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Makkum - Zeven jaar geleden besloot Nynke een
eigen zaak te beginnen. Ze had haar opleiding
afgerond en elders de nodige werkervaring
opgedaan. In de aanbouw op de Kamp 27
startte ze haar eigen kapsalon “de Kamp”. De
kinderen waren klein en twee dagen in de
week was de salon geopend. Na drie jaar werd
de Kamp verlaten en kwamen ze op de
Pruikmakershoek te wonen en in het pand
Kerkstraat 13 werd de naam kapsalon Nynke
gehuisvest. Inmiddels werkt Nynke niet meer
alleen. Een half jaar geleden werd vanwege
drukke werkzaamheden een kapster aangenomen en inmiddels werken er ook twee
parttime medewerkers. Er was behoefte aan
meer ruimte en deze werd gevonden in het
pand Kerkstraat 19a. Na een ingrijpende
verbouwing van de ruimte is maandag 21
november de nieuwe kapsalon geopend. Het
ziet er zeer trendy en smaakvol uit en de salon
voldoet aan alle eisen van de nieuwste Arbo
regels. Nynke is continue bezig met nieuwe
dingen. Twee jaar geleden werd ze door
Indola Cosmetics gevraagd deel te gaan uit
maken van het Indola academie team. Dit
team bestaat uit tien medewerkers afkomstig
uit het hele land, die doorlopend getraind
worden in het geven van cursussen en grote
shows, waar zij de hairstyling en de nieuwste
knip- en verf technieken aan het (kappers)

publiek tonen. Ook verzorgen zij de hairstyling
achter de coulissen bij grote modeshows, miss
Nederland verkiezingen (SBS6). Momenteel
wordt de nieuwste verftechnologie Permanent
Caring Color (PCC) gebruikt. Deze gepatenteerde formule met nutri-care complex zorgt
ervoor dat het haar van binnen en buiten
beschermd wordt. Hierdoor krijgt u gezond
glanzend gekleurd haar. Zelfs de structuur van
beschadigd haar is na een kleurbehandeling
met PCC duidelijk minder beschadigd. Bij
kapsalon Nynke kunnen zowel dames en heren
terecht voor de laatste trends metamorfoses,
bruidskapsels en het zetten van extensions of
dreadlocks. Momenteel is de groffe krul
helemaal hip. Een wat vroeger alleen voor
dames gedaan werd wordt ook veel vaker
door heren gevraagd. Zo is het kleuren voor
mannen helemaal niet ongebruikelijk. Nynke,
Brigit, Monique en Samantha willen iedereen
van harte uitnodigen voor een trendy en
modern kapsel eens langs te komen. De kapsalon
is alleen maandag de gehele dag en woensdagmiddag gesloten. Verder alle werkdagen open.
Trendy en modern kapsel bij

van 5.98
voor

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

Ook funda
ligt in ons bereik

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

Kapsalon Nynke
Kerkstraat 19a 8754 CP Makkum
Telefoon 0515-232989

www.nieuwbouwinmakkum.nl

maandag en dinsdag gesloten
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 4 december
Protestantse gemeente i.w. Geref. kerk
9.30 uur mevr. S.H. Boorsma, Sneek, tevens Jeugdkerk
R.K. kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten gemeente dienst te Makkum
9.30 uur br. R. Ham, Meppel, doopdienst
Doopsgezinde gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum
19.00 uur zr. C.J.M. Borgers, 2e Oecumenische Adventvesper

Familieberichten
Ons bereikte het bericht dat na een gelukkig
en tevreden leven op 24 november 2005
is overleden mijn voorganger en onze oudwerkgever

de heer A.L. Hansma
notaris te Makkum van 1959 tot 1983.
In dankbaarheid kijken wij terug op de
goede jaren met hem.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met
dit verlies.

Agenda
donderdag 1 december
Makkum - Sporthal “Maggenheim” 20.00 uur
Tryater met ‘Blowing’

zaterdag 3 december
Makkum - Ons Gebouw 10.00 uur
Sinterklaasfeest voor kinderen van buurtver.
Terra Nova
Makkum - Ons Gebouw 19.45 uur
Sinterklaas/Kerstbingo Buurtver. Terra Nova
Gaast - Dorpshuis “De Fûke” 20.00 uur
klaverjassen

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 28.00 uur
B. Steenhuizen, praktijk Klipperstraat 11a, Makkum,
tel. 0515-231494
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 in de betreffende praktijk
U.G. Wiersma, De Koarte Baan 13, Wommels,
tel. 0515-332418

Mr. M. Wallis de Vries,
medewerkers en oud-medewerkers.

Dankbetuiging

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

Tijdens mijn ziekte heb ik veel steun gehad aan
de vele kaarten en bloemen die mij gezonden
zijn en van de vele telefoontjes en bezoeken.
Zonder deze blijken van steun zou het allemaal
zwaarder te dragen zijn geweest. Siebren en ik
willen jullie hiervoor hartelijk bedanken.

Ons Gebouw
• Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

Ik heb nog een lange weg te gaan, maar de
vooruitzichten lijken goed.

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

Dieuwke Poog-Bakker
Makkum, november 2005

Oud papier ophaaldag
Makkum - Zaterdag 3 december wordt uw
oud papier weer opgehaald. Er wordt om 9.00 uur
gestart. Graag op tijd, uw papier, goed verpakt
aan de weg zetten. De papiercontainers staan
vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Muziekvereniging Hallelujah
en Mannenkoor De Flevosanghers.
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 Pepernood.
Huur die Piet of niet, huur hem wel en bel!
Tel.0610743052, na 19.00 uur.
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Wist u dat...
* Dat door de werkgroep OVM/MB is besloten
dat ingezonden artikelen in de rubriek ‘Wat
Lezers schrijven....’ voortaan ondertekend
dient te zijn met de naam van de inzender/ster
onder het geplaatste artikel.
* De ouders en familie van de Friesch Dagblad
bezorger Andrews in Makkum getroffen
zijn door de aardbevingsramp in Pakistan?
U leest er meer over in dit nummer.....
* De Voetbalvereniging Makkum volgend
jaar 18 juni 60 jaar bestaat, dit wordt op
10 juni 2006 gevierd met alle betrokkenen....

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG VLUG KLAAR

* De rubriek ‘Wist u dat’ vorige week
verwisseld is voor Zoekertje......
* Biljartclub “De Prins” binnenkort het 1e
lustrum viert tijdens het jaarlijks
Kerstbiljarten op zaterdag 17 december

BIEFLAPPEN

5 HALEN / 4 BETALEN

500 gram

500 gram

VARKENS VERSE WORST
500 gram

€ 4.98

BAMI en/of NASI

DINSDAG VERSE WORST DAG

€ 3.00

BOTERHAMWORST

€ 2.25

100 gram

€ 0.99

RUNDER / BRETONSE
500 gram

* De jeugd na de winterstop weer voetbalt op
eigen sportterrein “De Braak”

DONDERDAG t/m ZATERDAG

€ 2.75
DE GEHELE WEEK
DONDERDAG t/m WOENSDAG

WOENSDAG GEHAKT DAG
H.O.H. GEHAKT 500 gram

4 GEHAKT CORDON BLUE
+ 150 gram ACHTERHAM

€ 2.25

€ 6.95

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75
Alweer de derde stempel
voor gratis DVD

Oud notaris Hansma
overleden
Harlingen - Op 24 november j.l. is te Harlingen
op 87-jarige leeftijd overleden oud notaris
A.L.Hansma. Hij is 25 jaar notaris te Makkum
geweest van 1958 tot 1983. Hij stond bekend
als een kundig notaris prettig en eerlijk persoon
in de omgang. Hij heeft naast zijn functie als
notaris diverse nevenfuncties bekleed. Zo was
hij jaren lang diaken van de Hervormde kerk
te Makkum. Bestuurslid van de Stichting
“Avondrust”, bestuurslid van het Bongeleen,
het Sint Anna Leen, Stichting Ald Faers Erf,
en nog meerdere functies. Na zijn pensionering
in 1983 heeft hij jaren in Goutum gewoond,
waar zijn vrouw is overleden. Hansma heeft
nog gewoond in Aldlânstate in Leeuwarden.
En als laatste verbleef hij in de Boeing te
Harlingen, waar hij afgelopen donderdag is
overleden.

KantoorAutomatisering

telefoon 0515-231488 of 232547

Campina Zacht en Luchtig.................................................1.19
Maaslander Jong Belegen, 500 gram.................................3.99
Snijworst, 100 gram.....................nu met 10

zegels extra
literfles Rivella Light....................................................nu 0.69
Pickwick Thee Sinaasappel, 10x4 gram.......................nu 0.89
blikje Whiskas Rundvlees.............................................nu 0.89
Top Q Appelsap, 1 liter.................................................nu 0.69
Top Q Knakworst, 10 stuks..........................................nu 0.79
van de Warme Bakker

Witte Broodjes.....................................................5+1

Aanbiedingen geldig van do. 1/12 t.e.m. wo. 7/12

www.focussys.nl

gratis
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De kiker op...

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

Rinkelwinkel van meubels en keukens tot een sfeervol cadeau

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
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

Makkum - Aan It Gruthof 2 te Makkum staat
sinds het voorjaar een heel apart gebouw.
Velen vragen zich af wat er in dit gebouw te
doen is. Niet iedereen weet dat het een winkel
is. Toch geeft de tekst op het grote bord dit
wel duidelijk aan. In het pand is de
Rinkelwinkel. Achttien jaar geleden begon
eigenaar Gerlof van der Heide in Hitzum in
een boerderij met zijn eerste winkel. Het pand
werd te klein en er werd naar een andere locatie
gezocht. De keus was niet zo gemakkelijk
omdat op veel plaatsen detailhandel en
industrie niet in een gebouw mogen. Verder
wilde van der Heide wel op een zichtlocatie
zitten. Uiteindelijk werd in Makkum grond
gevonden en hierop werd een gebouw gezet
met twee etages en met een totale oppervlakte
van 2200 m2. Van deze oppervlakte wordt
1200 m2 gebruikt als verkoopruimte. De rest
is voor opslag en werkplaats. De klanten van
de Rinkelwinkel komen voor 50% van buiten
Friesland. In de werkplaats worden meubels,
keukens en badkamer elementen gemaakt.
Heel veel wat nieuw gemaakt wordt kan naar
de wens van de klant afgeleverd worden. Wat
is er zoal verder te koop in de winkel.
Eigenlijk te veel om op te noemen. Je kunt er
volop woon accessoires kopen. Maar ook zijn er

hele moderne meubels en zelfs antieke artikelen.
De voorraad glaswerk is enorm en wat te denken
van het ruime aanbod in hang en sluitwerk.
Voor de meest originele boenwas en olie voor
meubelen kunt u aan het Gruthof terecht,
maar ook voor oude emaille potten en schalen
en fraaie moderne en klassieke schemerlampen.
Het is zo’n enorm aanbod aan allerlei zaken
dat er geen eenvoudige uitleg over de aanwezige hebbedingen te geven is. Voor een
cadeautje of iets sfeervols voor de komende
donkere dagen is er vast iets te vinden voor
vaak hele redelijke prijzen. Een bezoek aan
de Rinkelwinkel is beslist de moeite waard.
Voor mensen die meteen willen weten wat
het aanbod is dat staat op de website
www.rinkelwinkel.com Voor informatie is het
adres info@rinkelwinkel.com De winkel is
tijdens de wintermaanden maandag de hele
dag en dinsdagmorgen dicht verder zijn de
openingstijden van 11.00-18.00 en zaterdag
van 10.00-17.00 uur.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 29,95

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Rinkelwinkel
Gruthof 2 8754 CZ Makkum
tel. 05151-233939

Stichting Promotie Recreatie en Toerisme Makkum i.o.
Bezoek de voorlichtingbijeenkomst over recreatie en toerisme
Makkum - In de Makkumer Belboei van 16
november jl. heeft u uitvoering kunnen lezen
het artikel “Makkumer ondernemers presenteren
beleidsplan stimulering recreatie en toerisme”.
Tot nu toe is de belangstelling om naar deze
avond in Sneek te gaan niet al groot vanuit
Makkum. De bijeenkomst wordt gehouden in
het gebouw van de Rabobank op het
Martiniplein in Sneek. De conclusie is dat

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

nieuwe producten alleen gerealiseerd kunnen
worden indien de ondernemers bereid zijn in
gezamenlijkheid hieraan mee te werken.
Doe het vandaag nog aanmelden voor deelname
aan de voorlichtingsavond, dit kan online worden
gedaan via www.makkum.nl of telefonisch
0515-232611. Of wilt u meer inlichtingen
neem dan kontakt op met de heer I.K.Visser,
tel. 06- 53 716 368.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

AFHAALMENU
voor NOVEMBER
z Babi Pangang
z Kipfilet met Taugé
z Saté Ajam
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u i.p.v. witte rijst, nasi of bami, € 1.00 extra
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JA N Z I J P
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

www.RecreatieMakkum.nl
Pakjesdag met Sint zwarte Pieten in en door Makkum

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
10 lekkere kiwi’s
voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
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

rs
e
nd
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mo

horeca was ook van alles en nog wat te doen
voor jong en oud. Het plaatselijk draaiorgel
strooide royaal met de pepernootklanken. De
drumband moest verstek laten gaan wegens
ziekte evenals de dorpsomroeper.
Wat er allemaal te doen is geweest dat heeft u
kunnen lezen in de MB van woensdag 23
november j.l. op pagina 12 en 13 “Makkum
pakjesdag”. Vooral de snoepspeurtocht was
bij de kinderen in trek. De prijzen van de spelen
van de horeca zijn gesponsord door
Timmerfabriek De Houtmolen.

Nieuwe Jumbo Kooistra supermarkt aan de
Lieuwkemastraat

Als het net
ev
en

a

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

Makkum - Het was zaterdag koud op straat
soms viel er wat natte sneeuw, maar dat kon
de bezoekers van Pakjesdag niet deren. Over
de hele dag zijn er rond de 500 pakjes uitgedeeld
aan jong en oud in het dorp. Tijdens het optreden
van het kinderkoor, de dertig kinderen van de
groepen 3 en 4 van de drie basisscholen zongen
uit volle borst. Er waren best veel hulppieten
met in verhouding weinig sinterklazen tijdens
de fotosessie, de kinderen knipperden met
hun oogleden vanwege de natte sneeuw die
uit de lucht kwam dwarrelen. In de winkels en

* Manager Douwe Boschma bij de groentenafdeling

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

Makkum - Drie en twintig jaar geleden vestigde
supermarkt Kooistra zich op de hoek
Bleekstraat/Ds.L.Touwenlaan, na enige jaren is
dit de Jumbo Kooistra geworden. Kort geleden
is deze gesloten en is de nieuwbouw supermarkt
aan de Lieuwkemastraat geopend. De vorige
verkoop oppervlakte bedroeg 375 m2, deze
heeft nu een vloeroppervlakte van 950 m2, en

heeft daarmee twee en een half keer groter
volume. Het alles is veel ruimer van opzet en
rianter, ruimere paden tussen de schappen en
een breder assortiment aan artikelen. Nieuw is
zegt manager Douwe Boschma het assortiment
versafdeling, kant en klare maaltijden, etc. Bij
Jumbo werken in vaste dienst en in deeltijdarbeid ongeveer de vijf en dertig personen.
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17e Kerst-Zing-Mee in Sporthal ´Maggenheim´
Makkum - Op D.v. zondagavond 11 december vindt
voor de 17e keer de jaarlijkse ´Kerst-Zing-Mee´
plaats, in sporthal ´Maggenheim´, Lieuwkemastr. 3.
Sinds 1989 wordt deze traditionele ´Volks-Kerst-Zang´
gehouden met veel muziek koor- en samenzang
van bekende kerstliederen. Voor deze keer heeft
men het 70-leden tellende Interkerkelijk koor
´Echo´ uit Hoorn uitgenodigd. Het koor staat onder
leiding van dirigent Chris Jobse. Verder werkt mee,
de sopraan Aukje van der Meer-Kamstra uit Makkum.
De muzikale mdedwerking wordt verleend door de
muziekbrigade van het Leger des Heils uit
Harlingen en de pianobegeleiding wordt weer
verzorgd door de heer Jac. Dreunhuizen uit Sneek.
De algehele leiding is in handen van Hannie en Dirk
Tamminga. Evenals voorgaande jaren zal er veel te
zingen en te luisteren zijn. Het belooft een fijne avond
te worden, die het bezoeken meer dan waard is. De
toegang is gratis, de aanvang is 19.30 uur. De deuren
gaan open om 19.00 uur. Dus: op 11 december mooie
kerstliederen zingen en genieten van prachtig ekoorzang in sporthal ´Maggenheim´ te Makkum. Iedereen
is van harte welkom. Voor info: Stichting ´Goed
Nieuws´ tel. 0515-541226 / 0515-231618.
Jongens net sa seure,
miskyn witte
die minsken ‘t wol?

Hé mem,
wat dogge wy my
de stempelkaart?

Kest um ek
inleverjen by De
Vigilante jer

ik wit ‘t wol!!

Op nei ut Badhûs!!!!

Ik wol ek in
stempelkaart!!!

Inleveren volle stempelkaart Decemberaktie O.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???

Hjir leit
dur net....

Dot sil tiid wurde,
neakrinner?

Wer is de
hjerring?

In sil tiid wurde
dot dy jonges wat
oan de bulich
dogge
Lit se mar
stempelje

By Hoek’s
fanselfs

Net lette op ‘e Fryske gramatieka fan Sjaakie

Wordt vervolgd....
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Kennisgeving
Ontwerp-bestemmingsplan
Makkum-Oost en Idsegahuizum

Tentoonstelling van vijf
kunstenaars in Avondrust

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel maken bekend dat, overeenkomstige
artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de bestemmingsplannen:
1. Makkum-Oost te Makkum
Makkum - Tot en met 5 januari 2006 exposeren
vijf kunstenaars van het project “Kunst” in
Avondrust te Makkum. Kunst is een project van
Talant, een organisatie voor zorg en ondersteuning
aan mensen met een verstandelijke handicap.
Het project is in februari 1994 opgestart
op verzoek van een aantal cliënten. Er werken
dertien mensen bij Kunst. Onder professionele
en individuele begeleiding ontwikkelen zij hun
talenten. Aan de tentoonstelling, samengesteld
door Art Connection, hebben de volgende
kunstenaars meegewerkt: Carolien v.d. Meer,
Jaap Visser, Bianca Venmans, Freerk van der
Veen en Dorothé IJszenga.

2. Idsegahuizum
vanaf 1 december 2005 gedurende zes weken in het gemeentehuis, afdeling
VROM, tijdens openingstijden, alsmede op maandag van 18.00 tot 21.00 uur, na
telefonische afspraak, voor een ieder ter inzage ligt. De plannen omvatten een
actualisatie van de huidige bestemmingsplannen.
Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder schriftelijke zienswijzen
worden ingebracht bij de gemeenteraad, Postbus 2, 8748 ZL Witmarsum.
Mondelinge zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden
ingediend, na telefonische afspraak met mevrouw L. van der Velde van de afdeling
VROM.

.

Witmarsum, 30 november 2005

uniGar Horjus -

.

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl
Opel Astra 1.6-16v
‘Njoy’,5drs,zwartmet
airco,cruisecontrol
boardcomp,el.rmn/sp
35 dkm bj 2003

Kia Carens 1.8-16v
Zwart/zilver metall
Airco,el.ramen v+a
Centrale port.vergr
31 dkm bj 2002

€ 13.650,-

€ 10.900,-

Het is momenteel goed zakendoen bij garage horjus
Benzine
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,radio-cd,lm.velgen,43dkm
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,a/c-ecc,radio-cd,52 dkm
Peugeot 307 1.6-16v XS,5drs,zwartmet,airco,lm.velgen
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Renault Clio 1.2-16v,roodmet,el.rmn,cpv+afst.bed,
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm
Peugeot 406ST 1.8-16v,zilver,a/c-ecc,lm.velgen,nw.st
diesel
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm
Seat Leon Tdi,110pk’sport’,a/c,lm-velgen,r.cd,110dkm
Audi A3 Tdi 110pk’ambiente’,3drs,blauwmetallic,lm velgen
El.ramen/spiegels,trekhaak,alcantara leer,125 dkm
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,cpv+afst, 75dkm
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part
AUTOMAAT;
Renault Scenic 1.6-16v RXE,MPV,5drs,blauwmet,airco
In en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s,
www.garagehorjus.nl - tel 0515-231318

2002
2003
2002
2001
2001
2002
2002
2002
2001
1999

€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.950,13.900,13.650,13.250,12.900,11.200,10.900,8.850,8.150,verwacht

2003
2003
2001

€
€
€

14.900,13.250,11.900,-

1999
2002
1998

€
€
€

10.650,9.900,4.250,-

2001

€

13.400,-

Carolien van der Meer: Wat opvalt in het werk
van Carolien is de eenvoud. Door het schilderen
van grote stevige kleurvlakken vormt Carolien
onwerkelijke landschappen.
Jaap Visser: Jaap Visser is een kunstenaar
uit Surhuisterveen. Vorig jaar is Jaap Visser
genomineerd voor de K3 award. Zijn werk was
geselecteerd uit 997 inzendingen. Het genomineerde
schilderij is geëxposeerd in de Beurs van
Berlage te Amsterdam. Jaap Visser is geïnteresseerd
in architectuur, dieren en landschappen. Vooral de
wolkenpartijen en de weidse blik zijn kenmerkend
voor Jaap’s werk evenals het intensieve kleurgebruik, wat de inhoud versterkt.
Bianca Venmans: Het werk van Bianca is helder
van kleur en geschilderd met treffende lijnen.
Haar onderwerp is vaak ‘bloemen’. Het zijn
geen traditionele bloemen zoals wij die kennen.
Het zijn bloemen die met elkaar zijn verbonden
door lijnen. Samen vormen zij een dynamisch
en treffend geheel.
Freerk van der Veen: Freerk van der Veen woont
in Surhuisterveen. Hij haalt de onderwerpen van
schilderijen uit dingen die hij meemaakt of heeft
gezien. Eigenlijk vormt zijn werk een beeldend
dagboek. Freerk heeft een naïeve manier van
schilderen. Doordat hij niets te veel laat zien,
zijn zijn schilderijen duidelijk en treffend. De
ontwikkeling van zijn werk is gegaan van statisch
naar meer beweging. Wat ook opvalt is dat
Freerk veel aandacht besteedt aan het mengen
van kleuren, die meestal heel zacht zijn.
Dorothé IJszenga: Dorothé IJszenga is een jonge
vrouw van 26 jaar en werkt al jaren bij Kunst te
Surhuisterveen. Haar inspiratie komt uit het
dagelijkse leven; vooral oma is erg belangrijk.
Het werk kenmerkt zich door helder kleurgebruik en een voorzichtige, haast tere manier
van werken. Dit in schijnbare tegenstelling tot het
eindresultaat wat zeker en treffend is. Dorothé
maakt gebruik van kleurvlakken en lijnen, die
samen een evenwichtige compositie opleveren,
waar zowel rust als dynamiek aanwezig is.
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‘Durf jij deze uitdaging aan‘
Leeuwarden - ‘Vind jij het leven ook één grote leerschool? Dan bij jij de persoon die wij zoeken.’ Met
deze woorden roept Iederwijsschool Leeuwarden
mensen op te solliciteren naar de functie van
begeleider op de eerste Iederwijsschool van
Friesland die in september 2005 van start is gegaan.
Aan de Boerhaavestraat 30 in Leeuwarden is sinds
5 september de Iederwijsschool Leeuwarden
gevestigd. Iederwijs heeft altijd volop in het
nieuws gestaan vanwege de onorthodoxe wijze
waarop wordt lesgegeven: leerlingen bepalen zelf
het leerproces en het tempo. Ze bepalen samen met
de leerkrachten - op een Iederwijsschool begeleiders
genoemd - op sociocratische wijze hoe de school
vorm wordt gegeven. In de praktijk blijkt dat
Iederwijs leerlingen zich hiermee ontwikkelen tot
flexibele en gemotiveerde mensen.
Momenteel zijn er 12 leerlingen op school in de
leeftijd van 5-15 jaar en is er een vast team van 4
begeleiders aangesteld. Omdat ze wel versterking
kunnen gebruiken, zijn de kinderen en hun begeleiders op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde
begeleiders en invalbegeleiders. Een onderwijsbevoegdheid is niet voor alle begeleiders noodzakelijk. Wel moet je achter het Iederwijsconcept
staan (zie www.iederwijs.nl) creatief zijn in denken en doen, kinderen kunnen coachen, om kunnen
gaan met kinderen van verschillende leeftijden,
kinderen helpen antwoorden te vinden op al hun
vragen.
Voor meer informatie:
zie www.iederwijsleeuwarden.nl of mail naar
info@iederwijsleeuwarden.nl
of bel Katinka Zomerschoe 058-2151550

Makkum als mooiste
plekje van Friesland
Makkum - De Leeuwarder Courant heeft aan
alle lezers een oproep gedaan om hun mooiste
plekje in Friesland te kiezen. De honderd
mooiste plekjes zijn inmiddels in een mooi
boek gebundeld. Het zegt veel over ons kleine
maar mooie dorp dat de inzendingen van onze
plaatsgenoten Greetje Poepjes en Eddie
Oppedijk uit vijfhonderd inzendingen zijn
gekozen voor plaatsing in dit boek. Greetje
heeft een mooie foto met een ontroerend
verhaal gemaakt van haar toen nog vissende
echtgenoot Piet Poepjes. Eddie Oppedijk
heeft een foto gemaakt van het natuurgebied
“Makkumer Zuidwaard” met een verhaal over
zijn persoonlijke beleving van dit gebied.
Enkele weken geleden was in Eernewoude de
officiële uitreiking van de eerste honderd
exemplaren. Geertje en Eddie hebben hier
hun exemplaren uitgereikt gekregen tijdens
een feestelijke bijeenkomst, waarna ze een
rondvaart hebben gemaakt in het natuurgebied rond Eernewoude. Al met al is dit een
mooi stukje promotie voor onze mooie
Gemeente Wûnseradiel en voor Makkum in
het bijzonder. Het boekje is gratis bezorgd bij
de abonnees van de LC.

Openbare Bibliotheek Makkum
Aanwinsten
Cd’s
Alanis Morissette- Jagged little pill acoustic; Andre Hazes- Het complete hitoverzicht; Craig David- The story goes..; De Dijk- Later is nu; Deus- Pocket
revolution; Eric Clapton- Back home; Goldfrapp- Supernature; Paul
MacCartney- Chaos and creation in the backyard; Sigur Ros- Takk...;
Supergrass- Road to Rouen; The Roling Stones- A bigger bang; Trijntje
Oosterhuis- See you as i do;
Informatief
Balcaen, P.- Suikervrij gebak en desserts; Buckingham, A.- Fotografie(vanaf
camera obscura tot het digitale tijdperk); Hannes, F.- De Transsiberische
express (sporen van Moskou naar Beijing); Jones, R.- Thailand (een leidraad
voor gewoonten & etiquette); Kijne, W.- Handboek voor gevoelige mensen(de
gids voor meer plezier in je gevoelsleven); Kors, M.- Kleurrijke sieraden;
Lanasta,- Kapitein B.C. Weltevreden (een meeslepend leven); Waard, P.d.Een eigenzinnig koningkrijk(verplichte kost voor alle Engelandvaarders);
Romans
Beauman, S.- Het angstaanjagende stille ravijn; Feldman, E.- In de schaduw
van het achterhuis(Peter was de jongen die ook in het Achterhuis woonde);
Fredriksson, M.- Het raadsel van de liefde (een eigentijdse roman); Holeman,
L.- De doornappel(het harde leven van een dappere jonge vrouw);Lehane, D.Verloren dochter(op zoek naar een vrouw die zowel een zondares of een heilige kan zijn); Street, L.- Mijn eigen Manhattan(een jonge vrouw besluit haar
leven te veranderen); Lucas, M. C.- een meisje uit Oradour(een Franse vrouw
hoort pas op 26 jarige leeftijd hoe haar ouder en broertjes in juni 1944 tijdens
de represaillemaatregelen van de nazi’s zijn omgekomen); Mankell, H.- De
terugkeer van de dansleraar; Nickson, M.- Het Venetiaanse huis(na het tragisch overlijden van haar man trekt een jonge vrouw met haar zoontje naar
haar grootmoeder op Corfu); Rusdie, S.- Shalimar de clown(een politieke
moord, blijkt persoonlijke wortels te hebben in de geschiedenis); Wallace, R.In de gunst van de Tsarina(cavalerieofficier krijgt in 1774 opdracht om de
gunst van de Russische keizerin te winnen);

Kerstmarkt 2005
Nog een paar weken en dan is het kerst. Een tijd om samen met vrienden
en familie door te brengen. Om het gezellig te hebben en om er mooi uit te zien.
Met dat laatste helpen wij u graag!
10 December wordt er weer een spectaculaire kerstmarkt georganiseerd waar wij ook
weer met spetterende acties zullen staan. In onze sfeervol ingerichte winkel staat er heerlijke Glühwijn,
chocolademelk of een lekker stukje kerstbrood voor u klaar. En u heeft alle tijd, want wij zijn open tot
20.00 uur.
Zo kunt u op uw gemak onze speciale kerstcollectie bekijken. En u gaat niet met lege handen
naar huis! Al onze klanten krijgen een leuke attentie mee naar huis, en bij besteding van
€ 25,00 maakt u kans op mooie prijzen door middel van het trekken van een waardebon!

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Kinderen smullen van een zelf klaar gemaakte Mona Toetje
Makkum - Op de vrije woensdagmiddag
konden kinderen tot tien jaar zich aanmelden
bij Jumbo supermarkt om zelf een toetje te
maken en ook van te smullen. Ze zaten aan
tafels en bereiden hun zelfgemaakte Mona
toetje. Drie keer op elk vol uur konden kinderen
aanschuiven, met een plastic schortje aan
gingen zeer aan de slag. Eén van de moeders
kon de verleiding niet weerstaan om een toetje
mee te consumeren. Jolanda Ran-v.d.Molen
uit Tijnje vertelde zo’n beetje een groot deel
van het land door te reizen, om dit soort
programma te verzorgen maar ook wel om
demonstraties te geven.

VOORKOMING MISDRIJVEN
een zaak voor de politie en u

Saksisch Tafelen
€ 15.90 per persoon / kinderen tot 10 jaar halve prijs

Uw tafel vol met heerlijke gerechten, opgediend in 4 gangen.
U kunt zelf opscheppen van de heerlijkste gerechten met uitgebreide keuze.
Iedere dag mogelijk vanaf 2 personen. Minimaal 1 dag van te voren reserveren.
Ook voor familie- en verenigingsfeesten.
Bij groepen vanaf 16 personen wordt het hoofdgerecht in buffetvorm geserveerd.
Niet mogelijk op Kerstdagen.

Vooraf
Warm brood
roomboter, kruidenboter, hammousse, vleessalade

Soep

Garnituren
Warme groente van de dag
Salade
Gebakken aardappelen
Appelmoes
Patat frites

Twee soorten soep uit de terrine

Hoofdgerecht
Gehakt balletjes in pindasaus
Varkensfilet met champignonsaus
Drumsticks in zoetzuresaus
Omelet met reepjesvlees en roerbakgroente
Schnitzel met spek, uien, paprika en champignons
Stoofpotje van rundvlees

Nagerechten
IJstaartje met vruchten
Pudding met slagroom

tro
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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.
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Wilt u thuiswerken
en volgende week evt. aan de slag,
beschikt u over opslagruimte van min.
6m2 in de omgeving van Makkum en
bent u voor minimaal 8 uur per week
beschikbaar voor inpakwerk,
van speelgoed, huishoudelijke
artikelen en verpakt snoep.
Goede verdiensten van 8-13 euro per uur.
Uitbetaling wekelijks á contant.
Deze week nog aan de slag?
Tel. 0900-5555777 (80cpm)
voor direct aanmelden
of 0900-9999911 (80cpm)
vooral uw vragen.
Ervaring is niet noodzakelijk.

Vakantie?
Kom eens langs!

Jachtbouwer De Vries Feadship XL
Verbaast over tolerantie van de Makkumer bevolking

Makkum - Er is veel veranderd sinds de
jachtbouwer De Vries uit Aalsmeer de werf in
Makkum overgenomen heeft. Op 7 augustus
j.l. was de hal eigendom van de Aalsmeerder
firma. Men wilde toen gelijk gaan beginnen
met de grote renovatie van de hal. De laatste
jaren was hier weinig of geen onderhoud aan
gedaan. Er lag nog een jacht van Amels en
voordat men met de verbouw activiteiten van
start kon gaan moest dit jacht eerst weg. Pas
22 augustus kon er begonnen worden met het
werk. Er moest keihard gewerkt worden om
alles voor de opening klaar te krijgen en dankzij
veel en hard werken, wat soms dag en nacht
doorging, was de klus grotendeels geklaard
toen de werf geopend werd. De gehele beplating
van de hal werd gestript. Hiervoor in de plaats
kwamen geïsoleerde platen. De kleur van de
hal veranderde langzaam maar zeker. Het dak
werd vervangen en de deuren werden ook
vernieuwd. En wat velen gemerkt hebben in
Makkum, er werd geruime tijd dag en nacht
gestraald. Het geluid was bij bepaalde wind in
heel Makkum te horen. De directie die tot nu
toe in Aalsmeer gewerkt had, heeft zich
verbaasd over de tolerantie van de Makkumers.
Dit moet toch echt geen fijn geluid geweest
zijn. Helaas was dit stralen in zo’n korte tijd
vanwege tijdgebrek noodzakelijk. En zoals

velen die graag eens een wandeling of
fietstocht maken gezien hebben is het bouwval,
waar eens de elektriciens uit Rotterdam hun
domicilie hadden, ook gesloopt en dit geeft
een heel ander beeld van het werf terrein. De
oude loodsen zijn op één na gesloopt. De
containers waar de laatste jaren het grote aantal
kantoor mensen in werkten zijn ook weg.
Voor het dok kantoor is nog wel een extra
gebouw wat nu gebruikt wordt als receptie en
entree van het huidige hoofdkantoor. Het is
bijzonder smaakvol met veel hout aangekleed
en ziet er vriendelijk uit. Het oude hoofdkantoor
wordt nu nog door de laatste Amels mensen
gebruikt en de mensen van De Vries zijn niet
van plan hier in te trekken. Het is te ver van
de werkvloer af en dat is iets waar de nieuwe
eigenaren van de werf niet van houden. Zij
willen binding houden met de productie. In de
hal ligt nu het eerste jacht wat een behoorlijke
grote refit zal krijgen. Het jacht moet verlengd
worden en er komt een extra bovendek op.
Met de mensen die tot nu toe bij de werf in
dienst gekomen zijn en die zich enthousiaste
werknemers getoond hebben, zal bekeken
worden hoeveel capaciteit men in huis heeft.
Daarna zal pas bekeken worden op welke
plaats er nieuwe werknemers aangenomen
moeten worden.

Loterij met rondvlucht voor 2 personen
Verkeersschool
Bert
Tamboer
Doniastraat 28, 8754 EK MAKKUM
Tel.: 0515-232302
e-mail: info@berttamboer.nl
www.berttamboer.nl

Makkum - Biljartclub “De Prins” pakt op
zaterdag 17 december a.s. goed tijdens van haar
1e lustrum viering. Behalve dat er gebiljart
wordt om fantastische prijzen, is er ook een
grandioze verloting. Naast de vele andere
prijzen bestaat de hoofdprijs uit een rondvlucht voor 2 personen vanaf Airport

Groningen. De rondvlucht duurt ongeveer 60
minuten. Deze prijs wordt aangeboden door
de familie Bouma van Hotel/Café De Prins. U
kunt loten kopen voor € 2,00 per stuk. Wel u
weet het, zaterdag 17 december allemaal op naar
De Prins. En wij zijn benieuwd wie er te zijner
tijd vanuit de lucht Makkum gaat toezwaaien!

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Noodkreet:
Help de Pakistaanse familie Andrews
Makkum - Noodkreet voor het enige Pakistaanse
gezin dat al 4,5 jaar in Makkum asiel geniet.
Met een verblijfsvergunning zich hier gelukkig
voelt en volledig is ingeburgerd. Zelf door
moslimterroristen uit hun woning is gejaagd
omdat ze christen zijn. Op ongeveer 6000 lm
afstand hun naaste familie in Kasjmir hebben
die door de aardbeving alles zijn kwijtgeraakt,
als zo velen en dus de dreigende winterkou in
de bergen wacht. Gezien hun eigen financiële
inspanning durft ondergetekende u vrijmoedig
te vragen of we als dorpsgenoten samen hen
medebehulpzaam kunnen zijn. Op eventuele
hulp dáár hoeven zij niet te rekenen. Want in
Pakistan gaan moslims altijd voor. Ik doe u
dit voorstel om straks te voorkomen het: “Dit
wisten wij niet, had dit maar eerder gezegd”.
Zo noodzaakt het mij nog persoonlijk dit te
organiseren voor deze familie Andrews.
Als u ook wilt helpen stort dan uw gift op
Rabo-rekeningno. 3406 52 179 van F.J.Pel,
Cynthia Lenigestraat 33 Makkum 8754 CC
onder vermelding: “familie Andrews”.
Persoonlijk beloof ik dat onze bijdragen via
het postkantoor in Sneek te storten zodat de
familie in Kasjmir het de volgende dag al zelf
kan ophalen. Vertrouwt u mij dit toe? Geef
dan uw hulp snel. De tijd is kort!
Bij voorbaat dank u wel,
f.j.pel

Nynke de Jong voorleeskampioenschap Makkum

Je eigen collier maken … dat kan bij ’t Pareltje

Makkum - Op 22 november om 19.00 uur
was het zover.Het voorleeskampioenschap
van Makkum werd gehouden in de bieb.Van
iedere school mochten drie kinderen meedoen.
Er waren drie jongens en zes meisjes van
groep 7/8. Om de beurt mochten ze vier
minuten voorlezen. Dat ging bij iedereen wel
goed. De jury bestond uit de heer Tom Coufreur
van boekhandel Coufreur, een medewerkster
van de bieb en mevrouw Tini Fahner. De jury
had het best moeilijk. Wie is het beste?
Uiteindelijk was dat Nynke de Jong van o.b.s.
“It Iepen Stee”. Nynke mag nu naar de regionale
voorleeswedstrijd in Workum. Nynke kreeg
van de jury een boekenbon.
Veel succes verder Nynke!

Op zaterdag 10 december 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.

‘t Pareltje
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 30 november 2005

De
Binderij
bloemen & zo
Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Liefdevol geschenkje?
Cadeaubon als presentje

Decembertip
Makkumer Vlag
Gevelvlag 1x1.5m . . .
Gastvlag 40x60cm . . .
Wimpel 30x60cm . . . .
Kleine puntvlag
met jaartal 2005 . . . .
Mastvlag op aanvraag
Bel
of

.€ 27.50
.€ 10.00
.€ 10.00

www.RecreatieMakkum.nl
Indonesisch restaurant “Tandjong Priok” in Arum
Arum - Na maanden hard werken door een
aantal Arumer bedrijven is het Indonesische
restaurant “Tandjong Priok”, in de voormalige
boerderij van Sieswerda, eindelijk klaar voor
z’n gasten op Schoolstraat 22 te Arum. Esther
Gerlsma, kok en gastvrouw, staat na de lange
periode van vergunningen en bouwen dan ook
te popelen om wat nuttigs met haar gloednieuwe keuken te doen!
Esther is geboren in Lampung op Sumatra.
Haar vader is Balinees en haar moeder
Javaans; m.a.w. ze is van alle Indonesische
markten thuis. Ze woont sinds twee jaar in
Arum. “Tandjong Priok” is de naam van de
haven van Batavia, het tegenwoordige
Jakarta. De inrichting, buiten als wel binnen
het restaurant, is erg nautisch getint als
verwijzing naar deze haven. Desondanks zijn
oude boerderij elementen behouden gebleven.
De wandschildering met een zeegezicht van
Tandjong Priok is geschilderd door Abe
Gerlsma en zijn kleindochter Nelleke Gerlsma.
Abe Gerlsma exposeert momenteel in galerie
De Roos van Tudor in Leeuwarden. Het
restaurant is drempelvrij en heeft een extra
invaliden toilet. Alles is reeds getest door rollator
gebruikers en de eerste rolstoelganger krijgt
een gratis diner in ruil voor een beoordeling
van het restaurant!

Midden in het restaurant kan Esther wadjan
gerechten of saté op houtskool bereiden (wokken doe je bij de Chinees..!)
Om geen concessies aan originaliteit te hoeven
doen, blijft de menukaart beperkt tot een paar
vaste combinaties. Vroeger heette dat koloniaal:
rijsttafel en nu paket (inderdaad van het
Nederlandse woord pakket...). Voor iedereen
die (vrijwel) onbekend is met de Indonesische
keuken is er Paket Perawan. Over enkele
weken wordt dit uitgebreid met Paket Berani
voor de gevorderden. Saté wordt dus niet in
de frituur of grill, maar op houtskool bereid.
Het summum op saté gebied in Indonesie is
saté van geitenvlees: In Tandjong Priok staat
het als “Saté Kambing Hilaard” op de kaart.
Hiertoe heeft Tandjong Priok een eigen
bevoorradingslijn van boer tot op het houtskool... Waarschijnlijk als enige in Nederland.
“Kijang semoor Lollum”(suddergerecht van
hertenvlees) is een ander gerecht van lokale
oorsprong met rechtstreekse bevoorrading.
”Lumpia Beppe” is een nagerecht waarbij
Esther werd geïnspireerd door haar schoonmoeder...
Tandjong Priok Schoolstraat 22 te Arum is
geopend vanaf woensdag avond t.e.m zondagavond. Gedurende de opstartweken is reserveren
op tel.0517-641842 noodzakelijk.

.€ 5.00

0515-232408
0515-232962

Jan Lutgendorff uit Makkum lijsttrekker PvdA
gemeenteraadsverkiezingen 2006
Witmarsum - De Partij van de Arbeid
Wûnseradiel is klaar voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 november
jl. is het verkiezingsprogramma “Een nieuwe,
sociale en toekomstgerichte koers” door de
leden vastgesteld en dinsdag de definitieve
kandidatenlijst. De rode draad in het programma
van de sociaal-democraten in Wûnseradiel is
een goed sociaal beleid, de leefbaarheid van
het platteland en de werkgelegenheid. Ook
staan zij een humaan asielbeleid voor. Op een
drukbezochte vergadering kozen de leden
22 november jl. is Jan Lutgendorff uit Makkum
tot lijsttrekker en toekomstig fractievoorzitter.
Het huidige raadslid Wigle Sinnema uit Arum
is tweede op de lijst. Mocht de Partij van de
Arbeid na de verkiezingen weer een wethouder
kunnen leveren, dan wordt hij de opvolger
van Karel Helder. Natasja van Hoorn uit

Kimswerd staat op nummer 3 en het zittende
raadslid Hans Waterlander uit Zurich op 4. Op
5. Louis Altenburg uit Makkum; 6. Thomas
Groeneveld, uit Makkum; 7. Ruurd Gaastra,
Witmarsum; 8. Betty Popma-van Olst,
Witmarsum; 9. Jaco de Rapper, Longerhouw;
10. Tsjebbe Hettinga, Kimswerd; 11. Theo de
Groot, Witmarsum; 12. Aagje Waterlander,
Witmarsum 13. Jos van der Zwan, Wons; 14.
Agnes Drost-Bosch, Exmorra; 15. Jan
Deelstra, Witmarsum; 16. Jaap Jilderda,
Witmarsum; 17. Koos van Dijk, Makkum; 18.
Karel Helder, Parrega.
Het verkiezingsprogramma straalt een nieuw
elan uit en de kandidatenlijst kenmerkt zich
door verjonging. De Partij van de Arbeid
Wûnseradiel ziet de komende verkiezingen
dan ook met vertouwen tegemoet.

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF
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"AL UW WAREN ZIJN IN MAKKUM TE KOOP,
GA DUS NIET NAAR ANDERE STEDEN OP DE LOOP.

Damuitslagen O.K.K.
18 oktober
Joh. Tjeerdema
E. Mollinga
R. Melchers
C.E. Kooistra
J. v.d. Meer
H. Koops

- O. van Kalsbeek
- Joh. Rinia
- G. Zijlstra
- I. Werkhoven
- A.J. van Schaick
- G. Mensonides

1-1
0-2
0-2
1-1
0-2
0-2

25 oktober
O. van Kalsbeek
S. Tilstra
A.J. van Schaick
Sj. Mensonides
H. Visser
E. Mollinga

- C.E. Kooistra
- H. van As
- G. Mensonides
- G. Zijlstra
- Joh. Rinia
- I. Werkhoven

2-0
1-1
2-0
0-2
1-1
2-0

1 november
H. van As
J. v.d. Meer
Joh. Rinia
G. Zijlstra
Sj. Mensonides

- H. Koops
- S. Tilstra
- R. Melchers
- E. Mollinga
- I. Werkhoven

2-0
2-0
1-1
2-0
0-2

8 november
H. van As
A.J. van Schaick
S. Tilstra
C.E. Kooistra
O. van Kalsbeek
H. Visser
G. Zijlstra

- Joh. Rinia
- A. Wiersma
- H. Koops
- G. Mensonides
- Sj. Mensonides
- E. Mollinga
- I. Werkhoven

0-2
1-1
1-1
2-0
2-0
1-1
0-2

Politie start tevredenheidsonderzoek www.politie.nl

Decemberactiepuzzelpagina 2005
Makkum - Vanaf 16 november t/m 27 december zal er doormiddel van de
afgedrukte advertentie op de volgende pagina, aandacht aan de decemberactie 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. 2 - Belboei 1110 (trekking verricht door Jan Koornstra)
- Jantine Cnossen, P. Groeniastraat 28, Makkum
- R. Couperus, Hortsweg 45, Parrega
- H. Adema, Markt 20, Makkum
Zij ontvangen een waardebon t.w.v. € 20.Deze zullen naar de prijswinnaars worden toegezonden.

Prijsvraag van deze week:
Puzzel 3 - belboei 1111

In de advertenties op de volgende pagina staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.
Oplossing: ......................................................................................
........................................................................................................
Naam: ............................................................................................
Adres:..............................................................................................
Postcode: ........................................................................................
Plaats: ............................................................................................
Telefoon: ........................................................................................



De komende twee weken kunnen bezoekers
van de website van de politie, www.politie.nl,
meedoen aan een online enquete. De uitkomsten
van dit onderzoek wil de politie gebruiken om
de site te verbeteren. Naast vragen over de
verwachtingen bij de website van de politie
wordt tevens de mening van de bezoeker gepeild
over de inhoud van de geboden informatie. Het
invullen van de digitale enquete neemt ongeveer
tien minuten in beslag. Bij het verlaten van de
website verschijnt de enquete automatisch,
ook is het mogelijk om via een link op de
voorpagina in de vragenlijst terecht te komen.
De website van de politie, die maandelijks
ongeveer een half miljoen bezoekers trekt,
bestaat in de huidige vorm ruim twee jaar.
Naast nieuws uit de verchillende politiekorpsen
kan de bezoeker er terecht voor bijvoorbeeld
contactgegevens van het meest nabijgelegen
politiebureau, achtergondinformatie over het
politiewerk, het online invullen van een aangifte
of het nalezen van actuele opsporingsberichten.

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

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.
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HOOFDPRIJS en VERDERE PRIJZEN: t.w.v.  3300,=
doormiddel van waardebonnen
te besteden bij de deelnemende bedrijven
De aktie
De aktie
startstart
op 16opnovember
16 november
en duurt
en duurt
t/m 28
t/mdecember
27 december
De
Detrekking
trekkingisistraditiegetrouw
in Café-Restaurant
in Hotel
'De De
Zwaan'
Prinsop:
op:
donderdag 29 december.

Intocht
Intocht Sinterklaas
Sinterklaas
Pakjesdag
Pakjesdag

O ndernemers V ereniging M akkum

19
19
26
26

november
november
november
november

OpeningsOpenings- en
en sluitingstijden
sluitingstijden december
december
Sinterklaas
Sinterklaas

7e Krystwilledei
Kerstmarkt

De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar
aan deze poster.

staa

Kerst
Kerst

Oudjaarsdag
Oudjaarsdag

donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

1
1
2
2
3
3

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

10 dec.
17 dec.
22
22
23
23
24

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

31 dec.
31 dec.

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

21.00
21.00
21.00
21.00
17.00
17.00

15.00 - 20.00
14.00 - 19.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

21.00
21.00
21.00
17.00
17.00

9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
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Sport
Regiotoernooi Badminton
Makkum - Zaterdag 19 november jl. werd in
sporthal Maggenheim het regiotoernooi gehouden
van de Badminton Vereniging Makkum. Hierbij
waren diverse verenigingen uitgenodigd waaronder
Parrega, Bolsward, Franeker en IJlst. Dit jaar
waren er maar liefst 48 aanmeldingen, waardoor er
veel wisselende partijen gespeeld konden worden.
Helaas waren er ook uitvallers, waardoor enkele
spelers moesten invallen. Al met al was het toernooi zeer geslaagd. De uitslag is als volgt:
A. Poule Heren:
1. Ewoud Meijer 10 pnt
2. Adre-Lindeboom 8 pnt
3. Gerard van Malsen 8 pnt
B. Poule Heren
1. Enna Riemersma 7 pnt
2. Wietze Haanstra 6 pnt
3. Harmen Haagsma 6 pnt

Joy Nails nagelstudio
ook voor uw Sinterklaas inkopen
NIEUWE COLLECTIE
tassen / kettingen / riemen / horloges, etc, etc
zijn NU binnen
SINTERKLAAS
Profiteer nu van de aantrekkelijke prijzen

Oh kom er eens kijken........

Joy Nails nagelstudio
Plein 11 - 8754 ER MAKKUM 0515-233 038
(let op telnr. is gewijzigd!)

A. Poule Dames
1. Karin Reijns 10 pnt
2. Ruurdje v.d. Meulen 6 pnt
3. Wiepie Terpstra 4 pnt
B. Poule Dames
1. Hinke Wijbenga 9 pnt
2. Anja Kouwenhoven 8 pnt
3. Helga Tijmstra 7 pnt
De aanmoedigingsprijs ging in de A poule naar Mieke
Yedema en in B poule naar Bianca van der Werf.

Sinterklaas kaatspartij
smaakvol succes
Witmarsum - Afgelopen zondag kaatsten in sporthal Maggenheim in Makkum de leden van
Kaatsvereniging Pim Mulier in Witmarsum hun 1e
zaalkaatspartij in deze winter. Tien parturen stonde op de lijst, 4 parturen in de A klasse en 6 in de
B klasse. Zoals ieder jaar is Sinterklaas een enorme kaatsliefhebber en zorgt dat de kaats(t)ers naast
het kaatsen ook nog lekkernijen krijgen voorgeschoteld. In de A klasse waren Arnold Bergsma,
André Dijkstra en Michael van Coevorden in goeden doen. Niet misselijk geworden van de pepernoten wonnen zij alle 3 partijen. In de laatste partij moesten zij aantreden tegen Jaring Nicolai,
Mark Elgersma en Klaas Salverda. Nicolai c.s.
hadden ook al 2 maal gewonnen dus, was er sprake van een “finale”. Nicolai c.s. konden het perk
moeilijk vinden en Bergsma c.s. maakten weinig
fouten en sloegen goede kaatsen. Een gemakkelijke overwinning voor Arnold, André en Michael
(5-2 6-6) In de B klasse 2 poules van 3 waarvan de
winnaars van de poule tegen elkaar stonden voor
de finale. Klaas de Vries, Sjoerd Nicolai en sjerp
de Jong wonnen de poulewedstrijden en mochten
in de laatste partij aantreden tegen Harmen Westra,
Hieke Bootsma en Paul Jongstra. Het werd een
leuke finale waarin De Vries c.s. wonnen met 5-4
en 6-4. Na afloop werden de banketletters verdeeld
Uitslag A klasse:
1. Arnold Bergsma, André Dijkstra
en Michael van Coevorden.
B Klasse
1. Klaas de Vries, Sjoerd Nicolai en Sjerp de Jong:
2. Harmen Westra, Hieke Bootsma en Paul Jongstra

Suzuki
Renault
Citroen
Volkswagen

Grand Vitara
Scenic
Xsara Picasso
Golf

Volkswagen Golf IV

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

Renault

Megane 1

Smart city
Volkswagen
Opel
Volkswagen
Mazda

Coupe
Polo
Corsa
Kever
323

Grijs kenteken
Opel
Combo
Opel
Combo
Fiat
Fiorino

2.0 5 deurs
06-2001 155000
1.9 DC1
06-2001 165000
1.8 16V kat gr. met 04-2001 139210
1V 5-drs.
04-2001 134625
1.9 TDI 66kw Comfortline bl. met
1.9 TDI 66 kw Trendline
bl. met
01-2001 147287
coupe 1.6 16V sport geel
div. opt. LPG G3
03-2001 157147
compcar
06-2001
12900
1.4i 60 kat Blauw 04-1998 172175
1.5D Swing blauw 01-1995 134883
1200 1.2 parelmoer 05-1982
97594
1.8i F-coupe 16V Bl.04-1992 142658

1.7 D rood
1.7 D rood
1.3 benz wit

10-1999
10-1999
04-1993

98916
105277
109064

16.500.00
11.500.00
10.500.00
9.950.00

9.250.00
7.950.00
4.800.00
4.250.00
3.250.00
2.500.00
1.950.00

3.500.00
3.500.00
750.00
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648 fax. 0515233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP Bobike fietszitje achterop Mclaren
buggy, tel. 0515-231069
TE KOOP Grote stevige klerenkast mer 3 deuren,
waarvan in het midden grote spiegel h.b.d. 1.90 180 - 60 cm 50.- euro, tel. 0515-232725
TE KOOP De sint komt eraan! Nieuwe rolschaatsen,
maat 39, merk RSI, nog nooit gebruikt! Nieuwe
batterij-oplader van Philips; Vorstbeschermer 500
w.; Convectorkachel 2000 w.; Autostofzuiger,
tel. 0515-232272
TE KOOP Merk kleding maat 5 o.a. jas en broeken,
tel. 0515-231884
TE KOOP Londermeisjesfiets € 12.50;
Mountainbike € 50., tel. 0517-532331
TE KOOP Autostoeltje € 10.-; Kuipschommel
€ 7.50; Rugdrager € 7.50, tel. 0515-233850
TE KOOP Speedbike (als nieuw!) met computer
€ 150.-, tel. 0515-232408 na 18.00 uur
GEVRAAGD Klusman om de tuin winterklaar te
maken, tel. 06-13101060
GEVRAAGD Met wie kan ik ± 1 x per week carpoolen naar Heerenveen? tel. 06-12797769
GEVRAAGD Wie heeft voor mij brei- en haakpatroontjes voor poppenhuis popjes, tel. 0517-531454
GEVRAAGD Gazelle herenfiets 28” met 3
versnellingen, tel. 0517-532331
GEVRAAGD Een oppasbaantje voor de weekenden,
tel. 0515-231884
BIED ZICH AAN Veescheerder, koeien en schapen,
tel. 06-13899853
BIERD ZICH AAN Klusjesman, o.a. Saus- en
schilderwerk, tegelzetten, winter klaarmaken van
uw tuin, tel. 06-27263000
BIEDF ZICH AAN Jonge dame voor schoonmaakwerk voor een aantal uren in de week,
tel. 06-40046451

Groningen - Aan de Open Universiteit Nederland
is geslaagd voor de Doctoraalopleiding (drs.)
Psychologie, studierichting Gezondheidspsychologie, Klaske Ypma-Prins afkomstig
uit Exmorra.
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Sport
voetbal -

Derde verlies Makkum op rij

Marssum - Terwijl driekwart van Nederland
afgelopen weekend ontregeld was door het
winterse weer en er zelfs ere- en eerstedivisiewedstrijden werden afgelast, speelde Makkum
onder koude maar verder prima weersomstandigheden op een goed bespeelbaar veld zijn laatste
wedstrijd van de eerste helft van de competitie.
Tegenstander was het Marssumer SSS’68, tot
afgelopen zaterdag de enige ploeg die nog
enigszins in het spoor kon blijven van de ongenaakbare koploper Berlikum. De schrijver van
het voorwoord in het programma-boekje had de
archieven er op nageslagen en vastgesteld dat de
ploegen voor het eerst in competitieverband
tegenover elkaar stonden. Bij de aftrap op sportpark ‘Unia’ stonden maar liefst 47 toeschouwers,
voor het merendeel meegereisde Makkumers,
langs de lijn. Makkum begon de wedstrijd net
als het laatste competitieduel zonder Gerard
Roorda, die noodgedwongen met een griepje het
bed moest houden. Wie ook ontbrak was uw
vaste verslaggever Wim van der Draai die waarschijnlijk ergens in het oosten van het land in
een kilometerslange file stond.
De eerste helft kan wat Makkum betreft kort
worden beschreven. De mannen van trainer
Sinnema (volgens een trouwe supportster gezien
zijn dagelijkse werkzaamheden uit-stekend
gekwalificeerd om in Makkum te werken) bakten
er hoegenaamd niks van. SSS ‘68 was de bovenliggende partij en het enige wat Makkum tegenover het technische surplus van de thuisclub kon
stellen was het bekende ‘lange halen snel thuis
voetbal’. Nu kan dat wel eens effectief zijn maar
deze koude en donkere middag zeker niet. De 1-0
ruststand, doelpunt van aanvoerder Pieter Jord
Hovinga na een half uurtje spelen, was dan ook
meer dan verdiend.

Hoewel de gedachte in de pauze (in warme kantine
in Marssum alwaar de plaatselijke grootheden,
de gebroeders Van Wieren onder het genot van
een likeurtje de wedstrijd letterlijk en figuurlijk
vanachter het glas bekeken) was dat het spelbeeld in de tweede helft niet zou veranderen
bleek dit toch anders uit te pakken. Binnen de
minuut was het momentenvoetballer pur sang
Jouke de Jong die alleen op keeper Marcel
Boomstra af mocht gaan maar zijn inzet door de
goalie van de thuisclub met de voeten gestopt
zag. Naarmate de wedstrijd vorderde bleek de
ploeg uit Marssum kwetsbaarder dan gedacht.
Makkum gaf veel meer druk naar voren en het
was de thuisclub die zich nu regelmatig tot de
counter moest beperken. Zelfs toen één van de
schaarse tegenaanvallen van SSS ‘68 keurig
werd afgerond door Gerard Hiemstra bleek de
wedstrijd nog niet gespeeld. Binnen 5 minuten
kwam Makkum terug in de wedstrijd via een
schitterende goal van Jouke de Jong. Uit de
draai schoot hij vanuit een moeilijke hoek de bal
schitterend in de verste hoek. Met de naar het
front gestuurde stopper Gjalt Roorda en de
uitstekend ingevallen Folkert Boer (ondanks
zijn korte optreden gekozen tot man of the
match) als aanvallende rechtshalf probeerde
Makkum de gelijkmaker te forceren. Dit lukte
niet meer en de eerlijkheid gebied te zeggen dat
de thuisclub over het geheel van de wedstrijd,
zeker technisch gezien, ook de betere ploeg was.
Makkum eindigt de eerste competitiehelft, door
het derde achtereen- volgende verlies met 1
doelpunt verschil, als tiende met een schamele
elf punten.
IJs en weder dienende speelt de ploeg aanstaande
zaterdag de return van de eerste wedstrijd van
het seizoen, thuis tegen Heeg, aanvang 14.30 uur.

Makkumer volleybaldames nemen 4
punten mee uit Damwoude
volleybal -

Damwoude - Vorige week donderdag speelden de
Makkumer dames een uitwedstrijd tegen de dames
van Kwiek uit Damwoude. Makkum, nu derde op
de ranglijst, wist niet wat ze kon verwachten van
de tegenstander. Vorig jaar zat Kwiek niet in
deze competitie. Uit het programmaboekje
bleek dat Kwiek, in tegenstelling tot Makkum,
ruim in de speelsters zit. Gelukkig kon Makkum
weer een beroep doen op Baukje Hoekstra en
Geertina Nota uit het meisjes A team. De eerste
set begon met Makkum met in de basis Rommy,
Vollie, Hilde, Eva, Marrit en Francis. Baukje en
Geertina zaten naast coach Frank op de bank. In
de eerste set ging het lang gelijk op tussen beide
ploegen, maar of het nu kwam door de vreemde
avond om te spelen of een lichte onderschatting
van de tegenstander, Makkum begon niet goed
aan de wedstrijd en er werden veel persoonlijke
fouten gemaakt. Zo kwam het dat Kwiek aan het
langste eind trok in deze set, 25-22.
De tweede set was Makkum een beetje wakker
geschut. Het ging toch in het begin nog wel gelijk

op en Frank had weer een time-out nodig om de
dames bij de les te houden. Tot de stand 19-20 in
het voordeel van Makkum kon Kwiek het nog
bijhouden, daarna was het gedaan met de dames
uit Damwoude, Makkum won deze set met 19-25.
In de derde set was Kwiek niet meer opgewassen
tegen het spel van Makkum. Door snel spel en
goed serveren werd Kwiek overlopen. Makkum
gunde de tegenstander net iets meer dan tien
punten, 11-25.
Ook de vierde set werd een walk over van
Makkum. Baukje werd er in gebracht voor
Rommy en de Makkumer dames stevenden op
een 1-3 overwinning af. Tegen het einde van
deze set, maakte Makkum het zichzelf nog even
moeilijk door de tegenstander dichterbij te laten
komen. Uiteindelijk werd het een 17-25 winst.
De eerstvolgende wedstrijd voor de dames is
een bekerwedstrijd op donderdagavond 1
december tegen V.V.S.A. uit Vollenhove. Dit is
een uitwedstrijd.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

KERSTSHOW
Een klein dorp
en zo een grote
Kerstshow
Bijna 1000m²
Kerstplezier
waar vindt je dat nog!!!

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen...
Een goede nachtrust is gezond
Loop een binnen
voor vrijblijvend advies over:
- Kussens
- Matrassen
- Bedden
- Dekbedden

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648 fax. 0515233545
of tel. 0515-231687
GRATIS AF TE HALEN In moaie krystbeam ± 3
mtr. heech. Moatte him sels ofseagje, til. 0515-233006
GRATIS AF TE HALEN 2 Vinken,
tel. 0517-532443
GRATIS AF TE HALEN Coniferengroen voor
kerststukjes etc. zelf snoeien, tel. 0515-232630
GRATIS AF TE HALEN Voor de liefhebber /
verzamelaar Fax / copieer Nashua Ricoh fax RF 06,
tel. 0515-232123
WIE heeft zaterdag 19/11 in De Steeg mijn zwarte
jas meegenomen, deze zou ik graag terug willen
hebben. Vollie Oostenveld, tel. 0515-232239
OPROEP Wie heeft de donkergroene Batavus
damesfiets met ligstuur meegenomen, vanaf onze
oprit bij de Alde Syl in Makkum, tel. 0515-231752
AANGEVLOGEN Witte sierduif, tel. 06-48182466
VERLOREN Bronskleurig hartje met rood steentje
kan een foto in Xanthe. Onderweg Markt naar
Hiemen, tel. 0515-230213
VERLOREN Gouden gedraaid armbandje op
donderdag 10 november jl. ´s middags/ ´s avonds,
heeft veel emotionele waarde ´erfstuk’. Marie van
Mourik, tel. 0515-232677

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 3 december
senioren
Makkum 1
- Heeg 1
Makkum 2
- Rijperkerk 2
Stormvogels´64 1 - Makkum 3

14.30 uur
12.30 uur
14.00 uur

junioren
Nijland A1
Makkum B1
Foarut C1

10.30 uur
10.30 uur
9.30 uur

- Makkum A1
- Sneek W/Zw B1
- MAkkum C1

Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 2 december
20.15 uur M Makkum 5 - VC Joure 1
20.15 uur D Makkum 4 - BEO 3
21,25 uur D Opslach 1 - Set Up 3
20.15 uur J Makkum 8 - SVW 6
21.25 uur H Makkum 2 - Punt Ut 1

echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

KNVB-competitie
dinsdag 6 december
20.00 uur H * Ny Engwier 3 - RES 3
* is een nieuw team toegevoegd.
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Zoekertje

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
De Voorn 8
8754 BB Makkum
tel: 0515-233669
fax: 0515-230720
gsm: 06-14666779
Showroom: It Gruthôf 5i

gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648 fax. 0515233545
of tel. 0515-231687
VERLOREN zaterdag 19/11 Kobalt/blauwe cape
van zwarte pietenpak, Annemieke, tel. 0515-233272
AANGEBODEN Om de winter lezend door te
komen, drie en een half jaargang blad zeilen,
tel. 0515-232272
TE HUUR op 4 december, voor een compleet sinterklaasfeest. Sint en twee pieten. Info Knipsalon
Durkje, tel. 0515-231651 of 0515-233016
TE HUUR Woning aan de Wonnebuursterweg 12,
Ferwoude, info± 0513-432399
TE HUUR op 5 december, twee vrolijke warte
pieten met strooisel en muziek, Info Durkje, tel.
0515-231651 of 0515-233016
OPROEP Vrijdagavond was de regioavond van de
jeugdclubs van Wûnseradiel in dorpshuis de
Djippert te Ferwoude. Wie heeft per vergissing
mijn zwarte colbert en wit overhemd meegenomen.
tel. 0515-541529
GEVONDEN Zwart beursje met 2 sleutels. 1
autosleutel (Suzuki) en 1 huissleutel met blauw
randje. Af te halen op Kerkstraat 3, tel 231430

Wij leveren (AWBZ-) geïndiceerde zorg
aan senioren
U kunt bij ons terecht voor:
z
z
z
z
z
z

huishoudelijke verzorging
verpleging
tijdelijke opvang of nachtopvang
langdurig verblijf in verzorgingshuis
hulp bij aanvragen van een indicatie
activiteiten voor senioren (vanaf 60 jaar)

z persoonlijke verzorging
z ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
z alarmering
z warme maaltijd verstrekking (tafeltje dekje)

Voor meer informatie kunt u (tijdens kantooruren) terecht bij
z de receptie van woonzorgcentrum Avondrust of Aylva State
z 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

