoffels

en Zilt heeft voor de Sint ook 3 cadautjes

20% KORTING
op de tassen 
& shawls van

OILILY

(niet op de nieuwe collectie)

€ 5.- KORTING
Bij inlevering van
één volle december

stempelkaart

(bij een besteding v.a. € 15.-)

30% KORTING
op de laatste
winterjassen

(exclusief de caban’s)

Kluft heeft de tas van Sinterklaas in de zaak

ee cc hh tt ee  bb aa kk kk ee rr

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407

Roomboter Amandelstaaf
Zak pepernoten
Pak speculaasjes
6 broodjes naar keuze
Heel brood naar keuze

Normale prijs € 13.60
Actieprijs bij ophalen
van de tas

€7.50
(actie is geldig van 24 t/m 30 november 2005)
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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: horjus@unigar.nl   www.garagehorjus.nl

HERFST AANBIEDINGEN BIJ GARAGE HORJUS
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,radio-cd,lm.velgen,43dkm 2002  e  14950,-
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm 2003 e  14900,-
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm 2003 e  13900,-
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen 2002 e  13650,-
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco 2001  e  13400,-
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm 2003  e 13250,-
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,a/c-ecc,radio-cd,52 dkm 2001  e  13250,- 
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,zwartmet,airco,lm.velgen 2001  e  12800,-
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm 2002  e  10900,-
Audi A3 Tdi 110pk’ambiente’,3drs,blauwmet,cruisecontr,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,trekh,alcantara leer,125dkm 1999 e 10650,-
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,radio-cd,75dkm    2002 e   9900,-
BMW 320D Executive,bl.met,a/c-ecc,cr.contr,lm.velgen 1998 verkocht
VW Passat Variant Tdi 110pk,bl.met,a/c,uniek! 109dkm 1998 verkocht
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm 2001  e 8150,-
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part 1998  e   4250,-
VW Golf 1.4i cl,3drs,blauw,radio,trekh,apk gekeurd  1995  verkocht

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

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Sint is weer naar Makkum gekomen
En heeft voor u, Makkumers, ook wat meegenomen.

Sint heeft dit jaar ook aan de ‘oudere kinderen’ gedacht; 
want iedereen boven de 18 jaar 
wordt bij Sint de Boer verwacht. 

Vanaf donderdag 24 November zet u uw schoen neer bij De Boer, 
en dan zonder geouwehoer,

doet de kleding-sint-specialist er een cadeautje in.
Zodat u uw schoen zaterdag 26 november, 

vanaf half 2, weer op kan halen, compleet naar uw zin!

De Sint ziet u graag bij Feddie en Geertje terug
En ook voor andere Sint-cadeautjes helpen zij U graag en vlug.

Zoekertje
* In de band Salsa Caliente op de Makkumer 

jûn op 26 november in De Prins, ook Jelmer
Tilstra uit Makkum zijn partij meespeelt

* Biljartclub “De Prins” haar 1e lustrum viert 
met het jaarlijks Kerstbiljarten, volgende 
week meer hierover

* Zaterdag om 00.45 uur op de Strânwei in 
Makkum, een 42-jarige automobilist uit het 
IJsselmeerdorp, bij een alcoholcontrole 
door de politie 680 ug/l blies. De bestuurder
kreeg een rijverbod van 8 uur en zijn 
rijbewijs is ingevorderd.

* Unicef dit najaar speciaal de aandacht voor 
het recht op onderwijs vraagt, zo’n 121 
miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd 
niet naar school gaan, waaronder veel meisjes

* Unicef’s doel is alle meisjes naar school te 
krijgen en daar houden tot ze voldoende 
vaardigheden hebben om te slagen in het 
leven

Aan de Open Universiteit te Heerlen is geslaagd
voor Doctoraalopleiding (drs) Bedrijfsweten-
schappen, studierichting en strategie, Iwan
Siemensma afkomstig uit Makkum.

Folder/reklame verspreiding

Makkum- Folders aanleveren per bundeltje
van 50 stuks op dinsdag vóór 17.00 uur bij
Printwurk-Iris. De folderverspreiding ook
vroegtijdig doorgeven aan de afdeling
bezorging Albert van der Woude, tel. 06-537
84 057. Het aantal folders voor Makkum-
binnen bedraagt 1625 stuks, voor Makkum-
buiten (dit is inclusief de Zuidwaard en
Makkumerstrand) dan zijn  dit er 1875
stuks. Voor alle buiten dorpen meegeteld is
de totaal oplaag 4500 stuks. U kunt ons ook
vinden op www.makkumerbelboei.nl en
wanneer u redactie aanklikt dan leest u alle
informatie over folderverspreiding.
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www.RecreatieMakkum.nl

Vakantie?
Kom eens langs!

Verkeersschool 
Bert 
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK  MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl       
www.berttamboer.nl

Zangdienst
Zondagavond 27 november a.s. 

om 19.30 uur
in Ons Gebouw, Markt 17 te Makkum

Spreker ds. C. Helderop
Thema: "God heeft ons geen kalme reis

beloofd, maar wel een behouden aankomst"
m.m.v. Monique Katsburg

U, wordt uitgenodigd 
door de zangcommissie van 

de Baptisten Gemeente Workum/Makkum

Nachtelijk Harry Potter spektakel in Makkum

Makkum - De bibliotheek was vrijdag
even helemaal in Harry Potter stijl ingericht
van 21.30 tot 24.00 uur konden de echte
fans zich helemaal uitleven in het Potter
gebeuren. Er was een griezelkabinet en
het was echt griezelen. Eng hoor met een
blinddoek voor je ogen in allerlei enge
dingen voelen. Dit was niet het enige er
was ook een zwerfbal parcours en verder
moest de heksentaal ontcijferd worden en
waren er vele vragen formulieren die
ingevuld konden worden. De opkomst
van Potter fans was niet zo heel groot,
maar het was wel erg gezellig en nadat
men allerlei leuke dingen gedaan had en
er uiteindelijk een toverdrankje genuttigd
was, werd het tijd om naar de overkant te
gaan. Waarin boekwinkel Coufreur, die
ook al heel schaars maar sfeervol verlicht
was, de nieuwste uitgave van Harry
Potter en de Halfbloed Prins te koop was.
Voor de tweede keer dit jaar stopte de
Potter expres in Makkum, om de dozen
met Nederlandse uitgave uit te laden.
Spektakel is dan natuurlijk het tover-
woord bij uitstek. 

Boekhandel Coufreur opende de deuren
om precies 00.01 uur om de Harry Potter
fans de gelegenheid te geven om het eerste
hoofdstuk thuis bij een kaarslichtje te
lezen. Groot was het enthousiasme van
dreuzels, heksen en ander gespuis die in
grote aantallen al voor de middernachtelijke
openingstijdstonden te wachten. Dreuzel
Sven Mollinga uit Makkum was de eerste
gelukkige die het boek in zijn bezit kreeg
en hier dolgelukkig mee was. Voor dit
nachtelijke evenement was Boekhandel
Coufreur omgetoverd tot een waar duister
en spookachtig geheel in stijl van de
avonturen met Harry Potter.
Enkelen hadden het boek reeds besteld,
maar er waren bij de ruim vijfentwintig
klanten toch ook die het boek nu spontaan
kochten. De eerste klanten kregen er een
echte Harry Potter hoed bij en het werd
een heel gezellige nacht. Opvallend was
dat er niet alleen Makkumers in de biblio-
theek het feest mee maakten maar ook
een moeder met kinderen van ‘om ûtens’
die het leuke programma gezien had en
besloot naar Makkum te gaan.
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Ondernemers Vereniging Makkum - Krystwilledeikommisje
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Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door bovenstaande bedrijven

Deze kleurplaat opsturen naar:
Gasterij "Hennie fan Richt"
Plein 10, 8754 ER Makkum
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BBiiee rr tt jj ee??  
Bij bbesteding vvan € 250 oof mmeer
gratis eeen 66-ppack mmet oorigineel

DDOOEEDDEELL GGLLAASS!!

DDDDOOOOEEEEDDDDEEEELLLL BBBBIIII EEEERRRR!!!!

NNuu oopp vvoooorrrraaaadd:: 11000000 mm²²
CChhiinneessee HHaarrddsstteeeenn TTeeggeellss
Uiteraard ttegen sscherpe pprijzen!

Zoekertje
gratis geplaatst

Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687

TE KOOP Gazelle fiets z.g.a.n. 4 versn., lage
instap  nw.pr. € 1200.-, vr.pr. € 250.-, tel. 0517-641624 

TE KOOP Overlevings / Thermopak z.g.a.n. 2 x
aangehad maat XL voor o.a. om te vissen of op zee
enz. kleur oranje met reflectiestrepen € 100.-, 
tel. 06-23218218

TE KOOP Modern bureau 160 x 80 cm met aan-
bouw van 80 x 80 cm, met bijbehorend monitor
plateau € 135.-, tel. 0515-542929

TE KOOP Herenrijwiel Batavus Torino zilver-
groen € 60.-, tel. 0515-232124

TE KOOP g.o.h. Gasfornuis, merk Pelgrim electr.
oven met grill, kleur beige € 90.-, tel. 0515-231739 

TE KOOP Peugeot 205 (generation) met ’98
centr. deurvergr./elec. ramen 70.000 km APK aug.
2006 € 3750.-, tel. 0515-231621

TE KOOP Fraaie driewieler (wit met paars) € 20.-
Kinderfiets (blauw/groen) in goede staat € 25.-;
Stoere stevige step (geel met rood) met dikke banden
en zitje achterop € 20.-, tel. 0515-231131

TE KOOP 1 Persoons opklapbed met ombouw +
matras € 50.-, tel. 0515-575756

TE KOOP Rubber roeiboot, trailer + roeispaan,
wedstrijdbootje voor de jeugd, tel. 06-13101060

TE KOOP Damesrijwiel Batavus Piazza als nieuw
lage instap weinig gebruikt, tel. 0515-232124

TE KOOP Kunstkerstboom 1.80 h. met verlichting
€ 15.-, tel. 06-15608966

TE KOOP Ariadne jaargangen van 1969 t/m 1984
€ 30.-, tel. 0515-541981
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ZoekertjeHotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum

Tel. 0515 - 231510

Decembermaand Activiteitenmaand

Zaterdag 10 december
Kerstmarkt met de Vallaat Sjongers

Zaterdag 17 december
Kerstbiljarten met o.a. Het Rad van Fortuin

Maandag 26 december
Kerstbuffet (op reservering)

Woensdag 28 december
Oudejaarskaarten

Noteer deze datums!!!!! Nadere informatie volgt
Graag tot ziens

Telefoon 0515-231510  b.g.g. 06-23838211

VOORSTRAAT 21 

8754 EV MAKKUM 

TEL. 0515-232013

Zijdeglans, 750 ml 17.95  11.99
Hoogglans, 750 ml 17.95   9.99
op=op

VAN DER MEER
de Verfspecialist

FLEXA
Color Locale

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

TE KOOP Draadloos toetsenbord met muis 2
maanden oud € 20.-, tel. 0515-232534

TE KOOP Antieke dekenkist l. 1.13, h. 62, d. 55
cm € 275.-; Eetkamertafel wit 75 x 115 cm € 15.-
tel. 0515-575756

TE KOOP Meisjesfiets mountainbike 20 inch.
kleur geel vanaf 6 jaar € 35.-, tel. 06-23218218

TE KOOP Als nieuw bejaarden fauteuil € 85.-,
tel. 06-46388702

TE KOOP Rijlaarzen maat 39 merk Aigle € 10.-,
tel. 0515-231621

TE KOOP 2 x Autostoel à € 20.- per st.; 2 x
Babybjörn draagzak à € 25.- per st.; Maxicosi met
voetenzak en hoofdverkleiner € 20.-, tel. 0515-233520

TE KOOP Vaillant CV ketel en een (kpn) Prepaid
mob. telefoon € 20.-, tel. 06-16416525 na 19.00 uur

TE KOOP 2 Degelijke houten tafeltjes met 2 bij-
passende stoeltjes (school-meubilair geweest),
hebben een kwastje verf nodig. Alleen samen te
koop voor maar € 10.-; Rugdrager (voor kinderen
van ca. 7 mnd./ca. 4 jaar), nw. € 75.-, nu voor maar
€ 50.-, Zeer praktisch en handig t.o.v. een kinder-
wagen, tel. 0515-231131
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Vanaf vandaag
mag jij je
schoen weer zetten
bij onze ballenbak!

Sinterklaas heeft ons vertelt dat hij ook deze keer langs onze
winkel zal komen en dat alle kinderen van Makkum hun
schoen mogen zetten. Sinterklaas zorgt ervoor dat op
zaterdag 3 december de schoenen gevuld worden. Vanaf
10.00 tot 13.00 uur zijn er twee zwarte Pieten die goed op
je schoen zullen passen en deze weer aan je uit zullen
delen. Vergeet niet je naam in de schoen te vermelden,
plak er bijvoorbeeld een briefje in.




