Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

Forse
Komkommer

0.19

aanbieding is geldig van
woensdag t/m zaterdag

www.makkumerbelboei.nl

Onze eigen krant?
zie pagina 7!

Voorstraat 13
8754 EV Makkum

Tel. 0515 - 233 664
Fax 0515 - 233 751

www.kingmawalinga.nl

Tijdens de
7e Krystwilledei
zijn de winkels
tot 20.00 uur geopend

No. 1111 - 30 november 2005

Mededeling
In verband met de kerstmarkt
op zaterdag 10 december
is de Voorstraat en Vallaat
afgesloten voor het verkeer.
Autobezitters worden verzocht
hun voertuig zaterdag
niet te parkeren
op genoemde straten.

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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Familieberichten

Info
Kerkdiensten
zondag 11 december
Protestantse gemeente i.w. Herv. kerk
9.30 uur Mevr. Corrie Hoekstra
Piaam 11.00 uur mevr. Corrie Hoekstra
R.K. Kerk 9.30 uur Priesterjubileum
pastoor J. v.d. Wal, dienst te Bolsward
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br.H.v.Spelden,Den Helder + H.A.
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M.Borgers, dienst te Bolsward
19.00 uur zr. F.J. Visser, 3e Oecumenische Adventsvesper

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
F.C. Nijman/G.G.J.Biermasz, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
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 F. v.d. Schaaf, Witherenstraat 1a, Bolsward.
tel. 0515-238980
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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

De hemel is een wei met bloemetjes......
(mam)
Elly is niet meer
maar in gedachte zal ze voor altijd bij ons
blijven, onze lieve zus, schoonzus en tante

Je kon opzoeken in de lucht.
Ik wou dat ik kon liegen,
En zeggen dat ik je niet mis.
Ik wou dat ik kon dromen,
En samen weer met jou zijn.
Ik wou dat ik kon lachen,
En weer genieten van het leven.

Elly Alucia
Stoepman - van Dalen
getrouwd geweest met Frits Stoepman
* 17 augustus 1929

1988

27 november 2005

Gerda Handofsky - van Dalen
Wiesje en Jan Dolfing - van Dalen
Neven en nichten
God zij met je
Dag lieverd
De crematie heeft reeds plaatsgevonden.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan allen die
zo liefdevol voor haar gezorgd hebben.
“Aan mijn roos die heel bijzonder is.”

Elly Stoepman- van Dalen
Onze lieve vriendin Elly is in haar slaap overleden.
Zij zei: “Ik neem afscheid van een mooi en
voltooid leven.”
Wij zullen haar blijvend missen.
Marinel en Pier Posthuma de Boer
Martine en Minke
Paula en Rinus van den Brink
Rianne en Paul
Makkum, 27 november 2005
Verdrietig maar met goede herinneringen nemen
wij afscheid van onze sympathieke buurvrouw

Elly Stoepman
Leo en Riet van der Bles
Koos van Dijk
Gerrit Bruinsma
Hans en Boukje van der Werf en kinderen
Eeltje en Fokje Mollinga
Nellie Dijkstra
Makkum, 27 november 2005
“D66 lid van het eerste uur”
Wij hebben afscheid genomen van

Elly Stoepman
De laatste jaren vergaderden wij regelmatig
bij haar thuis. Het was een vaste plek, waar
gezelligheid nooit ontbrak.
We zullen haar missen.
Namens de fractie en steunfractie
van D66 Wûnseradiel
Bauke van Dijk
Tjeerd Lutgendorff
Rob van Gorssel
Pier Posthuma de Boer

Onuitwisbaar is de herinnering aan jou.

Freek van der Meulen
* 31 maart 1951

26 augustus 2005

Het is hartverwarmend dat zovelen met ons
hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het
overlijden van Freek.
Janny van der Meulen
Trasmolen 17a
8754 GL Makkum
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Familieberichten
Toen werd 17 november toch nog een feestje!!
Zoveel lieve mensen hebben met ons meegeleefd
tijdens de spannende weken van ziekte.

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578
MAANDAG VLUG KLAAR

Ook onze trouwdag werd dank zij jullie één groot feest.

5 HALEN / 4 BETALEN

Hartelijk dank voor de honderden kaarten, een huis vol
bloemen en alle kado’s.

DINSDAG VERSE WORST DAG

Doetie en Thijs
Ook wensen wij iedereen hele fijne Feestdagen.

DONDERDAG t/m ZATERDAG
RIB/HAASKARBONADE
100 gram

GEBRADEN ROSBIEF
naturel of peper
100 gram

RUNDERWORST
500 gram

€ 0.85

€ 1.35

€ 2.75
VOOR UW DVD STEMPEL

VARKENS VERSE WORST
500 gram

€ 2.50

2 AMBACHTELIJKE ROOKWORSTE
en 4 KIPSCHNITSELS
voor slechts

Agenda
vrijdag 9 december
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen

zaterdag 10 december
Makkum - 7e Krystwilledei (Kerstmarkt)
van 15.00-20.00 uur op de locatie omgeving sluis, het
Vallaat en op de Voorstraat/ elders in de nummer meer
hierover

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

€ 2.25

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 2.75

€ 5.95

Nieuw in het assortiment
SILVO KRUIDEN diverse smaken
kom in de winkel en verras u zelf
in de keuken
Denkt u aan uw eventuele
KERSTBESTELLING
Voor wild en gevogelte het juiste adres
ook voor een heerlijke Rollade
draaien wij onze hand niet om
Bij de 7e Krystwilledei staan wij met
broodjes Beenham en Gluhwein

Makkum - HRC “De Prins” De Vallaat Sjongers

zondag 11 december
Makkum - Sporthal “Maggenheim” 19.30 uur
17e Kerst-Zing-Mee 2005 m.m.v. Interk. koor “Echo” uit
Hoorn, soliste Aukje v.d.Meer, Makkum en de
Muziekbrigade Leger des Heils, Harlingen, gratis toegang.

telefoon 0515-231488 of 232547

Almhof Vruchten Roeryoghurt, 0.5 liter.............................0.69
Boterhamworst, 100 gram......................met 10

Koop Unicef kaarten en
cadeaus en help kinderen
Makkum - UNICEF Nederland komt alweer een halve
eeuw op voor de rechten van kinderen over de hele
wereld. Dit najaar vraagt UNICEF speciaal de aandacht
voor het recht op onderwijs. Een veilige school en goed
onderwijs maakt kinderen weerbaarder tegen allerlei
vormen van uitbuiting en geweld. Bovendien biedt het
hen de kans aan armoede te ontsnappen. Door bijvoorbeeld kaarten te kopen helpt u mee de dromen van
kinderen wereldwijd te laten uitkomen.
Unicef artikelen zijn deze week te koop bij supermarkt
Coöp. Van der Wal en wel op donderdag van 10.30 12.30 uur en van 15.00 - 17.30 uur, vrijdag van 10.30
- 20.00 uur en zaterdag zijn we bijna de hele dag aanwezig. Namens alle kinderen die door UNICEF geholpen
worden, alvast hartelijk dank voor uw steun!

zegels extra
Abee Huzarensalade............................................nu 3 voor 0.99
Dreft Afwas Original, 500 ml.........................................nu 1.39
Top Q Keukenpapier, 2 rol..........................................1.25 0.89
Yogho-Yogho Aardbei, 1 liter.........................................nu 0.69
Top Q Cola of Sinas, 1.5 liter.........................................nu 0.59
Mandarijnen . . . . . . . .net 1 kilo
Sinaasappels . . . . . . .net 2 kilo
Citroenen . . . . . . . . . . . .4 stuks
Grapefruit . . . . . . . . . . . .4 stuks
4.99
Aanbiedingen geldig van do. 8/12 t.e.m. wo. 14/12
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7e Krystwilledei Makkum zaterdag 10 december
Locatie Vallaat - Voorstraat en omgeving van de sluis van 15.00-20.00 uur

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 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
1 kg schouderkarbonade
van € 4,25 voor € 7.00

Makkum - Het alles wordt in kerstsfeer aangekleed, een dertigtal kraampjes met een gevarieerd
aanbod met kerstkleding en een grote verscheidenheid aan kerstsfeer artikelen. Ook de Gluhwein
ontbreekt niet, evenmin de hapjes en de drankjes.
De primeur op de Krystwilledei komt van de
“Vallaat Sjongers”, een koor van Makkumer
stemmen. Er is een verhalenverteller ook al
weer in een sfeervolle Wigwam. Scouting
Burdine verleent opnieuw haar medewerking bij
de opbouw van de kerstmarkt en bakt in eigen
keuken van die overheerlijke pannenkoeken,
zeg maar gewoon om van te smullen. Het draai-

orgel van Bertus Bijlstra zorgt voor de muzikale
klanken die bij kerst passen. In het water tussen
Vallaat en Voorstraat liggen gepavoiseerde vaartuigen. En wat kunt u nog meer verwachten de
levende Kerststal, en de rondrijdende Kerstman
op arrenslee. Voor de kinderen is er ook een
kleurplaat wedstrijd.
En als klap op de vuurpijl ter afsluiting van de
Krystwilledei om ongeveer 20.00 uur wordt een
spetterend vuurwerk afgestoken, dat mede
mogelijk is gemaakt door de Holle Poarte en
Marina Makkum

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

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Uitnodiging
Na ruim 33 jaar gaat W.G. Jansen per 1 januari
stoppen met zijn werkzaamheden als huisarts te Makkum.
U bent van harte welkom op de receptie die wordt gehouden in de
“Nynke Pleats” te Piaam op 16 december van 16.30 uur tot 19.00 uur.

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

AFHAALMENU
voor DECEMBER
z Koe Lo Kai
z Babi Ketjap
z Foe Yong Hai
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
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

www.RecreatieMakkum.nl
Nieuwe site voor ondernemers
,,We geven het toerisme in Makkum een extra impuls’’

Heeft voor u deze week !!!
Goudgele Turbana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Verse bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.25
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

ut res rt/Sauna
Bea

2e persoon
voor de helft
van de prijs

Nu op naar Beautyresort sauna 'De Leliehof'
voor het vriendinnen-a
arrangement
voor slechts € 59.95
z Ontvangst

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

Voor andere aantrekkelijke arrangementen
kijkt u op www.leliehof.nl
Let op! Boeken via internet extra 5% korting

Houtmolen 8 Makkum
Telefoon (0515) 233020

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

* De Makkumer ondernemers Ineke Ruivenkamp en Natasja Kamerbeek (rechts)
Makkum - Een volledige en actuele website met ruim
160 aan recreatie gerelateerde bedrijven en belangrijke
telefoonnummers. De Makkumer ondernemers
Natasja Kamerbeek en Ineke Ruivenkamp ontwikkelden
www.recreatiemakkum.nl om aan de vraag van toeristen
te voldoen. Ruivenkamp legt uit: ,,We vingen signalen
op dat er behoefte is aan een duidelijk overzicht van
onder andere bedrijven, musea en doktoren. Internet
is daarvoor de oplossing.’’ Toeristen in Makkum, maar
ook mensen die overwegen naar Makkum te komen,
hebben veel aan de site. Iemand die namelijk een
geschikte vakantiebestemming zoekt, wil toch weten
of er wat te beleven is in het IJsselmeerdorp of dat hij
in de ‘middle of nowhere’ terechtkomt. ,,Ook voor de
Makkumer heeft recreatiemakkum.nl een meerwaarde’’, vertelt Kamerbeek die zich vooral met het
concept van de site bezighoudt. ,,Zo kunnen er gratis
zoekertjes geplaatst worden en is er een evenementenkalender aanwezig. De kalender is overigens door
iedereen aan te vullen en dus zeker interessant
voor verenigingen.’’ De site is hierdoor eigenlijk een
combinatie van het startpagina- en marktplaatsidee.
,,Door rubricering kan een toerist snel de onderneming
vinden die hij zoekt. De zoekertjes en activiteiten
trekken extra mensen aan.’’
Nieuwe impuls
Kamerbeek en Ruivenkamp zijn niet zo maar met dit
idee gekomen. ,,We kennen elkaar zo’n vijf jaar en de
ideeën borrelden al een tijdje bij ons’’, aldus
Ruivenkamp. Voor de leefbaarheid van Makkum is
het toerisme één van de belangrijkste peilers. ,,We willen

de ondernemers in Makkum ondersteuning bieden
om gezamenlijk te innoveren en te investeren op dit
vlak. Een goede promotie is daarbij noodzakelijk.’’
Een reclamezuil voor lokale bedrijven is volgens hen
dé oplossing. ,,Daarmee geven we het toerisme in
Makkum een nieuwe impuls.’’ De twee initiatiefnemers
nemen overigens jaren ervaring mee. Ruivenkamp
werkt al geruime tijd met toeristen. Eerst in de horeca,
nu al weer jaren in chaletbemiddeling. Kamerbeek
runt haar eigen goedlopende en snelgroeiende webdesignbureau Proweb Consultancy. Daarnaast krijgen
de twee vrouwen ondersteuning op technisch vlak
van een programmeur en databasespecialist.
Landelijke bekendheid
Ruivenkamp en Kamerbeek pakken het groots aan.
Onder de bedrijfsnaam KRM Webconcepten ontwierpen
ze de nieuwe site waarop alle ondernemers gebundeld
worden. ,,We doen veel om de site bekendheid te geven.
Zo gaan we bijvoorbeeld landelijk reclame maken voor
recreatiemakkum.nl en zodoende voor heel Makkum’’,
vertelt Ruivenkamp, die de administratie verzorgt,
enthousiast. Na ruim een jaar voorbereiden, is de site nu
online. Elke ondernemer kan zijn of haar gratis visitekaartje terugvinden op het net. Ook kan voor een bedrijfspresentatie, een link naar de eigen website of een banner
gekozen worden. ,,Wij zijn van mening dat de kracht van
de site het lokale karakter is. Wanneer de nieuwe site van
Makkum een succes is, willen we ook voor andere
vakantieplaatsen een site maken. We denken echt dat
deze opzet werkt om toeristen te trekken en te behouden.
En daar hebben heel wat dorpen en steden behoefte aan.’’
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 10 december

Kerstmenu
Gewaardeerde gasten,

senioren
WWS 1
Joure SC 3

- Makkum 1
- Makkum 2

14.30 uur
14.30 uur

junioren
Makkum A1
Zeerobben B1
Makkum C1

- Heerenveen A2
- Makkum B1
- Scharnegoutum’70 C1

14.30 uur
12.00 uur
11.00 uur

Sporthal
NeVoBo competitie
Vrijdag 9 december

Het einde van het jaar nadert, met al die gezellige en feestelijke dagen.
Wilt u geen zorgen en toch iets bijzonders voor uw gasten?
CC-Catering heeft ook dit jaar weer met zorg een verrassend
Kerst afhaalmenu voor uw “diner in eigen huis” samengesteld.
Vanzelfsprekend kunt u ook nu tijdens de feestdagen weer de door ieder
zeer gewaardeerde Hors d’oeuvre- of een Saladeschotel bestellen!
Ons Cateringteam geeft u graag informatie over de verschillende mogelijkheden.
Reserveer a.u.b. op tijd.

CC-CCatering
Uw partner voor het verzorgen van een catering op maat.
www.uwsmaak.nl
Ook voor u kerst afhaalmenu

Dorpsweg 4, 8755 JH Idsegahuizum - Tel. 0515- 233370 - Fax.0515- 233064

20.15 uur M Makkum 5
20.15 uur J Makkum 9
21.25 uur H Makkum 1
20.15 uur J Makkum 6
21.25 uur D Set Up 4

- SVI 1
- Strânfries 9
- HVV 1
- NOK 4
- BEO 4

zaterdag 10 december
17.00 uur D Makkum 1
17.00 uur D Makkum 2

- Otib 1
- Delphion/DBS 2

KNVB-zaalvoetbal
dinsdag 13 december
20.00 uur D Ny Engwier 2 - Lemsterland 1
21.00 uur D Ny Engwier 1 - Workum 1

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

K O R T I N G S P A S

Quickservice v.d. Bles

VAN DER 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 adviesprijs. Aanvraagformulieren zijn bij de
kassa te verkrijgen

KORTING OP BRANDSTOF, QUICKSERVICE EN CARWASH

Korting op:
O brandstof (5 cent p.l.)
O autowassen (25%)
O aanhangwagenverhuur (15%)
O quickservice (15%)
O autoverhuur (15%)
O 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
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Vanaf 12 december a.s. valt onze
eigen krant weer bij u op de deurmat!

Wordt hij niet bij u verspreid?
Wij sturen hem u graag gratis toe.
Telefoon: 0515-233664
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ArtoGraph
Graveer- Frees- en Laserwerk
voor o.a.
z Herinneringsspiegels met foto en tekst
voor o.a. Geboorte, Trouwen, Jubilea
z Bedrijfspresentaties
z Naamborden/Gevelletters
z Bijzondere relatiegeschenken en Sportprijzen
z Industriële toepassingen
z Eigen ontwerp service

Welkom in onze showroom
* Dit vuurwerk werd vorig jaar in augustus afgestoken vanaf de boulevard op de Holle Poarte, ter
afsluiting van het toeristisch seizoen. Zaterdagavond krijgen de toeschouwers op het Achterdijkje
en havenkade een uniek spetterend vuurwerk te zien. Het wordt ontstoken op het terrein van
Jachtbouw De Vries Feadship XL. Dit vuurwerk spektakel wordt mede mogelijk gemaakt door de
Holle Poarte en Marina Makkum.

Bezoek: www.artograph.nl
Dorpsstraat 47
8759 LC Exmorra
Tel. (0515) 575588 / Fax (0515) 572749
E-mail: info@artograph.nl

Bar Café Restaurant

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
* zaterdag 17 december om 19.00 uur bent u welkom in manege Boeyenkamp in Cornwerd, de
"Fleurop" dameszadelclub zorgt met haar optreden voor een avond met heel veel verassingen.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 0515-232477

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

Suzuki
Renault
Citroen
Volkswagen
Volkswagen
Renault

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

Smart city
Volkswagen
Opel
Volkswagen
Mazda

Grand Vitara
Scenic
Xsara Picasso
Golf

2.0 5 deurs
06-2001
1.9 DC1
06-2001
1.8 16V kat gr. met
04-2001
1V 5-drs.
04-2001
1.9 TDI 66kw Comfortline bl. met
Golf IV
1.9 TDI 66 kw Trendline
bl. met
01-2001
Megane 1 coupe 1.6 16V sport geel
div. opt. LPG G3
03-2001
Coupecompcar
06-2001
Polo
1.4i 60 kat Blauw
04-1998
Corsa
1.5D Swing blauw
01-1995
Kever
1200 1.2 parelmoer
05-1982
323
1.8i F-coupe 16V Bl.
04-1992

Grijs kenteken
Opel
Combo
Opel
Combo
Fiat
Fiorino

155000
165000
139210
134625

16.500.00
11.500.00
10.500.00
9.950.00

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

147287

9.250.00

* AUTODIESELOLIE

157147
12900
172175
134883
97594
142658

7.950.00
4.800.00
4.250.00
3.250.00
2.500.00
1.950.00

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

98916
105277
109064

3.500.00
3.500.00
750.00

* HBO-I, PETROLEUM

Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

1.7 D rood
1.7 D rood
1.3 benz wit

10-1999
10-1999
04-1993

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506
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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.

www.RecreatieMakkum.nl

Vakantie?
Kom eens langs!

* Het dorp in Kerstmarktsfeer met de vele kraampjes en belangstellenden uit Makkum en omstreken

Tegels

Delicatessen

voor als het ECHT lekker moet zijn

Deze week kaasweek

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

Oude Goudse Kaas . . . . . . . . . . . . . . . .
Jong Belegen Kaas (no3) . . . . . . . . . . . .
Gouwenaar Light pikant gerijpt . . . . . . . .
Mosterdkaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwitserse Raclette/gourmetkaas . . . . . . . .
Belegen Geitenkaas . . . . . . . . . . . . . . .
Limburgse Un Grot Gerijpte Kaas . . . . . .
Pecorino Romano (parmesan van koemelk)

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.6.95 p/kg
.5.95 p/kg
.8.95 p/kg
.7.90 p/kg
.van 1.89 nu 0.99 p/100 gram op=op
.nu 10.95 p/kg
.van 2.39 nu 1.99 p/100 gram
.van 1.69 nu 0.99 p/100 gram op=op

Ook uw adres voor Kerstpakketten, Cadeaumandjes en Wijnkistjes

Tot ziens op de Markt 25 in Makkum - Tel:0515-231663 - Fax:0515-233283
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
voetbal - Makkum

gelijkspel tegen Heeg

Makkum - Na drie verliespartijen op rij behaalde
Makkum afgelopen zaterdag in zijn eerste
wedstrijd van de tweede competitiehelft eindelijk weer een puntje. In een meer spannende dan
fraaie wedstrijd zonder veel hoogtepunten lukte
het de ploeg niet om de halverwege de tweede
helft verkregen voorsprong over het eindsignaal
heen te tillen. Aan het bestuur van de vereniging
lag het in elk geval niet. In haar voorwoord
wenste zij een ieder een leuke en sportieve wedstrijd. Nu is leuk een subjectief begrip maar
zelfs de meest trouwe supporters beginnen zo
langzamerhand te morren bij het aanschouwen
van wedstrijden van ‘hun eerste’. Sportief was
de wedstrijd eigenlijk ook niet echt gezien de
vele gele kaarten voor beide ploegen en het af
en toe ergerlijk gemene vlaggen van de grensrechter uit Heeg. In haar bekende maar nog
steeds niet naar tevredenheid functionerende
opstelling, met twee spitsen en aanvoerder
Reimo Tjeerdema als aanvallende middenvelder
in de ‘ruit naar voren’ daar vlak achter, speelde
Makkum zoals gebruikelijk de laatste weken
een redelijke tweede helft na een uitermate
belabberde eerste. Conditioneel lijkt het dus wel
goed te zitten, voetbaltechnisch (nog) allerminst. Positief was de terugkeer van Gerard
Roorda die na blessures en andere perikelen
voor het eerst in lange tijd weer eens in de basis
stond en nadrukkelijk aanwezig was.
In feite kende de wedstrijd maar drie hoogtepunten, waarvan twee na rust. Eerst was daar in

de eerste helft de redding van keeper Simon
Adema die werkelijk subliem reageerde op een
van dichtbij ingeschoten bal. De twee hoogtepunten in de tweede helft betroffen de twee
doelpunten, broederlijk verdeeld over beide elftallen. Eerst was het topscorer Jouke de Jong
van de thuisclub die vanaf de rand van de
zestienmeter droog en hard uithaalde en keeper
Reijenga van Heeg kansloos liet. Een mooi
doelpunt maar, eerlijk is eerlijk, de mooiste
goal kwam op naam van Atze Atsma van de
bezoekers die van ruim 25 meter onbedaarlijk
hard uithaalde en zijn schot in de kruising
achter de kansloze Adema zag verdwijnen.
Hoewel Makkum nog wel protesteerde (laatste
man Jelle Hiemstra lag weer eens ‘geblesseerd’
op de grond) kon scheidsrechter Luimstra uit
Leeuwarden niet anders dan het doelpunt goedkeuren. Met het gelijke spel schieten beide
ploegen niet veel op. Zowel Heeg als Makkum
blijven vertoeven in de onderste regionen van
de vierde klas met een onderling verschil van
één punt. Gezien het vertoonde spel afgelopen
zaterdagmiddag een voor beide ploegen terechte
klassering.
De laatste overwinning van Makkum dateert van
15 oktober jl. toen in Creil de gelijknamige voetbalvereniging met 1-2 werd verslagen. Hoog tijd
dus om weer eens drie puntjes te halen. Wellicht
lukt dit aanstaande zaterdag als in Wirdum op
sportpark ‘t Loo wordt aangetreden tegen het
één plaats hoger geklasseerde WWS.

Café

Romano
Makkum
Markt 11, 8754 CM
0515 - 231351

wenst iedereen prettige Kerstdagen.
Beide kerstdagen vanaf 16.00 uur open.

De
Binderij
bloemen & zo
Het is tijd voor
Kerst-M
Metamorfose!!
Kom kijken naar sfeervol
bloemwerk en mooie
accessoires
Jacqueline Schaap-Lootsma
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Kaatsvereniging Makkum

MEDEDELING
De Federatie van
Wûnseradiel-Bolsward-Workum
organiseert
op zaterdag 17 december a.s.
een zaalkaatspartij
in sporthal “ De Trije “ in Franeker.
Er wordt in alle categorieën gekaatst.
De aanvang is om 10.00 uur.
De inleg is € 2,50
voor pupillen en schooljeugd
en € 5,= voor jongens, meisjes,
Heren en Dames.
Opgave voor deze partij kan bij:
Mieke Tilburgs
Strânwei 17 Makkum
Tel: 0515-231377
E-mail: alpha@ayc.nl
De opgave is mogelijk tot:
Woensdag 14 december 19.00 uur

* Al is er nu nog geen sneeuw gevallen in Makkum maar mogelijk is de Kerstman in de arrenslee
de voorloper van een witte kerst?

Meer info op www.kvmakkum.nl
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.

. Nieuws van Restauratie
Blazer TX 33

Bekendmaking Ontwerp-beeldregie
uitbreidingsplan “Dorpsrand” te Tjerkwerd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken bekend;
gelet op artikel 12 van de Woningwet en de bepalingen overeenkomstig de
Inspraakverordening Wûnseradiel; dat de gemeente Wûnseradiel het
Ontwerp-beeldregie uitbreidingsplan “Dorpsrand” te Tjerkwerd

.

heeft opgesteld. Het ontwerp-beeldregie uitbreidingsplan ligt vanaf 1 december 2005
gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Arumerweg 53 te Witmarsum.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door ingezetenen en belanghebbenden
schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 2, 8748 ZL
Witmarsum. Mondelinge zienswijzen kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend, na telefonische afspraak met de heer Tj. Gietema van de afdeling VROM.

1e Kerstdag gesloten
2e Kerstdag geopend vanaf 12.00 uur
Deze dag serveren wij een Kerstdiner a la carte
Aperitief:
Cranberry - Basilicum Vermouth
Menu:
Rundercarpaccio met Geitenkaas,
toastjes uit de oven
**
Trilogie van Lamskotelet,
Hertenbiefstuk en
Eendenborstfilet,
geserveerd met een fijne
Rodewijnsaus.
**

HBR

Kaasplankje
**
Gemberpudding
met honing en lavendel

€ 39,50 p.p
(de gewone kaart blijft ook gehanteerd)

De Waag

Markt 13, 8754 CM Makkum
Telefoon (0515) 23 14 47

.

Makkum - U heeft de prachtige Blazer TX 33 kunnen
bezichtigen bij de afgelopen visserijdagen. De Blazer
heeft nu een mooi plekje gekregen in de oude loods van
Dijkstra/Draisma aan de Houtmolen. Daar kunnen we nu
voorlopig aan de gang met de restauratie. En eindelijk
is het dan zover, nu het hoorngeschal van de intocht is
verstomd, kunnen van start. Door de scheepstimmerlieden
Ivor van Klink en Rinse Wiegersma zal in de derde week
van november met de restauratie begonnen worden.
Naast de 2 professionele scheepstimmerlieden zal aan dit
project een aantal medewerkers verbonden worden vanuit
een leer/ werkproject. Naast de restauratie zullen deze
mensen ook ingezet worden voor de kantinewerkzaamheden,
magazijn en werkplaatswerkzaamheden, opzetten van een
bezoekerscentrum. Voor de restauratie van de Blazer zijn
nu bijna alle subsidies binnen en/of toegezegd, wat dat
betreft zien we de toekomst positief tegemoet. Naast de
Stichting Blazer TX33, die zich voornamelijk met de
restauratie bezig houdt, is er een nieuwe stichting in het leven
geroepen die zich o.a. bezig gaat houden met de realisatie
van een historische werf met een sleephelling. Daarnaast
gaat deze nieuwe (Stichting WON) zich bezig houden met
het beheren en exploiteren van authentieke visserijschepen,
waaronder de TX 33. De restauratie van de TX 33 wordt
daarom geen eenmalig project. Door de realisatie van de
historische werf kunnen we meer schepen gaan restaureren.
Ook de Inter Gemeentelijke Sociale Dienst ZWF heeft
hierin zijn medewerking verleend, waardoor het leer/
werkproject ook verder kan gaan. Maar... voor de realisatie
van de werf en de sleephelling hebben we nog geen stuiver,
en we hebben toch wel een paar ton nodig voor alle
materialen. De plannen worden op dit moment uitgewerkt,
en zo gauw we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen
we u dit laten weten. Waarom gaan we dit allemaal doen?
Als eerste natuurlijk omdat we verliefd zijn op traditionele
vissersschepen en historische scheepswerven. Wat we
o.a. willen is een stukje terug halen van de sfeer van de
oude werf van Alkema, waar vroeger ook blazers werden
gebouwd. Als ons dit lukt moet het voor Makkum een
goede aanwinst worden om het toerisme in Makkum een
nieuwe impuls te geven. Immers, er komt ook een mooi
bezoekerscentrum in waar o.a.veel informatie over de
voormalige Alkemawerf gegeven zal worden. Het kersverse stichtingsbestuur is bijzonder gemotiveerd om hier
mee aan de slag te gaan. Er zijn al veel personen die hier
hun vrijwillige bijdrage/ inzet aan geven. Voor dit hele
traject kunnen we nog verschillende mensen gebruiken
die enige deskundigheid hebben op het gebied van bouwen,
elektriciteit gas e.d. Maar ook op het gebied van het
inrichten van een bezoekerscentrum.Dus alles op basis
van vrijwilligers om daarmee de bouw van de historische
werf te kunnen realiseren. Samen met uw ondersteuning
moet het lukken !
Als u belangstelling hebt om uw deskundigheid in te
brengen dan kunt u zich aanmelden bij;
Stichting WON p.a. Hendrik v.d.Werf (secr)
Weersterweg 15, Wûns tel.0517-532521
of Karel Helder (voorz)
Kerkbuurt 14, Parrega tel.06 535 03 740.
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Ondernemers Vereniging Makkum - Krystwilledeikommisje - Deze advertentie is m

mede mogelijk gemaakt door bovenstaande bedrijven
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Deze kleurplaat opsturen naar:
Gasterij "Hennie fan Richt"
Plein 10, 8754 ER Makkum
div. prijzen te winnen, verdeeld in
2 categorieën, De hoofdprijs t.w.v.  25,00
en verdere prijzen totaal aan  200,00
doormiddel van waardebonnen
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Twintig jaar Scouting
Burdine Makkum
Makkum - Een nieuwe groep, twintig jaar geleden
verscheen in de Makkumer Belboei een artikel waarin
werd gevraagd of belangstelling was om in Makkum
een scoutinggroep op te richten.
Die belangstelling is er; binnen korte tijd meldden zich
40 jongeren om het spel van verkennen te spelen en
14 mannen en vrouwen om hieraan leiding te geven.
Het ligt dan ook in de bedoeling om in Makkum een
scoutinggroep op te richten. De start zal waarschijnlijk
in januari 1986 plaatsvinden.
Mensen als Klaas Groeneveld, Simon Tromp,
Leendert- Germ Klein, Nico Parlevliet en Corrie
Bruinsma namen het voortouw om een scoutinggroep
op te richten die, nu bijna 20 jaar later, gegroeid is tot
een leuke, vlotte groep waar al veel mensen een leuk
en plezierig tijdverdrijf gevonden hebben.

Tijdens de 7e Krystwilledei op 10 December,
introduceren wij de

Nieuwe Makkumer Mieck
Aan de kraam op het Vallaat - Voorstraat.
Onze winkel is tijdens deze 7e Krystwilledei geopend
van 8.00 uur tot 17.00 uur.
echte bakker

Kluft
Kerkstraat 31 - Tel. 231407
MAKKUM

Van het eerste oefenkamp van de Rowans en Sherpa’s
op het oude terreintje van de Watersport Vereniging
Makkum via het Friese zomerkamp in Drachten in
1995 tot de vele pinksterkampen in Anloo en later in de
Marnewaard, Scouting Burdine Makkum was erbij.
Natuurlijk waren er het niet alleen kamperen. Vele
andere activiteiten passeerden de revue. Wat te denken
aan loterijen, kerstkrans-actie, Koninginnedag in
Grootebroek (NH), muziekfestivals, vriendjeskampen,
speurtochten variërend van een uurtje tot een compleet
weekeinde waar het ruigere werk van midden in de
nacht een paar kilometer langs de kustlijn door het
water tot je middel niet werden geschuwd.
Inmiddels is de Scoutinggroep Burdine een gezellige
groep met een compleet eigen manier van werken en
met een bijzondere sfeer. Vanwege dit 20 jarig bestaan
houden wij een feestmiddag en wel op zaterdag 7 januari.
Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur is het eerst feest voor de
huidige leden van de groep Van 17.00 uur tot ongeveer
20.00 uur is er dan de mogelijkheid voor alle oudleden, leiding en bestuur om onder het genot van een
hapje en een drankje wat bij te kletsen over hun eigen
tijd bij de Welpjes / Kabouters, de Verkenners /
Padvindsters, de Rowans en Sherpa’s of misschien wel
de Stam. Er zullen vele foto’s getoond worden van de
diverse activiteiten en gebeurtenissen door de jaren heen.
Leiding en bestuur Scouting Burdine Makkum rekenen
op een flinke belangstelling.

Ons Gebouw
Markt 17 - Makkum
voor al uw vergaderingen
*** tel. 0515 - 232214 ***

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Voor al uw Kerstartikelen kunt u terecht bij

z
z
z
z
z
z
z
z
z

Kerstversiering vanaf € 2,00
Kerstverlichting voor binnen en buiten vanaf € 2,95
Lichtslang per meter en instelbare regelaar
Stekkerbakjes en verlengsnoeren vanaf € 2,00
Elektrische gourmet/raclette vanaf €16,95
Spiritus gourmetset vanaf € 8,65
Wijnglazensets vanaf € 7,50 per 6
Bakvormen, deeg - en spuittoebehoren
Sleden, ruitenkrabbers en ander wintermateriaal

Zoekt u iets anders, kom gerust langs en vraag er naar
20.000 artikelen op voorraad en nog veel meer te bestellen!

grote verwarmde overdekte

KERSTSHOW
met o.a. Kerststukken
van uitzonderlijke kwaliteit
Kerstbomen o.a.:
Nordmansparren,
Servische Sparren (omorika)
Kerstaccesoires
en nog veel,
maar dan ook nog veel meer!
Bijna 900m2 kerstplezier
Ruigelvrije bomen

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

Gasterij “Hennie fan Richt”
Eerste en tweede Kerstdag serveren wij onze Kerstdiners.
Het Kerstdiner kunt U zelf samenstellen uit ons speciaal Kerstmenu.
Vanaf 14.00 uur bent U van harte welkom. Op aanvraag stuur ik U het keuze Kerstmenu toe.
Ook met de Kerstdagen salade’s verkrijgbaar. Graag tijdig reserveren / reserveren gewenst

dinsdag 27- woensdag 28- donderdag 29- zaterdag 31 december zijn wij gesloten

Hennie de Vries
Plein 10 - 8754 ER Makkum - (0515) 23 29 21 - b.g.g. (0515) 23 19 53 / 06 51 50 79 37
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Website WMO Zuidwest Fryslân
www.wmozwf.nl
Witmarsum - Vorige week dinsdag is de nieuwe website
van het project Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) in Zuidwest-Fryslân gepresenteerd op de
Dorpencontactavond in de Klameare in Workum.Voor
deze avond waren alle verenigingen van Dorpsbelangen
in Zuidwest Fryslân uitgenodigd. De website geeft informatie over het project wat in deze regio wordt uitgevoerd
en verwijst naar de algemene WMO-informatie.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een nieuwe
wet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor maatschappelijke ondersteuning. Op dit moment is overigens
nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wet in werking gaat
treden. De website www.wmozwf.nl komt voort uit de
samenwerking tussen acht gemeenten uit Zuidwest
Friesland. De website is opgezet om te informeren over de
ontwikkelingen in de WMO in deze regio. Daarnaast
wordt in de regio een pilot uitgevoerd op het gebied van
samenwerken op het onderwerp leefbaarheid. De acht
gemeenten die in de regio samenwerken op het gebied
van WMO zijn Bolsward; Gaasterlân-Sleat; Lemsterland;
Littenseradiel; Nijefurd; Sneek; Wûnseradiel en
Wymbritseradiel. De gemeenten werken samen aan de
nieuwe wet om die een zo goed mogelijk invulling te
geven. Om alle gemeenten, ook andere gemeenten uit
Nederland, hiervan op de hoogte te houden is de website
tot stand te komen. Hierop worden alle ontwikkelingen,
vorderingen en bijeenkomsten vermeld. De website wordt
gelinkt aan de officiële WMO-website.

VAN DER MEER
de Verfspecialist
Profiel maakt van je huis
je thuis
VOORSTRAAT 21 8754 EV
MAKKUM TEL. 0515-232013

Voorstraat 21 - 8754 EV Makkum
Openingstijden:
Maandag
13.00-17.00
Dinsdag
09.00-12.00
Woensdag
09.00-12.00
Donderdag 09.00-12.00
Vrijdag
09.00-12.00
Zaterdag
09.00-12.00

13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00
13.00-17.00

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
z

z
z

persoonlijke verzorging
ondersteunende begeleiding
(algemeen/individueel of
in groepsverband bijv. dagbesteding)
alarmering
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
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Nieuw outfit Bar-Café
“De Belboei” voor
zvv Nij Engwier

* van boven naar beneden:Jan Ruurd Amels, Karel
Roorda, Henny van Richt, Henry de Vries, Robert Jan
Attema, Jeroen Adema, Hidde Koornstra en Bram Elzinga.
Makkum - Het 2e herenteam van de zaalvoetbal
vereniging, zvv Nij Engwier presenteert zich in een
nieuw outfit.Bar-Café “De Belboei” heeft er voor gezorgd
dat de jongens weer een aantal jaren vooruit kunnen met
dit schitterende tenue. In de competitie komen ze uit in de
3e klasse waar momenteel een 7e plaats bezet wordt.
Maar uitgaande van de klasse van dit team zullen ze
ongetwijfeld nog een aantal plaatsen stijgen.

Biertje?
Bij besteding van € 250 of meer
gratis een 6-p
pack met origineel

DOEDEL GLAS!

DOEDEL BIER!
Nu op voorraad: 1000 m²
Chinese Hardsteen Tegels
Uiteraard tegen scherpe prijzen!
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www.nieuwbouwinmakkum.nl

Kantoorboekhandel
T. Coufreur
Kerkstraat 17
8754 CP Makkum
0515-231492

* De “Vallaat Sjongers” een primeur voor Makkum het zijn een zestiental ‘sjongers’, van de
Biljartclub De Prins. Die op een gegeven moment zeiden we moeten iets geks bedenken.
Zaterdag tijdens de Krystwilledei zijn ze te horen en te zien om en bij de sluis......
Ze zingen o.m. havenzang liederen op accordeon begeleiding van Luut Stellingwerf uit Witmarsum.

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510
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Kerstbuffet Hotel De Prins 2005
2e Kerstdag aanvang 19.00 uur
Amuse
*
Diverse Salade’s
*
Paté van Gerookte Makreel
*
Gerookte Zalm met Jacobsmosselen
*
Moussaka van Linzen en Mozzarella
*
Warme Beenham met Mosterdsaus
*
Hazenpeper met Berner Rosti
*
Houtduif met warme Perenchutny

Pastei van Tongschar en Garnalen
*
Gebraden Hertenlende met Vijgen
*
Diverse Groentes en Aardappelgarnituren
*
Spetterend IJsbuffet
**

per persoon

€ 36.-

kinderen €

12.50

reserveren gewenst - telefoon (0515) 23 15 10

Tijdens de Krystwilledei 10% Korting
op de gehele Collectie
Kerstwenskaarten en Kalenders.
(uitgezonderd de Makkumer Kalender)

Zaterdag 10 December zijn wij
geopend van 9.00 uur - 20.00 uur
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Kerstkransen actie Scouting Burdine
Net als voorgaande jaren komt ook dit jaar de Scouting
Burdine weer langs met overheerlijke kerstkransjes.
Dit slechts voor € 2.00 per pakje
U kunt de Scouting verwachten
in de week van 12 t.e.m 17 december.
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510

nc

Voor lu

3 gangen keuzemenu maand december
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Salade met
gebakken Geitenkaas

Entrcôte Oosters gekruid
met een pittige Tomatensaus

Bladerdeeg taartje met appel

of

of

Kreeftensoep

Hazenpeper

of

of

Salade met gerookte Kipfilet

Gebakken Slibtong

of
Koffie - IJs
of
Taartje met rode vruchtensorbet
gevuld met roomijs

€ 18,50

Tot ziens bij Sietze, Silvia en Koert

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

DECEMBER AANBIEDINGEN BIJ GARAGE HORJUS
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,radio-cd,lm.velgen,43dkm
Peugeot 307 XR Hdi,zwart,5drs,a/c,cruisecontr,121dkm
Opel Astra 1.6-16v,Njoy,5drs,zwart,a/c,cruise,35dkm
Seat Leon Sport 1.8-20v Turbo,zwart,a/c,lm velgen
Renault Scenic 1.6-16v RXE AUTOMAAT,blauwmet,airco
Ford Focus TDDi,5drs,bl.met,a/c,radio-cd,nw.st,86dkm
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
Seat Leon Tdi,110pk’sport’,a/c,lm-velgen,r.cd,110dkm
Ford Focus Wagon 1.6-16v,zilver,a/c,radio-cd,dakrail
Kia Carens 1.8-16v LS,zwartmet,airco,dakrail,31dkm
Audi A3 Tdi 110pk’ambiente’,3drs,blauwmet,cruisecontr,
Lm.velgen,el.rmn/spiegels,alcantara leer,125dkm
Citroen Xsara 1.9 Diesel,5drs,a/c,radio-cd,75dkm
Renault Clio 1.2-16v,roodmet,el.rmn,cpv+afst.bed,
Daihatsu YRV 1.3-16v,rood,5drs,st.bekr,el.rmn.38dkm
Ford Ka 1.3i’Edition’,airco,lm velgen,radio-cd,57dkm
Peugeot 406ST 1.8-16v,zilver,a/c-ecc,lm.velgen,nw.st
Citroen Xsara 1.9D,5drs,groenmet,cpv,trekh,van.part

2002
2003
2003
2002
2001
2003
2001
2001
2001
2002
2002

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14950,14900,13900,13650,13400,13250,13250,12800,11900,11200,10900,-

1999
2002
2002
2001
2002
1999
1998

€
€
€
€
€
€
€

10650,9900,8850,8150,7950,7150,4250,-

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

Caravan Us Stek presenteert
Oud en Nieuw feest 2006
Makkum - Klaas is net weg en kerst moet nog komen.
Allemaal feestelijkheden zo in december. Toch is er
maar één feest wat er boven staat; Oud en Nieuw! Ook
dit jaar is Caravan Us Stek in hun jubileum jaar (10 jaar!)
er weer in geslaagd een feest op poten te zetten voor
jong en oud. Er komt een tent te staan op het parkeerterrein voor de keet aan het einde van het pad naar
kaatsveld en tennisbaan. Het nieuwjaarsbal wordt dit
jaar door niemand minder dan Arie en Arjen (Dikke
L*L band) verzorgd. Oude tijden herleven bij Caravan
Us Stek. De gehele dag is er weer traditioneel carbid
schieten op het veldje naast de keet. Iedereen die dit
van dichtbij wil bekijken is van harte uitgenodigd om
langs te komen. Het feestpaviljoen is de gehele dag open.
Mocht het ‘pijpenstelen’ sneeuwen dan kan iedereen
droog staan. Beeldmateriaal van het carbid schieten en
het feest van vorig jaar is te zien op het projectiescherm
in de tent. Onder het genot van warme koffie of thee, snert
en of een nieuwjaarsborrel is het goed toeven bij Us Stek.
De vergunning voor het nieuwjaarsfeest is binnen en
de kaartjes zijn gedrukt. Wil je good-old Arie en Arjen
niet missen dan kun je op vrijdagmiddag tussen 17.00
en 20.00 uur voor kaartjes langskomen bij de keet of je
spreekt één van de leden aan. Wees er snel bij want dit
jaar is er plaats voor 350 mensen in de tent. Alvast tot
de 31e december!
Caravan Us Stek

pag. 20 MAKKUMER BELBOEI - 7 december 2005

Ziilt's

Kerstmarkt

OP DE KRAAM:
WARME TRUIEN, MUTSEN EN SHAWLS VOOR WARME KRYSTWILLEPRIJZEN
EN BIJ ZILT:
30% KORTING OP DE LAATSTE WINTERJASSEN (EXCL. DE CABANS)
30% KORTING OP DE SHAWLS EN TASSEN VAN OILILY
€ 5,00 KORTING BIJ INLEVERING VAN ÉÉN VOLLE DECEMBERSPAARKAART,
BIJ EEN BESTEDING VANAF € 15,00 !
ÉN...DE WARME CHOCOMEL STAAT VOOR U KLAAR !

Zilt
Jongens net sa seure,
miskyn witte
die minsken ‘t wol?

-

Markt 19

-

Makkum

Hé mem,
wat dogge wy my
de stempelkaart?

-

0515-233688

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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KERST ZING-MEE 2005
op zondag 11 december
in sporthal ”Maggenheim”
te Makkum
m.m.v.:

Interkerkelijk koor

”Echo” uit Hoorn
Soliste

”Aukje v/d Meer” uit Makkum
Muziekbrigade

”Leger Des Heils” uit Harlingen
Pianobegeleiding: Dhr. Jac. Dreunhuizen

Aanvang: 19.30 uur - Toegang vrij!

Wist u dat...
* De MB met Kerst- en Nieuwjaarswensen verschijnt
op woensdag 21 december. U wilt toch ook familie,
vrienden, bekenden, collega’s, leden van uw vereniging/
club, etc. gezellige kerstdagen en een voorspoedig
2006 wensen. Wij ontvangen uw opdracht graag z.sp.m.
* In Sudan maar 10% van de nomadenmeisjes naar
school gaat, dat Unicef hoopt in 2005, 120.000
nomadenkinderen onderwijs te kunnen geven.
* U Unicef kunt steunen door het kopen van bijvoorbeeld Kerstkaarten, u deze week leuke dingen kunt
winnen voor maar € 0,50
* U als alleenstaanden en vijfenzestigplussers welkom
bent om deel te nemen aan de Kerstbroodmaaltijd op
14 december in het Jeugdhuis. De viering begint om
16.30 uur, opgave graag voor 11 december bij
mevr. P. Bosma, tel. 0515-23 12 27.
* De kerstbroodmaaltijd wordt u aangeboden door de
diakonie van de Protestantse Gemeente Makkum i.w.
Voor vragen kunt u ook met mevr. P. Bosma bellen.
* Wilt u nog met de bus mee naar voorlichtingsavond
in Sneek op woensdag 14 december, waar Stichting
Promotie Recreatie en Toerisme Makkum i.o. zich
presenteert. Ook belangstelling bel dan 051-232611
of online www.makkum.nl , wilt u meer informatie
bel dan de heer I.K.Visser, tel.06- 53 716 368.
* Het kerstconcert van de Zanggroep “Samar” dit jaar
zal plaatsvinden op zondag 18 december in de Sint
Martinuskerk te Makkum, ‘s middags om 16.30 uur
* De oecumenische Kerstnachtdienst op 24 december
‘s avonds om 21.30 uur in de Hervormde kerk te
Makkum is.

Cursus dansexpressie / yoga
Parrega - Dansexpressie onderscheidt zich van andere
vormen van dans, waaronder bijvoorbeeld volksdans,
jazz of ballet. Dansexpressie os voor iedereen, waarbij
je uitdrukking geeft aan jouw beleving en vorm geeft
in een eigen danstaal. Kortom dansexpressie moet
je ‘aan de lijve’ ondervinden. In de lessen zullen de
volgende onderdelen aan bod komen: lichaamsbewustzijn, gronden, creativiteit en in ontspanning. En niet
vergeten plezier maken, alleen en samen met anderen.
Opgaven voor deelname is mogelijk bij Marjan Faber,
tel. 0515-579253. Er wordt in januari gestart de cursus
bestaat uit acht lessen op dinsdagavond in dorpshuis
“De Gearhing” te Parrega.
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IS ER GEEN TIJD, MAAR GAAT HET OP HAREN EN SNAREN,
DAN KUNT U DE SINT EN KERST HIER WEL KLAREN.

Zoekertje
gratis geplaatst
Opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545 of tel. 231687
TE KOOP 2 Antieke fauteuils + 2 zits bank,
gecapitonneerd € 375.-, tel. 0517-419933
TE KOOP Konijnenhok € 20.-; Houten 1
pers. Ledikant l. 2m br. 90 cm. € 20.-,
tel. 0515-579312
TE KOOP 1 Persoons opklapbed met
ombouw + matras € 50.-; Antieke dekenkist
l. 1.13 h. 62 d. 55 cm € 275.-; Eetkamertafel
wit 75 x 115 cm € 15.-, tel. 0515-575756
TE KOOP Interieur verlichting, bestaande
uit hanglampen zijn verstelbaar à € 5.-;
Tafellampen in 3 verschillende kleuren à € 5.-;
Staandelampen in 3 verschillende kleuren à
€ 10.-, tel. 0515-543175
TE KOOP Partijtje Kliklaminaat licht van
kleur. Doe een bod! tel. 0515-233140
TE KOOP Kunstkerstboom + verlichting
€ 15.-, tel. 0515-231940
TE KOOP Wegens verhuizing Faber gashaard,
Douchekachel en een Olieradiator,
tel. 0515-232671

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 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. 3 - Belboei 1111 (trekking verricht door Jantine Cnossen)
- S. Rinia, De Finne 19, Makkum
- P. v/d Meijde, ‘t Salt 7, Bolsward
- A. Koornstra, Schans 6, Makkum

GEVRAAGD Hometrainer, tel. 0515-233300
VERMIST Wie heeft onze jonge poes
gezien/meegenomen? Poes is cypers grijs,
heeft een rood halsbandje om met een adreskokertje en is 5 maanden oud. Strânwei 2,
tel. 0515-231999 / 06-27418960
VERLOREN Zilveren armbandje met naam
Larissa en 13-01-2004. Wil diegene die hem
vind deze terug bezorgen op Botterstraat 65
of bel, dan haal ik hem zelf wel, tel. 0515-233276
TE HUUR Voor tijdelijk kamer/kosthuis omgeving Harlingen pr.n.o.t.k., tel. 06-23098782

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

Prijsvraag van deze week:
Puzzel 4 - belboei 1112

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: ............................................................................................

* Het draaiorgel van Bertus Bijlstra speelt zaterdag
kerstsfeer klanken, op de foto is Bijlstra in gezelschap van Sinterklaas en zwarte pieten, toen was
het nog van “Zie de maan schijnt door de bomen”.



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.
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Sinterklaas
Sinterklaas

7e Krystwilledei
Kerstmarkt

De deelnemende bedrijven zijn herkenbaar
aan deze poster.

19
19
26
26

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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