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Esccape in Maleisie

Gemeente Wûnseradiel maakt het archief beter toegankelijk

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

foto: gemeente wûnseradiel

* Burgemeester Theunis Piersma overhandigd Otto Gielstra de overeenkomst.
Witmarsum - De gemeente Wûnseradiel stelt
€ 43.000,- beschikbaar voor het maken van een
inventaris van het oude archief. De inventaris wordt
gemaakt door dhr. Otto Gielstra uit Makkum. De
overeenkomst voor het opstellen van de inventaris
is dinsdag 27 november jl. getekend.
De gemeente Wûnseradiel beschikt over een
uitgebreid historisch archief. Dit archief is ondergebracht in de archiefbewaarplaats van het
gemeentehuis, een ruimte die voldoet aan alle
eisen die er aan een archief gesteld worden. Het
oudste boek stamt uit 1581. Omdat de gemeente
sinds de Middeleeuwen vrijwel in dezelfde vorm
bestaat hebben we een rijk archief kunnen
opbouwen. Regelmatig zijn er dan ook mensen
actief in het archief, op zoek naar informatie over
hun voorouders of andere historische aangelegenheden over de gemeente Wûnseradiel. Maar de

gemeente beschikt niet over een beschrijvende
inventaris van dit archief. Een beschrijvende inventaris bevat niet alleen een lijst met de aanwezige
stukken maar geeft ook een korte beschrijving van
de inhoud van die stukken. Bezoekers zijn dan ook
veel tijd kwijt met het doorzoeken van de boeken.
De heer Otto Gielstra is de spil binnen de stichting
Ald Makkum, een stichting die een uitgebreid
archief heeft opgebouwd over de historie van
Makkum en omliggende dorpen uit de gemeente
Wûnseradiel. Gielstra is dan ook goed bekend met
het gemeentearchief in Witmarsum. Otto Gielstra
zal de komende twee jaar drie dagen per week
werken aan het maken van een beschrijvende
inventaris. Het is een forse klus omdat alle stukken
in het archief bekeken en beschreven moeten
worden. Eind 2009 zal dit werk gereed zijn en
kunnen we onze archiefbezoekers beter van dienst
zijn, zegt gemeente voorlichter Jan Leijstra.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Circa 200 woningen
op kingmawalinga.nl

Belangrijke mededeling voor onze lezers
Voor de Makkumer Belboei van volgende week
-12 december - kunt u geen advertentie c.q.
copij meer aanleveren, deze krant wordt inmiddels
gedrukt i.v.m. een grotere éénmalige verspreiding
in andere regio’s.

De laatste Makkumer Belboei verschijnt in 2007
op woensdag 19 december. Heeft u nog een kerst/
of nieuwjaarsgroet geef dit dan direct aan ons
door. De eerste volgende krant in het nieuwe
jaar verschijnt op vrijdag 4 januari 2008.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 9 december

Familieberichten
Werpt al uw bekommernis op Hem,
want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5: 7

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, Doopdienst
R.K. Kerk zaterdag
19.00 uur Pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
br. H. van Spelden, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. C.J.M. Borgers
19.00 uur ds. J. van Olffen, Oec. vesperdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, de Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk H. van Asperen,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
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. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Er is een einde gekomen aan de aardse levensreis van
mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke mem, beppe,
‘oude beppe’ en zuster

Tiny Holwerda-Lutgendorff
* 23 december 1915
Makkum

28 november 2007
Makkum

Makkum: Klaas Holwerda
Eelde: Anneke en Casper Jongsma-Holwerda
Franke en Monique
Benne en Marijn
Nynke en Diederik
Budi en Willy
Dronrijp: Gea Holwerda
Tineke Wiersma
Glimmen: Bonne en Femmy Holwerda-Hendriks
Hilde en Pieter
Benne
Roos-Anne
Middelburg: Jelte en Mayke Holwerda-Tan
Koen
Anne
Lourens Holwerda (in liefdevolle herinnering)
Zwolle: Loura Holwerda
Lourens
Willem

Lof voor de geweldige fijne verpleging in Zorgcentrum
”Avondrust”, heel veel dank.

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven
het eigendom van Jezus Christus ben,
mijn getrouwe Zaligmaker.
In dit geloof hebben wij afscheid genomen van
mijn lieve zus

Trijntje Holwerda - Lutgendorff
Tiny
”Avondrust”
28 november 2007

Anna (Anny) Lutgendorff
Bleekstraat 8, 8754 BL Makkum

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

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

T. Holwerda - Lutgendorff

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

ferstoarn.
Wij winskje buorman Holwerda, de bern en
bernsbern en ek buorfou Annie Lutgendorff in
protte sterkte ta foar de kommende tiid.
De buorlju:
Fam. M de Boer
Fam. M Volbeda
Fam. R Boonstra
Annie Wijngaarden
Fam. J Tuinier
Fam. D Koomen
Pieter Bakker

Fam. A Poepjes
Fam. J Wicherink
Fam. P Adema
Fam. L Terpstra
Fam. S Oostenveld
Rein Attema

Na een afnemende gezondheid is overleden
onze geachte buurvrouw

T. Holwerda - Lutgendorff
Haar vriendelijkheid zullen wij niet vergeten.
Buurman en kinderen wensen wij veel sterkte toe.
J. Cuperus - Bootsma
M. Volbeda
J. Volbeda - Postma

Geen mensenleven zou genoeg geweest zijn om
al zijn ideeën te verwezenlijken, maar wij zijn trots
op wat hij in zijn leven allemaal heeft bereikt.
May he rest in peace

Familie Holwerda.

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

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

Tiny Holwerda-Lutgendorff

Makkum, 28 november 2007

Correspondentieadres: Zorgcentrum ‘Avondrust’,
K101 Kerkeburen 66 8754 EB Makkum

Makkum
23 december 1915

Woansdei 28 novimber is ús leave altiid meilibjende
buorfrou

Roelof Kruijer
* 13 oktober 1933

1 december 2007

Gaast: Joyce Kruijer-Castellano
Alan Kruijer
Amsterdam: Rob Kruijer en Kumiko Tasaki
Marcel Kruijer
André Kruijer en Chie Ichihara
Léon Kruijer
Soest: Henk Kruijer
De crematieplechtigheid zal op donderdag
6 december in besloten kring te Heerenveen
plaatsvinden.
Correspondentieadres: Fam. Kruijer
Boerestreek 13
8757 JR Gaast
Wij hebben kennis genomen van het overlijden van

Wij wensen meneer Holwerda, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte

Rinnie Kuiper

Bewoners en medewerkers van Zorggroep Tellens
Locatie woonzorgcentrum Avondrust

één van de meest succesvolle kaatsers uit Makkum.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Makkum, 28 november 2007

Bestuur Kaatsvereniging Makkum
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Familieberichten
Verdrietig zijn we, nu we onze zuster

Jacoba
moeten missen.
We wensen Anke en de kinderen veel sterkte toe.
Dineke, Ton en kinderen
Johannes
Jeltje en kinderen

Diana Nathalie

Kerkstraat 24 Makkum tel. 0515-231578

MAANDAG
VLUG KLAAR

5 HALEN / 4 BETALEN

Jherill en Diana rusten
van 13.00 tot 15.00 uur.

MAKKUMER STEAK

4 HALEN / 3 BETALEN
BIEFLAPPEN

DINSDAG VERSE WORST

500 gram

€ 5.50

VARKENS
500 gram

€ 2.50

RUNDER

heet het zusje
van Deborah en Anna
dat geboren is op
woensdag 28 november 2007
om 18:54 uur.
Ze weegt 4050 gram
en is 52 cm lang.

DONDERDAG 6 DECEMBER
T/M ZATERDAG 8 DECEMBER

500 gram

DONDERDAG 6 DECEMBER
T/M WOENSDAG 12 DECEMBER

€ 2.75

ACHTERHAM
100 gram

WOENSDAG GEHAKT DAG

BOTERHAMWORST
100 gram

H.O.H. GEHAKT
500 gram

€ 1.-

€ 2.50

RUNDER GEHAKT
500 gram

€ 1.30

€ 2.75

De kerst naderd met rasse schreden.
Denkt u om uw kerstbestellingen?
Voorkom teleurstelling, bestel tijdig.
En ook voor wild zijn wij in!!!

Jerke, Jherill, Deborah
en Anna van der Geest
It Mêd 19
8754 KK Makkum
gsm: 0614181901
vast: 0515-230032

Agenda
donderdag 6 december
Makkum - Coöp. van der Wal
verkoop Unicef artikelen

vrijdag 7 december
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst, tel.
0515-231655
Makkum - Coöp. van der Wal
verkoop Unicef artikelen

zaterdag 8 december
Gaast - Doarpshûs ”De Fûke” 20.00 uur
Competitie klaverjassen

zondag 9 december
Arum - Geref. kerk 16.00 uur
Kerstconcert m.m.v. Chr. zangver. ”Hallelujah”
en Chr. Muziekver. ”Wubbens Jacons”, e.a.
Makkum - Coöp. van der Wal
verkoop Unicef artikelen

donderdag 13 december
Makkum - Zorgcentrum Avondrust optreden
De Flevosanghers, 19.30 uur in het restaurant,
entree € 2.-, inl. zie 7 december

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Vlaflip, 1 literpak...............................................................1.39
Duopak Magere Spekblokjes........................................nu 1.29
Boterhamworst............................per pakje 5

zegels extra

Grolsch Bier ’Het Kanon’, 6x30 cl................van 5.79 nu 3.99
Chocomel Light, 1 literpak....................................nu 99

cent

Peynenburg Koek, diverse soorten, 450 gram....1.49 99

cent

Maggi Opkikker..........................................per pakje 99
Aanbiedingen geldig van do. 6/12 t.e.m. wo. 12/12

cent
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www.nieuwbouwinmakkum.nl
Verrassende muziek op Leugenbollepopslag 2007

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 5,50
€ 13,65
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20
€ 14,75
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 5,90
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 4,95
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4,50
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10
Makkum - Afgelopen zaterdag was het na een
rustig begin een drukte van belang in de bovenzaal
van de Prins. De makers van de dubbel dvd waren
aanwezig om hun trots op de mooie wand van de
Prins te aanschouwen. Met behulp van Timen’s
superbeamer en enkele kroonluchters ontstond er
een mooi beeld van 6 bij 3 meter op de achterwand
in restaurant/café De Prins. Het geluid over de
PA van de band en het leek net alsof je er weer bij
was eind augustus op het Plein. Nieuwsgierige
muzikanten en deelnemers waren al voor 22.00 uur
aanwezig. De makers zorgen ervoor dat de vele
bestellingen gedrukt worden. Voor € 15,00 is de dvd
te bestellen via de website www.leugenbollepop.nl.
Een pracht beeld van Leugenbollepop 2007 met
hoofdstuk indeling.
Om 22.00 uur was het de beurt aan live muziek
uitgevoerd door de Blues Revelation. Deze jonge
band met leden uit Hartwerd, Witmarsum, Bolsward
en Dedgum speelt veelbelovende blues. Oude
muziek die door deze jonge jongens in een heel
ander jasje wordt gestoken. Met hier en daar
virtuoos gitaarspel begon de avond met zo’n 25
toeschouwers als een huiskamer concert.
Al snel werd het drukker en na de Blues
Revelation was het de beurt aan Lourens en
Ineke. Talent uit eigen dorp. Voor een volle zaal
speelden zij een intieme en breekbare set van 5

Soul/Jazz liedjes van o.a. Aritha Franklin en
Nora Jones. De zaal was stil toen Ineke haar
knappe zangstem liet horen. Een trotse moeder
gaf nog snel wat muzikale verbeterpuntjes door
aan de organisatie. Tja, een harmonieorkest
dirigent spreek je niet tegen..
In de tussentijd werd Albert Kamstra bedankt voor
de vele jaren trouwe en accurate vervulling van
zijn bestuursfunctie als penningmeester. Voorzitter
Rein Feenstra roemde Albert voor het feit dat hij
als een van de initiatiefnemers Stichting Leugenbollepop Makkum nieuw leven inblies 9 jaar terug.
Albert zelf sprak de wens uit de muziek nooit uit
Makkum te laten verdwijnen en Leugenbollepop
als leukste feest van Makkum in ere te houden. Het
bestuur zal er alles aan doen om dat te realiseren.
Onomatopoeia sloot de avond af met een set van
nieuwe pop/rock covers. Deze band tapt tegenwoordig uit een ander vaatje dan het doorsnee
top-40 publiek gewend is. Veel Britpop invloed en
veel nieuwe muziek werd met veel enthousiasme
gebracht. Een enkele muziekliefhebber kon de
liedjes meezingen, voor de meesten waren het
gewoon goeie liedjes die de avond een mooi
einde gaven. Zo rond 01.00 uur was het gebeurd
met live muziek en de DVD presentatie en kan
stichting Leugenbollepop Makkum weer terug
kijken op een geslaagde Leugenbollepopslag!

Klankconcert in Exmorra
Exmorra - Op zondag 9 december vindt in
Centrum Wilgenhoeve het laatste klankconcert
van dit jaar plaats. Van 15.00 tot 17.00 uur is
iedereen welkom die zich eens wil laten verwennen
door allerlei klanken. Even helemaal niets moeten,
lekker op een matje liggen en je laten verwennen
door allerlei klanken. Toon en geluid zorgen als
het ware voor een klankmassage van lichaam en
geest. Je kunt een diepe, weldadige ontspanning
ervaren. Je kunt je vergelijken met een muziekinstrument dat opnieuw wordt gestemd. Een bijzondere ervaring! Over de hele wereld, in alle
culturen, gebruiken mensen klanktrillingen om

de energie van het lichaam in harmonie te brengen.
De Tibetanen gebruiken van oudsher klankschalen
en gongs. De Sjamanen van Amerika gebruiken
ratels, trommels en fluiten. Wij maken bij onze
klankconcerten gebruik van klankschalen, gongs,
trommels, ratels, belletjes, zang, fluiten en een groot
aantal instrumenten met verrassende geluiden.
En soms ook een didgeridoo. Het concert begint
om 15.00 uur. Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515 57 51 69 of
info@centrumwilgenhoeve.net
www.@centrumwilgenhoeve.net

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3,20
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10,20
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 3,95
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3,00
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95
lamsvlees

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

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

AFHAALMENU
voor DECEMBER
z Babi Pangang
z Kun Pao Kai
z Mini Loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst,€ 1.00 extra
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BAS ZIJP

19e ”Kerst Zing Mee”in sporthal Maggenheim

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Uien, peen of rode bieten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Zoete sappige perssinaasappels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.95
Witte zoete druiven
2 dozen voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.50
Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 2.00
Bij besteding boven € 5.-,
10 Grote eieren voor . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Nieuwe oogst eerstelingen, bildstar of doree’s
5 kg voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.25
Ook hebben we weer Irene’s mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

nd

oet
m
s
er

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 - Vorige week heeft u al kunnen lezen
dat voor de 19e maal de ”Kerst Zing Mee” zal
plaatsvinden in sporthal Maggenheim op zondagavond 9 december aanstaande. Jaarlijks trekt dit
altijd weer enkele honderden bezoekers uit
Makkum en wijde omgeving.

Op de foto het interkerkelijk mannenkoor
”De Flevosanghers” uit Makkum dat momenteel
zingt o.l..v. Marco Rijpma, het koor telt 30
leden.
Zie verder de advertentie in de krant.

Nieuwe wet openluchtrecreatie gemeente Wûnseradiel
Witmarsum - Per 1 januari 2008 zal de wet op
de openluchtrecreatie worden ingetrokken. Dit
betekent voor de gemeente Wûnseradiel dat men
nieuwe regels vast moet stellen, om moeilijkheden
te voorkomen. Eén van de problemen die nu spelen
is het gebrek aan camper overnachtingsplaatsen.
Met het ingaan van de nieuwe wet hoopt men in
te spelen op de nieuwste ontwikkelingen.
In de gemeente zijn verschillende vormen van
openluchtrecreatie. Er zijn vijf reguliere kampeer
terreinen. Witmarsum, Makkum, Hieslum, Pingjum
en Dedgum. Verder zijn er nog dertien kleinschalige
kampeerterreinen. Het aantal staanplaatsen van
de laatste terreinen varieert van 1 tot 15 plaatsen.
Als de nieuwe wet in 2008 ingevoerd gaat worden
zullen de kleinschalige terreinen, die meestal op
een boerenerf zijn, opgetrokken worden tot 25
plaatsen. Op de grote terreinen zal een limiet
gesteld worden aan de grootte van de chalets. De
bedoeling was dat deze maximaal 50m2 meter
oppervlakte mogen hebben, maar de aanwezige
camping eigenaren deelden tijdens de commissie
vergadering meer dat de huidige nieuwe chalets al
groter zijn en nu zal de oppervlakte waarschijnlijk
iets groter worden, in het uiteindelijke voorstel.
Het kampeer- seizoen moet voor de kleine campings
ingaan op 15 maart en eindigen op 31 oktober. De

resterende tijd mogen er geen kampeermiddelen
op het terrein staan. Wat de reguliere overnachtingsplaatsen voor campers betreft, hiervoor wil de
gemeente enkele plaatsen aanwijzen. Op de
haven in Makkum moeten twee GOP’s komen
en bij het surfstrand in Kornwerderzand drie. De
bedoeling was dat er ook minimaal twee en
maximaal vijf plaatsen bij het wegrestaurant bij
Zurich zouden komen, maar vanuit de commissie
werd het voorstel gedaan deze in Zurich op het
parkeerterrein bij Pollema te realiseren. Als deze
overnachtingsplaatsen er komen moeten er
afvalbakken etc. geplaatst worden en is het niet
toegestaan er langer dan drie dagen te verblijven
en er moet toezicht op deze plaatsen komen. Er
zal voor een overnachting een vergoeding
gevraagd worden.
De aanwezige campinghouders waren met het
toewijzen van de camperplaatsen absoluut oneens
Zij vinden dit een verkeerde vorm van concurrentie
en zeggen dat zij voldoende camperplaatsen
hebben, waar men kan overnachten. Het zou goed
zijn als de raadsleden eens met de sector om de
tafel gaan, zodat ze weten wat er allemaal speelt.
In de raadsvergadering van 17 december zal de raad
over al deze zaken, die met de openluchtrecreatie
te maken hebben, een besluit moeten nemen.

Vandalen blazen TNT brievenbus op

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

Makkum - Terugkomend van familiebezoek op
zaterdagavond (24 november j.l) omstreeks
23.30 uur zag mendat op de hoek Kerkeburen en
Leerlooiersstraat de TNT postbus finaal opgeblazen was. De in de postbus aanwezige post lag
verspreid over de straat, wat weggewaaid was
konden we niet meer vinden uiteraard. De rest

wat we nog konden vinden in het donker hebben
we in de postbus op de Ds.L.Touwenlaan gedaan.
Jesse (8) en Robin (5) Koornstra zagen ook de
volgende ochtend dat de brievenbus opgeblazen
was en vonden nog een drietal brieven, dit hebben
de jongens keurig gepost in een andere brievenbus.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Sporthal
NeVoBo-competitie
vrijdag 7 december
20.15 uur D Makkum 5
20.15 uur J Makkum MB 2
20.15 uur M Makkum
21.30 uur D Makkum 4
21.30 uur D De Opslach

- Molkwar 2
- Oeverzw. MB 1
- Dalvo 2
- XXL
- BEO 3

Damclub OKK speelt
gelijk tegen Heerenveen
Makkum - Vorige week dinsdag waren de spelers
van Heerenveen op bezoek bij OKK. Heerenveen
is een van de betere clubs in de tweede klas.
Daarom gingen de spelers van OKK er eens goed
voor zitten. Maar het ging na een uur spelen al mis.
Makkum kwam door twee verliespartijen met 4-0
achter. Daarna kwam er een remise en een winstpartij voor Makkum, zodat de stand 3-5 werd. De
spanning steeg en nadat er weer een partij remise
gegeven werd, was de stand 4-6. Onder grote
spanning werd de laatste partij gevolgd. Aanvankelijk
leek dat ook remise, maar Bokke Tilstra wist met een
paar hele sterke zetten toch de winst binnen te halen
zodat de eindstand 6-6 op het scorebord verscheen.
Een goede prestatie van de spelers van OKK.

De Waardruiters
Cornwerd - Op zondag 25 november in Sneek nam
Maaike Tolsma met haar paard Toscar deel aan een
dressuurwedstrijd in Sneek. In de klasse L-2
behaalde ze met 189 punten een winspunt. Ook
Sabien Mollema verdiende in Sneek een winstpunt.
Met Jurjen startte ze in de klasse L-1 en behaalde
182 punten.
Zaterdag 1 december was er een dressuurwedstrijd
voor paarden in Koudum. In de klasse B startte
Nynke de Boer met Wancy, met 183 punten behaalde
ze een winstpunt. Emmy Dijkstra nam met UPS deel
in de klasse L-2. Ze kreeg voor haar proef 186 punten
waarmee ze een winstpunt haalde en de 6e prijs won.
Zondag 2 december ging Pieternel Heeres naar de
springwedstrijd in Blokker. Met Olijfje reed een
succesvolle wedstrijd in de klasse B. Het 1e, klassieke
parcours, wist de combinatie foutloos af ronden. Het
2e, progressieve parcours, werd eveneens zonder
fouten afgelegd en bovendien in de snelste tijd, wat
haar de 1e prijs opleverde.
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Winterboerenmarkt in Pingjum
Pingjum - Zaterdag 8 december van 15.00 21.00 uur vindt u vlak buiten het dorp Pingjum
bij Beamkerij Ferskaat & De Nije Trije, de
gezellige Winterboerenmarkt. U wordt welkom
geheten door enthousiaste deelnemers met
een uiteenlopend scala aan producten. Van
geitenkaas tot cranberrysap en van prachtige
decoraties tot olijfoliezeep. De vuurkorven
branden en als de avond valt, is de markt extra

Pedicure/voetzonereflexologe

Erna de Vries

heeft nog plaats in haar praktijk in Makkum,
Brouwersteeg no.9 (het pakhuis)
Gespecialiseerd in
de diabetische - en reumatische voet.
Vergoeding mogelijk via de zorgverzekeraars.
Behandeling na afspraak.
Bellen met 06 - 13255366 of 0514 - 682258

Kerst- en Nieuwjaars-wens
in de Makkumer Belboei?

sfeervol met veel lichtjes en fakkels. En mis
ook zeker de levende kerststal niet! Tijdens de
Markt vangt ook onze kerstboomverkoopactie
aan. De markt wordt voor het grootste gedeelte
binnen gehouden. In het ”Tûnkafee” van De
Nije Trije staat de houtkachel te branden en
kunt u terecht voor een hapje en een drankje,
de entree is gratis.

Kerstfair Frisia Schraard voor ”Doe een Wens”
Schraard - Frisia Schraard organiseert wegens
het grote succes van vorig jaar weer een kerstfair.
Ditmaal o.a. in samenwerking met de vrouwenclub ”DO” uit Schraard, die diverse artikelen
verkopen waarvan de opbrengst naar stichting
”Doe een Wens” gaat. Missie ”Doe Een Wens”
vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot

18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Is dat
niet een mooie kerst gedachte? Verder staan er
diverse stands met leuke (kerst)artikelen.
De kerstfair word gehouden op 9 December
van 16.00 tot 20.00 uur. Entree gratis, u bent
van harte welkom in Frisia te Schraard.

Kerstkransen actie scouting Burdine Makkum
Makkum - Evenals voorgaande jaren komt
scouting Burdine weer bij u langs met onze
heerlijke kerstkransjes. Wij starten op maandag
10 december. De kosten zijn dit jaar weer zo laag
mogelijk gehouden en bedragen € 2,- per pakje.
Evenals voorgaande jaren hopen wij op uw

steun Ook op de Krystwilledei zijn wij weer
present met onze heerlijke pannenkoeken,
glühwein, erwtensoep en chocolade melk. Tot
ziens op de Krystwilledei.
Scouting Burdine

Uniek Kerstconcert

neem voor uw advertenties
contact op met Alie Klein
tel. 06-53740318
e-mail h.klein31@kpnplanet.nl
De Kerst- en Nieuwjaars-wensen
dienen woensdag 12 december
om 20.00 uur ins ons bezit te zijn.

Welkomstdienst
9 december 2007
thema: ”Zijn we klaar om te ontvangen!”
met: Henk van Spelden
Praisegroep ”Praise Him”
crèche koffie
9.30 uur Sûd 52
Activiteiten Commissie Bethel

Makkum - Voor het eerst een Kerstconcert,
waar alle Makkumer koren aan deelnemen.
Men is druk aan het oefenen en iedereen is erg
enthousiast. Het concert vindt plaats op zondag 16 december om 20.00 uur in de Van
Doniakerk te Makkum. Deelnemende koren

zijn Groep Forte, Chr.Gemengde Koor Makkum,
Interk. Mannenkoor De Flevosanghers, RK.
St. Martinus Koor en Zanggroep Samar.
Namens alle koorleden nodigen bent u van
harte welkom uit om dit unieke concert bij te
wonen. De toegang is gratis.

”Sicht op Fryslân” zevende aflevering over IJsselmeerkust
Beleef het zelf: wandeling 9 december naar Eendenkooi Buisman
Piaam - Op woensdag 5 november draait bij Omrop
Fryslân vanaf 19.20 uur de zevende aflevering
van de tv-serie Sicht op Fryslân, een project van
Landschapsbeheer Friesland, It Fryske Gea en
Omrop Fryslân. Deze staat in het teken van de
IJsselmeerkust. Aansluitend is er zondagmiddag
9 december een wandeling vanaf restaurant
Nynke Pleats met een uitstapje naar de bijzonder
fraaie eendenkooi Buisman van It Fryske Gea.
Routekaarten voor de wandeling zijn van 13.00
- 17.00 uur gratis af te halen bij Nynke Pleats in
Piaam, dat tevens start- en eindpunt is.
Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea
willen met de serie de interesse en kennis over
het Friese landschap prikkelen Met als doel de trots
hiervoor te vergroten en een breder draagvlak
om het karakteristieke landschap in stand te
houden. Om dit doel te realiseren omvat het
project meer dan de 9-delige televisieserie

alleen. De serie verschijnt ook op DVD. Voor
wie meer wil weten, volgt een geïllustreerd boek
over hetzelfde onderwerp. Daarnaast hebben
Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea bij
toerbeurt wandeltochten georganiseerd, aansluitend
op elke aflevering. Samen met de provinciale
onderwijsbegeleidingsdienst Cedin wordt een
interactief onderwijsprogramma ontwikkeld voor
het Voortgezet Onderwijs. Met aansluitend daarop
een werkexcursie in een nabijgelegen natuurgebied voor de deelnemende scholen.
Aflevering 7. IJsselmeerkust: woensdagavond 5
december, vanaf 19.20 uur en herhaling elke 2 uur.
Wandeltocht: op eigen gelegenheid:
zondagmiddag 9 december, van 13.00 uur tot
17.00 uur gratis routekaart af te halen bij starten eindpunt: restaurant Nynke Pleats, Buren 25,
8756 JP Piaam.

www.nieuwbouwinmakkum.nl
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Kerstmenu 2007 à € 45,00 p.p.

Salades

(Het kerstmenu wordt geserveerd in buffetvorm,
u hoeft niet vooraf uw keuze door te geven)

Mocht u besluiten thuis te blijven,
bestel dan één van onze overheerlijke salades

Voorgerechten

Rundvleessalade met royale opmaak
5 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 21,50
10 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 37,50

Combinatie van serrano- en parmaham
met aceto balsamicosiroop, bolletjes van galia meloen
en in rode port gekonfijte uitjes
of
Carpaccio van wilde zalm met verse rucola, zongedroogde
pomodoritomaat en een siroop van karamel en honing
of
Salade van tomaten, monzarella, verse basilicum en veldsla

Soepen

Dubbelgetrokken wildbouillon met bospaddestoelen,
omeletreepjes, verse tijm, jeneverbes en een scheut cognac
of
Licht gebonden soep van Italiaanse pomodoritomaten,
zure room, parmaham en basilicum

Spoom
Hoofdgerechten

Gestoofde hazenbout in een saus van honing,
rode port en salie
of
Op de huid gebakken zeebaarsfilet overgoten
met een saus van zachte mosterd, dragon en pernod
op een bedje van groene lintpasta
of
Gebraden lendenbiefstuk met een saus van rode wijn,
gekonfijte sjalotjes en pecannoten,
afgemaakt met verse eendenleverkrullen
of
Vegetarische quiche met diverse groenten, kaas en noten

Grand Dessert

Kindermenu à € 15,00 p.p.
Broodstengels met kerstversiering
~~
Verfrissende kerstverrassing
~~
Spongebobpasta met gehakt-tomatensaus of Poffertjes
of
Kroket of frikandel met patat, appelmoes en mayonaise
~~
Kerstkinderijs met verrassing
Voor de kinderen zijn er video's, spelletjes
en knutselen onder begeleiding.
Reserveren is noodzakelijk.

Waldorfsalade (vegetarisch)
5 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 21,50
10 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 37,50
Perzik-tonijnsalade
5 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 26,50
10 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 42,50
Zalmsalade met visgarnituur
5 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 26,50
10 personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 42,50

De salades zijn inclusief 1x stokbrood
per 5 personen met kruidenboter
De salades worden gratis bij u thuisbezorgd
in Makkum en directe omgeving (tijdstip in overleg).

Openingstijden:
Maart t/m dec.: Za. & zo. vanaf 11.00 uur
Extra in juli+aug.: Wo., do. & vrij. vanaf 17.00 uur
Voor groepen zijn wij het gehele jaar geopend.

Meer informatie:
Restaurant de Nynke Pleats
Gretha Bootsma en Janet Oostenveld
Buren 25, 8756 JP PIAAM
Tel. 0515 - 231707
E-mail: nynkepleats@makkum.nl
Website: www.nynkepleats.nl
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Portret Henk Kroes
Henk Kroes neemt afscheid als voorzitter van de
Elfstedentocht. Op hetzelfde moment verschijnt
ook een biografie over zijn leven, geschreven
door Eppie Dam. De titel van het boek is
”Skoskerinner”. Het wordt ook in het Nederlands
uitgegeven en heet dan Stayer”. Henk Kroes was de
afgelopen 25 jaar als directeur van ”It Fryske Gea”;
ijsmeester en voorzitter van de 11-stedentocht;
fietser voor het goede doel en voorzitter van de
Friezenreünie ”Simmer 2000” in heel veel tvreportages te zien. Omrop Fryslân dook met
Kroes het filmarchief in en zag met hem terug
op zijn carrière.

Portret Henk Kroes wordt op Nederland 2 uitgezonden op zondag 9 december 2007, 13.55 uur.
Nogmaals te zien op zaterdag 15 december,
Nederland 2 om 12.25 uur en zondag 9 december
op Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur, nogmaals
te zien de hele avond en nacht eenmaal per uur).
De uitzending is vanaf maandag 10 december
ook te zien via:
www.omropfryslan.nl,
www.documentaire.nl
www.uitzendinggemist.nl

Omrop Fryslân TV: Wie is de handigste boer / boerin?
Wie zal het derde plekje krijgen in het vervolg
van Boer tsjin Boer? Dit wordt vandaag bekend.
De drie kandidaten die vorige week de maaiproef
het beste hebben gedaan zien we vanavond weer
terug. De Wâlden zijn goed vertegenwoordigd
met Gerke Veenstra uit Twizel en zijn stagiaire
Sjoerd van der Boon en ook Henk van den Boon
uit Twijzelerheide en zijn maat Meindert Talma
komen uit die hoek. De andere kandidaten zijn
Annemarie de Jong en haar vader Wubbo uit

Gorredijk. Deze keer moeten ze zo snel mogelijk
de kalveren in een andere weide brengen van
gastboer Folkert Jongbloed uit Wirdum en in de
quiz ‘Boereferstân’ vragen beantwoorden die met
het leven op en rond de boerderij te maken hebben.
Boer tsjin Boer, dinsdag 11 december, 19.20 uur
(21.20, 23.20) bij Omrop Fryslân televisie.
Nogmaals te zien de hele avond en nacht iedere
twee uren.

Humanitas begeleidt bij ziekenhuisbezoek
Humanitas Zuidwest Friesland heeft sinds kort
een project ziekenhuisbegeleiding. De ziekenhuisbegeleiding is bedoeld voor mensen die een
afspraak hebben in het ziekenhuis of met de
huisarts maar er tegenop zien om er alleen naar
toe te gaan. Het kan zijn dat zij niemand in hun
directe omgeving hebben om mee te gaan.
Misschien woont familie te ver weg of is iemand
anders, die daartoe bereid is, niet beschikbaar.
Als men het prettig vind om samen met iemand
naar zo’n afspraak toe te gaan dan kan een
beroep gedaan worden op een vrijwilliger van
Humanitas. De vrijwilliger begeleidt bij bezoek
aan huisarts of ziekenhuisspecialist en geeft een

U kunt uw kerstinkopen
buiten Makkum doen
maar een vat olie
kost bijna 100 dollar
dus wat dacht u
van de benzineprijs

Kerstbomen?
Kerststukken?
Kerstaccessoires?
in Makkum! bij:

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

steuntje in de rug zodat men er op dat moment
niet alleen voor staat. Ook kan de vrijwilliger,
indien gewenst, goed meeluisteren en er later
met de zieke nog over praten wat er gezegd is.
Voorafgaande aan het bezoek aan ziekenhuis of
huisarts zal een kennismaking plaatsvinden.
Wie een beroep wil doen op deze dienstverlening
van Humanitas of meer informatie wil ontvangen
kan contact opnemen met de coördinator van het
project, tel. 06-17905375. Humanitas Zuidwest
Friesland kan ook nog vrijwilligers gebruiken
voor dit project. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij de coördinator via bovengenoemd
telefoonnummer.
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Jongens net sa seure,
miskyn witte
die minsken ‘t wol?

Wist u dat...

Hé mem,
wat binne
weekspecials?

* De Zonnebloem ook in Makkum bloeit?
en dat er loten voor verkocht zijn?

Mem,
komme Sint
en Piet ek?

Ja, ik sjoch
Flevostamppotten,
Pier-stamppot
en Flevostamppotten
Kinst do sjên wat
se dêr hewwe?

Wot is in

Pierstamppot?

Jonge, helje
dyn hân út
myn krús !!

* er ook al prijzen in Makkum zijn gevallen?
en wel op de nummers die eindigen op 591,
697 en 350

Dot is Hutspot met
een vleespannetje!

Boerenkool mei
rookworst!

Kiekeboe, ik gjin nei
it Badhûs Sint en
Piet komme ek

* daar € 15.- op gevallen is, kijk snel!

Kerstspecials

* Volgend jaar verschillende bovengrondse
glascontainers vervangen zullen worden door
ondergrondse. Dit waarschijnlijk minder
glassplinters op straat zal betekenen.
* De containers geplaatst zullen worden in
Pingjum, Makkum, Schettens, Witmarsum,
Makkum haventerrein, Hartwerd, Hichtum,
Burgwerd, Ferwoude, Schraard, Skuzum,
Piaam, Longerhouw, Gaast, Kimswerd,
Tjerkwerd, Lollum en Arum.

Menu 1:
IJsselmeersoep

Mosterdsoep met vis
(ger.paling,zalmsnippers en hol.garnalen)

€ 5,25

Varkenshaasmedaillons

€ 15,95

Flevo Kerstdessert

€ 6,75

* Het inzamelen van glas één van de succesvolste
van alle afvalstoffen is. Er in de gemeente 18
ondergrondse containers zullen komen. Dit
vooral visueel fraaier zal zijn en minder overlast zal geven.

Met dragonsaus en champignons

* De komende jaren in de gemeente heel veel
geld aan wegenonderhoud uitgegeven moet
worden, aan wegen binnen de gemeente die in
slechte staat zijn.

Menu 2:
Vissalade

€ 9,50

Kangaroebiefstukje

€ 19,50

Dame Blanche

€ 5,75

* Bij nalatigheid van de gemeente, en hierdoor
een ongeval, de gemeente aansprakelijk gesteld
kan worden voor de kosten van de schade.

Exposities

Stukje warm appelgebak met vanille-ijs,
appel- kaneelsaus en chocolade slagroom

Vanille - en chocolade ijs
met chocoladesaus en slagroom

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Zorgcentrum Avondrust t/m 19 december expositie
van olieverfschilderijen van Mw. G. Salverda.
Expositie van tekenaar dhr. L. Sluyter
Makkum - Expositie ”More Work” Vanhoffontwerpen tot 31 januari 2008 bij Koninklijke
Tichelaar Makkum. Geopend van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten
Piaam - Nyke Pleats tot 27 december expositie
van foto’s van de Friese Elfsteden, deze keer
Leeuwarden van Tsjeerd Gietema uit Witmarsum.
Open zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.
toegang gratis.
Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.0018.00 uur. Voor vragen en info: Antje van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517532521 of www.antjevanderwerfpursang.nl

www.makkumerbelboei.nl

Bist do noch net
nei Spanje ta?

Mem, binne we der
hast. Ik ha sin yn
hyte sûkelarjemolke
mei slachrjemme!

Zie ginds komt de
stoomboot, jingle
bell, jingle bell, nei ‘t
Badhûs al oan....

€ 3,50

Hertenbiefstuk

€ 17,95

Voor de Grote Kerstkanjers:
Kanjermenu:

€ 10,25

Fryske Kofje

€ 6,25

Hertenbiefstuk met rode wijnsaus en tijm

Bitterballetjes met lachebekjes
(frietjes lachebekjes) en kerstmoes (appelmoes)
Kinderverrassing ijsje na

gerookte paling, zalmsnippers, Hol. garnaaltjes op een bedje
van; bianco, rode en ijsbergsla, afgegarneerd met rode ui
cherrytomaatjes, appel, ei en whiskeysaus met kruiden.

op een pasteitje gevuld
met Krokodillengoulash

Menu 3:
Gebonden Tomatensoep

De Fryske kofje is in drankje foar de kâlde dagen mar
passet ek yn simmerske tiden. Hja wurdt skonken yn ús
spesjale Sopkafee kop, op in lokaasje mei wyn en rein
en wetter, snie, iis ensafuorthinne. De Fryske kofje is in
streekeigen produkt en bestiet út de Frysk Hynder whisky út Boalsert en de kofje fan Douwe Egberts wêr't
kakao-rjemme oerhinne getten wurdt (slachrjemme fan
Friesche Vlag mei kakao dertroch).
Skilbank 5 en 6, 8754 HP Makkum,
Boulevard De Holle Poarte,
Telefoon 0515-233454.
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur

Nee, we ginne noch mei Sint
en de Krystman nie it Badhûs

Sil wy ek nei it Badhûs
foar de

Krystmenu’s?

Wie binne dot?
Dy hat ek snert
hant seker?

Ja dot is bêst,
de menu’s lizze
dur al op tafel!

Der geane
dy jongens
ek wer

Pfffffffft

E
I
T
C

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

A

Wijngaarden Textiel & Mode
Bleekstraat 16, Makkum

0515-231602

Nee ju sûch,
dot binne
Sint en de
Krystman
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van donderdag 13 december
t/m dinsdag 15 januari 2008
zijn wij gesloten

g

e

n

n

a

r
a

1e Nijefurdse molendag
groot succes
Makkum - Zondag 25 november j.l. om 11.00 uur
was het dan zover, de 1e Nijefurdse molendag
en de eerste bezoekers stonden al voor de deur
bij de molens. Welke molens niet over belangstelling hadden te klagen waren de Amerikaanse
windmotoren in en de enige historische tjasker
van Nederland in het Heidenschap, die nog in
particulier bezit is van mevrouw I. Groenhofvan der Wal. Ook de koffie met koek op de
Nijlannermolen liet zich goed smaken evenals
de vele pannenkoeken die op Korenmolen ”de
Vlijt” in Koudum werden gebakken vonden hun
weg naar de consument. Al met al kunnen alle
molenaars terug kijken op een zeer geslaagde 1e
Nijefurdse molen dag die volgend jaar voor
herhaling vatbaar blijkt te zijn gezien het massaal
toegestroomde publiek.

li

e

Theo Rinia
Yvo de Roode

e
d

z

n
o

v

Matin de Jong, Gastmolenaar op Korenmolen
”de Vlijt” te Koudum.

Nooit meer bang:
Help kinderen in conflictgebieden

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Merk

Type

Model

Renault

Megane scenic 1.6 15V Rood LPG

Kia

Joice

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Km/st.

Verk.pr.

08-2000 161590 9.750.00

2.01 16V Zilver met.
div. opties 7 pers

Nico Morien v.o.f.

Bouwjr

11-2001

117969 7.500.00

Volkswagen Golf

1.6 77kw zw.met.5 drs 10-2001 145123 8.250.00

Mercedes

350 SLC

Automaat Gr. Met

10-1977 160763 7.500.00

Opel

Corsa-8

X1.4XE grijs met.

03-2000

57130 5.750.00

Volkswagen Vento

55 KW

01-1998 101818 5.250.00

Volkswagen Variant Golf

55 kw Blauw met.

01-1999 120015 5.250.00

Volkswagen Golf Cl

variant 85kw Aut E2

10-1997 184395 4.750.00

Toyota

Carolla 1,3

16V HB G6 Zwart met. 07-1997 102047 4.250.00

Opel

Tigra-A

X1.4XE Grijs met.

02-1996 106001 3.950.00

Peugeot

204

1100 GL 43KW Beige

11-1976

Peugeot

306XR

14 selection Rood met. 12-1996 140381 2.750.00

Volvo

240 Gl

2.3 Inj. polar Rood

08-1991 287645 2.150.00

Opel

Corsa

C3.4NZ Rood

02-1995 257983 2.150.00

Saxo

nette Snorfiets Elektrisch startend

2000

94267 3.250.00

350.00

Unicef voert dit najaar campagne onder het
motto Nooit meer bang. Met de campagne vragen
we aandacht voor kinderen in conflictgebieden.
Voor kinderen die in conflict - of voormalige
conflictgebieden - leven in angst voor geweld een
constante factor in hun leven. Het beïnvloedt
hen elke dag. Helaas kan Unicef het geweld in
hun land niet stoppen. Wat wel kan, is kinderen
in conflictgebieden van kennis voorzien, zodat
ze bijvoorbeeld niet op een mijn stappen.
Hieronder volgt een verhaal van Aurelio (12)
een klein voorbeeld van wat Unicef zoal kan
betekenen.
Voetballen, fietsen..... Aurelio Gomez is er gek op,
maar soms zit zijn been hem pijnlijk in de weg.
Of liever gezegd: zijn prothese. Die prothese
vervangt Aurelio’s rechteronderbeen, dat twee
jaar geleden geamputeerd moest worden nadat
hij op een mijn was gestapt. Het had iedereen
kunnen gebeuren, want de mijn lag ”gewoon”
op de weg, verstopt in een gat. Aan de dag van
het ongeluk denkt Aurelio het liefst nooit meer,
liever droomt hij van een toekomst als keeper
van een beroemd voetbalelftal. Nancy Marin helpt
Aurelio en zijn familie alle medische en sociale
hulp te krijgen dier er voor mijnslachtoffers is.
Daarom steunt Unicef het werk van Nancy.
U kun Unicef steunen om haar belangrijke werk
voort te zetten. Van 6 t/m 8 december kunt u bij
Coöp. van der Wal o.a. kerstkaarten kopen.
Namens alle kinderen die door Unicef geholpen
worden, alvast hartelijk dank voor uw steun!
Unicef Comité Makkum.

www
.
makkumerbelboei
.
nl

pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 5 december 2007

SinneBlom cursussen

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Bolsward - SinneBlom geeft lessen yoga en
cursussen babymassage. De workshop bestaat
uit drie bijeenkomsten van anderhalf uur en is
gericht op de binding tussen moeder en kind.
De lessen bestaan uit massage, muziek en
bewegingen om de motoriek te bevorderen.
In januari start er weer een cursus Shantala
babymassage, bestaande uit vier bijeenkomsten.
Massage bevordert de ontwikkeling van het
kind en kan helpen bij huilen en krampjes.
Bovenal is massage een wederzijds geschenk.
Binnen de lessen worden ook bijpassende
thema’s behandeld.
Yogalessen kunt u wekelijks volgen en worden
gegeven aan de Burgemeester Praamsmalaan
in Bolsward. De yoga wordt op een dynamische
manier gegeven, vaak op muziek. De oefeningen
bestaan uit fysieke yogahoudingen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen. Nieuw
is dat SinneBlom met strippenkaarten werkt
en je dus kunt komen, wanneer jou dat uitkomt.
De lessen worden op donderdagavond en vrijdagochtend gegeven. Op donderdagavond is
er ook een speciale les voor zwangeren,
gericht op de zwangerschap en de bevalling.
Voor kinderen wordt er eens per twee weken
een les kinderyoga verzorgd. De lessen duren
anderhalf uur en zijn een combinatie van yoga
en creativiteit. Deze lessen worden in Dedgum
gegeven.
Voor alle lessen geldt dat u op ieder moment
in kunt stromen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Rieneke Speerstra
Telefoonnummer 0515-579964 of e-mail
info@sinneblom.nl. Ook kunt u terecht op de
website www.sinneblom.nl

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

Winter Boerenmarkt
zaterdag 8 december
15.00 - 21.00 uur
Pingjum toegang GRATIS
Adres: Nesserlaan 4a, 8749 TC
meer info: www.denijetrije.nl

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

benzine
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr.sport,airco-ecc,radio-cd,l.m velgen
El.ramen,cpv+af.st.bed,mistl.voor,trekhaak,88 dkm
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ren. Scenic 1.6-16v Automaat,a/c,cr.contr,r-cd,trekh
Opel Corsa 1.2-16v,Njoy,mistl,r-cd,trekh,el.rmn,54dkm
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Ford Ka 1.3i,zilver,stuurbekr,ford radio,airbag,68dkm

2006
2005
2005
2003

€
€
€
€

17500,15950,15900,15400,-

2002
2001
2005
2001
2003
2000
1999

€
€
€
€
€
€
€

11950,9900,9400,8950,7950,6500,3900

diesel
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Opel Zafira 2.2DTH,Elegance,airco,navigatie,cr.contr
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Ren.Laguna 1.9Dci,gran tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,
Toyota Avensis D-4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd

2003
2004
2003
2004
2005
2003
2003

€
€
€
€
€
€
€

13850,12900,11950,11650,11600,11400,10900,-

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

Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen
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Ons Gebouw

www.nieuwbouwinmakkum.nl

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

Weer terug op de Esccape in Maleisie door Eeltje en Marijke Kuperus
Odulpus die ook weer terug gingen naar hun
boten op Langkawi. In Taipei een busje met
chauffeur gehuurd die ons de stad liet zien.
Indrukwekkend dit drukke Taiwanese leven te
aanschouwen, ook nog in het massoleum van
Chiang Kai-Shek rond gekeken en de hoogste
toren van de wereld gezien de Taipei 101 deze is
530 meter hoog.

Kerststukworkshop 2007
******************
Deze zullen gehouden worden in week
50 en bij genoeg animo ook in week 51.
Van ma.10 december tot vr. 14 december,
Van 20.00 uur tot 21.30 uur

(min. 4 tot max. 8 personen per workshop)

De kosten zijn € 20.00 incl. materiaal,
koffie/thee en wat lekkers.
De workshop wordt gehouden op:
De Zalm 7 te Makkum

Bel 06-50598707

of kom langs om U aan te melden

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
zoekt

enthousiaste overblijfkrachten

die tegen vergoeding van de
tussenschoolse opvang een gezellige
middagpauze willen maken.

Meer info:
0517-532084 (M.Freije)
m.freije@kinderopvangzwfrl.nl
of kijk op www.kinderopvangzwfrl.nl

* Massoleum van Chiang Kai-Shek
Na 3 maanden in Makkum te hebben doorgebracht
zijn we weer terug aan boord op de Escape die
ondertussen in een Marina op Langkawi lag. Die
3 maanden in Makkum waren voor ons een hele
leuke gezellige tijd, natuurlijk de trouwerij van
onze oudste zoon Gerard met Marjolein is een
onvergetelijk weekend geworden met alle gasten
op het charterschip de Dageraad. Het skûtsjesilen
meemaken was ook weer een geweldige ervaring.
Eeltje was deze zomer bemanningslid op de LE
van schoonzoon Robert en ze werden kampioen
bij sw IFKS in de B klasse, wat een super feest
was dit. Verder natuurlijk het weerzien met alle
familie,vrienden en kennissen. Het bijkletsen met
alle Makkumers die we kennen, deed ons goed.
Het voelt weer even thuis zijn. Ook de visserijdagen hebben we voor het eerst meegemaakt,
nou dit was iets om nooit weer te vergeten.
Leugenbollepop was als vanouds ook heel
gezellig. Je ziet nu al deze gezellige Makkumer
aangelegenheden door heel andere ogen en we
ontdekken waar ter wereld je ook komt deze
gezelligheid kom je nergens tegen.
De terugreis naar Maleisie was weer een hele
vliegreis. Van Amsterdam eerst naar Bangkok dit
is 13 uren vliegen, toen van Bangkok naar Taipei
weer 5 uur vliegen, gelukkig hadden we in Taipei
een hotel besproken want we moesten hier 18
uur wachten. We vlogen samen met Scharrel en

De volgende dag weer verder gevlogen van
Taipei naar Kuala lumpur en toen nog een vlucht
naar Langkawi. Het was een hele ombocht om
via Taipei te vliegen maar scheelde ons een paar
honderd euro en we hebben natuurlijk genoeg
tijd en ja wij zeilers zijn zuinig. Aan boord was
alles prima voor elkaar dankzij de goede zorgen
van andere Friezen die hier ook liggen. De jetlag
was behoorlijk en we sliepen de eerste dagen
‘s middags tot 1 uur het tijdsverschil met Nederland
is 6 uur. We voelden ons hier ook al gauw weer
aardig thuis werden uitgenodigd bij Andre en
Ria die hier een landhuis hebben laten bouwen
en hadden daar met 12 andere Nederlanders een
gezellige middag en avond met veel muziek en
zang. We werden op Ellen haar verjaardag uitgenodigd ze liggen met de Silent Wish in Rebak
Marina een eilandje verderop. We gingen met z’n
zessen op pad eerst met een taxi naar een ferry
(een soort grote speedboot) om over te varen
naar Rebak Marina. Bij de ferry aangekomen
kwamen er dikke buien(squals) met veel wind en
regen aan. Het was in 2 minuten tijd noodweer.
Van alles vloog door de lucht en wij konden
nergens beschutting vinden en we waren kletsnat
totdat de eigenaar van een koffietentje ons riep
om achter de bar te schuilen terwijl hij druk bezig
was de boel met planken wind en waterdicht te
krijgen. De veerbootjes konden niet aanleggen
want het was lager wal. Maar na een uur konden we
toch eindelijk vertrekken, er stonden nog enorme
hoge golven en de ferry maakte rare klappen op het
water gelukkig kwamen we veilig op Rebak aan.
(vervolg volgt)

Praktijk voor psychotherapie
W. J. Geerling
Psychotherapist european registered
Hypnotherapie - Relatietherapie - Simontontherapie Ontspanningstechnieken - Assertiviteitstraining Motivatietraining - Training van het onderbewuste.
Traumaverwerking en verw. emotionele gebeurtenissen. Slaapproblemen - Verslavings-gewoonten Opheffen van psychosomatische klachten als hyperventilatie - Maag en darmklachten - Opheffen of
verzachten van lichamelijke klachten en pijn.
Genezings-processen versnellen. Lichamelijke
weerstand reguleren zoals bij infecties en allergiën.
Verbeteren van geheugen en concentratie bij studie,
werk en sport. Training soc. vaardigheden en verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Inzicht verkrijgen in
Uw persoonlijkheid en verborgen talenten.
specialisatie:
Behandeling van stress - angsten - depressie - nerveuze
spanningen - onzekerheid - minderwaardigheidsgevoelens
- fobiën en psychosomatische klachten welke hieruit
voortvloeien.
Praktijk: Weersterweg 21
8747 NR Wons (Fr)

Tel: 0517-531520
Fax: 0517-532570

Informatiegesprek kostenloos
na telefonische afspraak

* Tijdens de trekking van de 3e decemberpuzzelactie liep onze fotograaf tegen deze zeldzame uit
Luttelgeest afkomstige Orchidee aan en kon het niet laten deze opname te maken.
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AL UW WAREN ZIJN IN MAKKUM TE KOOP,
GA DUS NIET NAAR ANDERE STEDEN OP DE LOOP.

Uitslag puzzel nr. 3
Makkumer Belboei No.1214 - 28 november 2007

O.V.M. Ondernemers Vereniging Makkum

Decemberactiepuzzelpagina 2007
Makkum - Van af 17 november t/m. 27 december zal er in de Belboeien; - nr.1212 dd.14 Nov. /
nr.1213 dd. 21 Nov. / nr.1214 dd. 28 Nov., / nr.1215 dd. 05 Dec. / nr.1216 dd. 12 Dec. en
nr.1217 dd. 19 Dec. doormiddel van de hiernaast afgedrukte advertentie aandacht aan de
DecemberActie 2007 worden besteed. Om deze DecemberActie 2007 onder de aandacht
van de lezers te brengen hebben wij hier een DecemberPuzzelActie van gemaakt.
Zes weken lang staat deze puzzelpagina iedere woensdag in de krant.
(PUZZEL NR.4 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)
Samen met onze adverteerders - leden van de O.V.M. bieden wij u de kans om elke week
opnieuw 6 waardebonnen t.w.v. elk € 20,00 te winnen

(trekking verricht door Frank van Son)
- B. Hoekstra
Gedempte Putten 8, 8754 EH Makkum
- H. Bootsma-Douna
Krommesloot 9, 8754 GD Makkum
- R & J v/d Velde
De Voorn 18, 8754 BB Makkum
Dit zijn de prijswinnaars van de meer dan 250
inzendingen. Zij ontvangen een waardebon
t.w.v. € 20,00. Deze zullen naar de prijswinnaars
worden toegezonden.

Kerst en Nieuwjaarswensen
en Familie

Voor informatie en/of opgeven van familie- en
verenigingsadvertenties, almede redactionele artikelen kunt u contact opnemen met Andries Quarré
tel. 0515-231687 of per e-mail: a.quarre@hetnet.nl

De hierboven genoemde willekeurige waardebonnen worden u aangeboden (en zijn gekoppeld)
door - aan de leden van de O.V.M., deze waardebonnen kunt u inleveren bij, op de achterzijde
vermelde ondernemer, mocht u een waardebon, van een bepaalde ondernemer niet kunnen
inleveren, dan kunt u deze waardebon voorzien van een handtekening en opmerking van
deze ondernemer, inleveren bij een andere ondernemer van de O.V.M.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar Ondernemers Vereniging
Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. Voor eventuele vragen en of opmerkingen
kunt u contact opnemen met de DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.
tel. 0515 - 231 401 of 06 - 535 422 43.
Uw oplossing moet op maandag ochtend 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.

Prijsvraag van deze week:
(PUZZEL NR.4 - VAN TOTAAL 6 PUZZELS)

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld,
deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.
Oplossing: ......................................................................................
Naam: ............................................................................................
Adres:..............................................................................................
Postcode: ........................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................
Telefoon: ........................................................................................
Graag invullen in blokletters en steeds dezelfde n.a.w. gegevens invullen.
Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar:
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700 8754 ZX MAKKUM



Makkum - Woensdag 19 december verschijnt
De Makkumer Belboei met de editie Kerst en
Nieuwjaarswensen. Alle adverteerders kunnen
hiervoor een advertentie opgeven. De redactie van
de Makkumer Belboei wil het u gemakkelijk
maken om de meer dan 4500 lezers te bereiken met
uw producten en of diensten. Deze Makkumer
Belboei wordt bij de inwoners van Makkum,
Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra,
Ferwoude, Gaast, Skuzum, Kornwerderzand,
Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard, Witmarsum,
Wons en Zurich bezorgd. Komt u uit een van
deze dorpen en wilt u vrienden, familie, kennissen,
zaken-relaties en verenigingen bereiken neem
voor uw advertenties contact op met Alie Klein
tel. 06-53740318, e-mail h.klein31@kpnplanet.nl.
Plezierig is het als u spontaan de advertenties
per e-mail door geeft. De Kerst- en Nieuwjaarswensen dienen woensdag 12 december om
20.00 uur ins ons bezit te zijn.

Wij van de DecemberPuzzelActiecommissie van de O.V.M., hebben de teksten van de
puzzel zo gemaakt, dat er op 27 december bij de grote trekking avond in Hotel de Prins
een verhaal ontstaat, wat de oplossing is van uw wekelijkse inzendingen. Indien u iedere
week uw oplossing opstuurt maakt u kans op de hoofdprijzen die bestaan uit waardebonnen
t.w.v.: 1e prijs € 460,00 - 2e prijs € 220,00 - en 3e prijs € 100,00. Mocht u een Belboei
missen om welke redenen dan ook bel of schijf ons en wij sturen u, tegen vergoeding, de
desbetreffende krant naar u toe.

Wanneer u de vorige puzzels niet hebt opgestuurd en u wilt nog meedoen aan de hoofdprijzen om alle
puzzels in te zenden, meldt het aan ons d.m.v. tel. of brief aan het hierboven vermelde adres een postzegel is niet nodig. Wij zullen dan het gewenste Belboei nr. naar u toesturen tegen een vergoeding van 2,50.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank DecemberPuzzelActie commissie van de O.V.M.
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voetbal - Makkum

laat thuis eerste punten liggen

LET OP!!!!!
Naast onze Beautyarrangementen en Zonnestudio
is ook de schoonheidssalon
van Beautyresort/Sauna de Lelliehof vanaf nu
altijd geopend van dinsdag t/m zaterdag op afspraak

Tip voor de feestdagen:
Een cadeaubon van de Leliehof

* Zo zien we het graag: juichende Makkumvoetballers na een doelpunt. Wellicht volgende week
Makkum - Dat een 0-0 gelijkspel wel degelijk
een leuke en vooral spannende wedstrijd kan
opleveren werd zaterdagmiddag 1 december
bewezen op sportpark ”de Braak”. Deze middag
ontving het plaatselijke vlaggenschip de gasten
uit Oudemirdum die samen met Nijemirdum
een combinatie vormen, NOK genaamd. NOK
heeft inmiddels de 1e periode verovert en zal
er alles aan doen om de huidige koppositie tot
aan het eind van de competitie vast te houden.
Makkum daarentegen stond voorafgaand aan
de wedstrijd op een keurig 3e plaats, met een
tweetal verliespunten meer dan de tegenstander.
Doordat Makkum mee wil blijven doen om de
bovenste plaatsen, moest er deze middag gewonnen worden van het nog ongeslagen NOK.
Makkum probeerde meteen vanaf de 1e minuten
het spelbeeld te bepalen, maar de eerste echte
kans was er voor NOK, maar de inzet was de
slap om Simon Adema te kunnen verschalken.
Na een kwartier spelen was het toch Makkum
die de druk probeerde op te voeren. Met name
de op ”10” spelende Lennart Adema speelde
hierin steeds een belangrijke rol. Met name
zijn vrije trappen leverde tot tweemaal toe
bijna een voorsprong op. Ook Daniël Kleiterp
was gevaarlijk, maar zijn indraaiende hoekschoppen leverde ook net geen treffers op.
Doordat NOK veel sneller in de omschakeling
was bij zowel balbezit als bij balverlies,
namen ze het initiatief in de wedstrijd over.
De verdediging van Makkum wankelde, maar
als Simon al werd gepasseerd, was daar wel
een teamgenoot die hem assisteerde. Zo haalde
Reimo Tjeerdema na ruim een half uur spelen
vakkundig een bal van de doellijn, na een inzet
van Inne Schotanus. Een heel belangrijk
moment van de wedstrijd was op slag van
rust. Jelle Hiemstra hield in een mêlee van
spelers het overzicht en speelde de bal breed
op de achter het lederen opgestelde Daniël
Kleiterp. Tot een ieders verbazing en waarschijnlijk nog meer van hemzelf, bedacht de
grensrechter van NOK dat dit een geheide 1-0
op zou leveren en stak daarom resoluut de

vlag omhoog voor buitenspel. De uitstekend
fluitende De Groot nam zonder aarzelen deze
schandalige beslissing over. NOK kreeg hierna
nog wel een aantal mogelijkheden om met een
voorsprong de thee op te zoeken, maar Makkum
bereikte ongeschonden de rust.
Na rust veranderde het spelbeeld en was het
Makkum die naarstig opzoek ging naar de 3
punten. Ondanks een goed begin was het toch
bijna Inne Schotanus die NOK van dichtbij
op een 0-1 wist te schieten, maar met een
katachtige reflex van Simon Adema restte
slechts een corner. Vanuit deze corner had
Simon het fortuin aan zijn zijde want via de
binnenkant van de paal belandde de bal in de
veilige handen van de goalie. Na deze oprisping
van de koploper was het Makkum die kans na
kans kreeg, maar de bal wilde er deze middag
maar niet in. Na 10 minuten in de tweede helft
was het bijna Jan Hiemstra die met een prima
gedrukt schot de keeper wist te verschalken.
Een vijftal minuten later was het dezelfde
Hiemstra die door Kleiterp de diepte werd
ingestuurd. Hiemstra deed in deze actie eigenlijk alles goed. De aanname was perfect, het
overzicht in orde en de pass op Kleiterp niet
minder, maar het zat Kleiterp deze middag net
niet mee. Zo kwam hij in de 70ste minuut een
teenlengte te kort om een vrije trap van Adema
doeltreffend af te ronden. In het laatste kwartier
werden er nog een aantal wissels door gevoerd
om de 1-0 te forceren, maar ook het 3 minuten
voor tijd inbrengen van ”Heintje Davids”
Jasper van Dijk bracht geen succes.
Gezien het spelbeeld van de gehele wedstrijd
en ook de kansen van NOK in ogenschouw
nemend was het gelijke spel een terechte uitslag.
Toch zullen de Makkumers met weemoed terug
denken aan de kansen die men had om NOK qua
verliespunten op de ranglijst voorbij te streven.
Zaterdag trekt de eerste selectie de provinciegrenzen over om in de Polder aan te treden in
en tegen Ens.

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Geen licht op je fiets.
Laat je zien op straat
laat u fiets verlichting
maken, controleren
en de eerste 5 fietsen
geen werkloon.
Verdere voorwaarden in de winkel.

Venema
dhz en tweewielers
Voorstraat 7 <> Makkum
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Zoekertje
gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
TE KOOP

Unicef artikelen bij supermarkt Coöp van der
Wal (a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag)
Keytone-GX-40-Gitaarcombo 40 watt vermogen,
gaat weg wegens overcompleet. 10 regelknoppen:
- ingang (jack), gain en Volume - Overdrive met
gain en vol. knop - Toonregeling- 3 voudig: Hight,
Mid en Low - Presence - Effect regelaar met 2
regelknoppen - voor dept en time. Achter aansluiting
(3x jack) voor senden return en footswich. Zware
30 cm speaker en ext. speaker aansluiting. Afm.
Br. 52 cm. hoog: 46 cm. diep: 22 cm. Geheel in
nieuwstaat € 60.-, tel. 0515-231881
Langlaufers met schoen maat 44, merk Nowax
als nieuw € 25.-, tel. 0515-232725

TE KOOP

TV 37cm beeldbuis Philips € 10.-; Grote doos
glas en aardewerk € 5.-; Zeldzame platen o.a.
Elvis met print € 50.-, tel. 06-29320920
Boekenkast beuken 60x170 € 10.-; Eetkamertafel eiken, donker gebeits 80x160 € 25.-;
Gezellig voor de wintermaanden: 14 tijdschriften
Zeilen Yacht Vision € 5.-; Voor een flesje wijn
Yahama ymay vonkt niet. Maar voor de knutselaar geen probleem € 20.-, vragen bel tel. 0653670991 na 18.00 uur

De Gearen 7
MAKKUM

Fornuis (elektr. kookplaat, incl. bakoven) € 50.tel. 0515-576985

OPEN HUIS

Zaterdag 8 december
11:00-14:00 uur

Inleveren kopij

Vraagprijs:
€ 345.000,-- k.k.

Kerstkriebels?

De
Binderij
bloemen & zo

De binderij organiseert voor haar klanten en belangstellenden
gezellige inloop(mid)dagen, met o.a.: * Inspirerende kerstcreaties.
* Stijlvolle collectie aluminium.
* Exclusieve schapenvachten en huiden.
Daarnaast vinden in de winkel de volgende activiteiten plaats:
* Creatieve demonstratie vilten.
Zaterdag 8 december
* Doorlopende miniworkshop (kerstsfeer)
van 17.00 uur - 20.00 uur
Thema: opmaak oliefles, diverse kleuren.
Duur: 30 minuten
Zondag 9 december
Kosten: € 15
van 11.00 uur - 17.00 uur
Maximaal 6 personen, opgave is niet mogelijk.

Creativiteit onder het genot van een hapje en een drankje.
Tot ziens bij de Binderij, Markt 27, tel.0515-233266

Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.
Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
TE KOOP

Yahama ymay vonkt niet. Maar voor de knutselaar
geen probleem € 20.-, vragen bel
tel. 06-53670991 na 18.00 uur
Palm beach zonnebank, 17 lampen weinig
gebruikt € 100.-; Home trainer € 50.-,
tel. 0515-576000
Slazenger Crosstrainer z.g.a.n. € 100.-; Twinny
Load € 50.-; Samsung video-recorder € 10.(zonder afstandbediening), tel. 06-10947110
Nordic-Walking wandelstokken merk Fiber als
nieuw € 12.50, tel. 0515-232725
Picknick set in koffer € 10.-; 70 Pennen € 2.-;
Strijkplank € 10.-; Trapje 3 treden € 2.-,
tel. 06-29320920
Yamam Keybord, plus bankje en leer Leer
leerboeken nooit gebruikt pr.n.o.t.k..
tel. 0515-231730
GRATIS AF TE HALEN

Gratis af te halen 180 m2 straatsteentjes waalformaat, kleur donkergeel. 50 m1 opsluitbanden
breedte 10 cm. tel. 0515-232828
GEVRAAGD

Wie heeft er nog breigaren voor mij. Het wordt
gebruikt om dekentjes, kleertjes etc. te breiden
voor arme landen, tel. 06-30730630

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!
KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

