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Scouting Burdine zit na 22 jaar klem
gemeente zoekt naar oplossing
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

* Hopman Simon Tromp bij het schild ”De Griekse god van de drank” (Bachus)
Witmarsum - Voorafgaande aan de raad van
Wûnseradiel was Hopman Simon Tromp uit Makkum
met meerdere scouts aanwezig om te vragen hoe
het nu verder met scouting moet. Vanaf 1986 is de
Scouting groep Burdine actief in Makkum en zit tot
ieders tevredenheid ook vanaf die tijd in het gebouw
”Oan e Sédyk”. De naast het terrein gelegen voormalige brandweer kazerne is verkocht aan de heer
R. Sleeuw en de scouts mochten het terrein, wat bij
dit gebouw hoorde gebruiken. Tijdens de verkoop
aan de heer Sleeuw was door de gemeente een fout
gemaakt. Men had terrein verkocht, wat eigenlijk voor
scouting beschikbaar was. De gemeente probeerde het
terrein terug te kopen, maar advocaat Sleeuw vroeg
er te veel voor. Wel was hij bereid het in bruikleen
te geven. Dit gebeurde en jaren kon scouting voor
haar tenten kamp en andere activiteiten het terrein
gebruiken.
Kort geleden besloot eigenaar Sleeuw het pand te
willen verkopen en gaf aan dat het terrein niet meer
gebruikt kon worden. De verkoop is niet door
gegaan, wel is door het kadaster precies bekeken
hoe groot het terrein bij de voormalige brandweer
kazerne is en er werd een hek geplaatst. Het terrein
zal ingericht worden als tuin nu de familie Sleeuw

er blijft wonen. Voor de scouts een dikke strop. Het
vriendjes weekend gaf boze gezichten, omdat er
geen kampeergelegenheid was en niet alle vriendjes
konden komen. Er was geen ruimte voor. Nu staat
ook het gebouw waarin scouting zit ter discussie.
Als het multi functioneel centrum gebouwd wordt,
gaan de peuterspeelzaal en de jeugdsoos hierheen.
Alleen scouting blijft dan over en die kan niet alleen
de kosten van het pand opbrengen. Er is geen activiteiten terrein meer en scouting zit klem. De vraag
aan de raad en college was, doe er iets aan op deze
manier gaat scouting naar de bliksem! Als er een
ander locatie gevonden wordt moet deze wel binnen
de bebouwde kom komen, omdat kinderen s’avonds
niet in het donker op de fiets buiten Makkum naar
hun club kunnen. Wethouder Rein Boersma weet
van de problemen van de scouting en vertelde dat
men gevraagd heeft aan de heer Sleeuw de grond
aan de gemeente te verkopen. Hij vraagt de prijs
die normaal voor bouwrijpe grond betaald wordt
en dat is hier niet aan de orde. Deze grond mag niet
als bouwgrond gebruikt worden. Het leek Boersma
een goede zaak om zo snel mogelijk met scouting
om de tafel te gaan zitten en naar een oplossing te
zoeken. Hij laat terloops even de omgeving van de
ijsbaan vallen.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Al jaren een
vertrouwd adres!

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 16 november

Familieberichten

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA

Mede namens mijn moeder wil ik langs deze
weg iedereen bedanken voor de vele tekenen
van medeleven na het overlijden van onze
dierbare man en vader

R.K. Kerk
9.30 uur Parochievoorganger

Gabe van der Spoel

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk

Het was hartverwarmend en heeft ons erg
goed gedaan.

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. T.Tholen-Haagsma, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen,
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk de Witte Heren, N.C. de Weerd,
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
Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 7
dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Anita van der Spoel
Nu Minicus op 5 november is bijgezet bij zijn
broertje Menno willen wij iedereen bedanken
voor het medeleven en steun tijdens zijn
ziekte en na het overlijden van

Minicus Bergsma
Het heeft ons erg goed gedaan.
Ruda
Marion en Simon
Chantal
Menno en Esther
Jerryl en Daymen
Makkum, november 2008

Najaarscampagne Unicef
Schoon water voor elk kind!
Makkum - Voor ons is het de normaalste zaak
van de wereld dat we schoon én voldoende drinkwater hebben. Wereldwijd hebben 1,1 miljard
mensen geen toegang tot schoon drinkwater.
Het water dat er is, mag dan ook niet verspild
worden. In Burkina Faso, één van de armste landen
ter wereld, kost het halen van water vrouwen en
kinderen heel veel tijd. Vrouwen kunnen hun
kinderen nauwelijks aandacht geven of stimuleren
in hun ontwikkeling. Het gevolg hiervan is dat het
aantal kinderen dat naar de basisschool gaat heel
laag is: 32%. En met name op het platteland
hebben de ouders geen geld voor de jaarlijkse
ouderlijke bijdrage.
Om het tij te keren heeft de overheid met steun
van Unicef sinds 2006 een landelijk waterbeleid.
De komende jaren moet het aantal mensen dat
toegang heeft tot schoon water flink toenemen.
Unicef Nederland is een van de donoren die het
programma van Unicef Burkina Faso zal financieren. U kunt Unicef steunen om haar belangrijke
werk voort te zetten. In Makkum is de jaarlijkse
verkoop van kerstkaarten en dergelijke dit jaar
weer in de plaatselijke supermarkten. Van 20
t.e.m. 22 november bij Coöp Van der Wal en van
27 t.e.m. 29 november bij Jumbo Kooistra.
Namens alle kinderen die door Unicef geholpen
worden, alvast Hartelijk dank voor uw steun!
Unicef Comité Makkum

Agenda
vrijdag 14 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust
14.30-16.30 uur soos in het restaurant
Makkum - Sporthal 20.00 uur
Volleybalver. Recreatietoernooi
Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen
Wons - Herfstconcert in de Thee bus 20.00 uur

zaterdag 15 november
Makkum - 14.30 uur Intocht en verwelkoming
Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten op de kade
van de haven.

dinsdag 18 november
Witmarsum - Café De Gekroonde Roskam
20.00 uur Structuurvisie van Wûnseradiel,
meepraten over de toekomst,
op dreef met gespreksleider Klaas Jansma

Exposities
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van
woensdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2
Makkum - Zorgcentrum Avondrust Mw. Salverda
uit Exmorra exposeert haar olieverfschilderijen.
Deze zijn te bezichtigen t/m 1 april 2009
Makkum - Workshop bloemschikken
bij De Túnkeamer. info: tel. 0515-232269

Wist u dat...
* ik begonnen ben als Tupperware demonstratrice?
heeft u vragen of klachten over een product?
Of wilt u een party geven, bel dan Christa
Duijster, de Slinken 1, Makkum,
tel. 06-48348706 / 0515-231251
* er alarm in Pietenland is, 3 Pieten hebben iets
verkeerd gegeten en de Sint mag dit niet weten!!
ssssssst
Timmerfabriek ‘de Houtmolen’ openhuis houdt
op 22 november van 10.00 tot 14.00 uur

Sjenette van der Velde te Makkum is geslaagd
voor haar Hbo commercieel economie aan de
NHL in Leeuwarden.
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Collecte voor MS
Vanaf 17 november zullen de vrijwilligers van het
MS Fonds regen en wind trotseren om met de
collectebus langs de deuren te gaan. ”De vrijwilligers
proberen bij zoveel mogelijk deuren aan te bellen,
maar we kunnen helaas niet in alle straten collecteren.
Met ruim 5.000 vrijwilligers in Nederland kunnen
ook voordeuren niet bereikt worden”, zegt Pamela
Zaat van het MS Fonds. Multiple Sclerose is een
aandoening van het centrale zenuwstelsel en is dé
meest invaliderende aandoening onder jonge mensen,
zelfs kinderen, in Nederland. MS is niet te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose
hebben met voorlichting, coaching en financiering
van wetenschappelijk onderzoek. De collecteweek
wordt ondersteund met een radiocommercial. Hierin
geeft Peter Jan Rens zijn visie op het MS Fonds.
Is uw voordeur niet bereikt? Doneer op giro 5057
te Maassluis. Wilt u meer informatie? Kijk op
www.msfonds.nl

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Caramel Vla, literpak....................................................nu 1.19

Gift van Stichting Tot Nut
voor muziekvereniging ”Harmonie”
Pingjum - Muziekvereniging ”Harmonie” uit
Pingjum heeft van de Stichting Tot Nut een gift
ontvangen van € 1430,- voor de aanschaf van nieuwe
instrumenten en bladmuziek. De Stichting tot Nut
wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld door de
Friesland Bank. Door deze gift kon de vereniging een
nieuwe altsaxofoon en een aantal muziekstukken
aanschaffen. Door dergelijke giften is het mogelijk
dat ook de nieuwe leerlingen op goede instrumenten
kunnen beginnen met hun muzikale carrière, en
kunnen we hopen op een voortbestaan van de vereniging. Zoals alle verenigingen is het voor onze
vereniging zonder deze gulle giften erg moeilijk om
te blijven bestaan. Zelf ondernemen we ook acties
zoals de verkoop van bloembollen en het inzamelen
van oud papier. Ook deze inkomsten zijn erg
belangrijk, maar wij zijn de Stichting tot Nut bijzonder dankbaar voor deze gift. Het geld is zoals u
al kon lezen goed besteed! Nogmaals onze hartelijke
dank aan de Stichting tot Nut.

Corned Beef, per pakje 100 gram...............5

zegels extra
Witlof, 500 gram.........................................................90 cent
Ariel Compact, pak 1.35 kg...........................van 7.69 nu 4.99
Honig Kippensoep.................................................nu 79 cent
Washandjes, pak à 6 stuks.............................................nu 2.99
Sinterklaas in het land?
Uw melkboer denkt aan de klant.
Bij 10 euro een kaartje openbreken.
Kans op gratis artikelen in de Beestenboel Actieweken!
Aanbiedingen geldig van do. 13/11 t.e.m. wo. 19/11

Rundvleesvoordeel

Dunne lende
500 gram
Profiteer van 13 t/m 15 november
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Hamlapjes
500 gram
Vleewarenvoordeel

Rosbief +
100 gram Boterhamworst
100 gram

Salade van de week

Huzarensalade
100 gram
Specialiteit van de week

Gevuld filetlapje
100 gram

00

8,
25
5,
50
2,
75
0,
40
1,

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 12 november 2008

Programma van de intocht van Sinterklaas in Makkum

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . .€ 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
Nog 3 nachtjes slapen en dan .... is het zaterdag
15 november! Dan komt Sinterklaas met al z’n
Pieten naar Makkum.
10.00 - 11.30 uur
Als jij het leuk vindt om te tekenen en te knutselen
(en je zit op de basisschool), kom dan meehelpen
om de langste tekening van Makkum te maken.
Dit kun je doen in ”Het Anker” (Buren 15)
Sinterklaas komt de tekening ’s middags bekijken.
De tekening hangt dan aan de podiumkar op het
Plein.
14.30 uur
Sinterklaas en zijn pieten komen aan met de
boot bij de haven en er gebeuren rare dingen...
Vervolgens lopen Sinterklaas en de Pieten naar
het Plein.
14.45 uur
Sinterklaas wordt verwelkomd in Makkum en
oefen maar vast wat Sinterklaasliedjes, want er
wordt o.a. gezongen en gesprongen!
15.05 uur
Rondgang met Sinterklaas, de Pieten en korps
Hallelujah door het centrum.

15.30 - 16.15 uur
Mega-giga Sinterklaasfeest voor kinderen tot en
met groep 2 in de Doopsgezinde kerk waar de
Pieten voor jullie zullen optreden en natuurlijk
komt Sinterklaas ook nog langs!

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

15.30 - 16.30 uur
Groep 3, 4, 5 mogen naar ”Het Anker” (Buren 15)
Hier kunnen ze genieten van de theaterproductie
‘Karel en Ko’ en ook hier komen de Sint en wat
Pieten om het hoekje kijken. In verband met de
beschikbare ruimte kunnen hier geen ouders bij
aanwezig zijn. Tijdens de voorstelling zijn er
mensen van de intochtcommisie aanwezig. Kom
om 16.30 uur de kinderen weer ophalen, want wij
willen ze niet alleen de straat op laten gaan.

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

15.30 - 16.30 uur
Kinderen uit groep 6 t/m 8 mogen naar partycafe
De Steeg. Hier is een vetcoole Sintdisco. En wie
weet komen de Sint en wat pieten even swingen!
22 november is er Sintwilledei in Makkum.
Met oa. een puzzeltocht, Meet en Greet met de
Sint en een paar van zijn Pieten. Het volledige
programma volgt volgende week in de Belboei.

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

‘t Nut Departemint Makkum organisearret ”De Tredde helte”
de mannen dy’t se binne, stride op ‘e nij mar diz’
kear tsjin inoar. It wurdt in net sportive striid
werby it fysike oerwicht net opweaget tsjin de
posysje yn it maatskiplike fjild. Dit jout in protte
blessueres en in spannende ferrassende finale.

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

Skreaun troch Sietse de Vries (LC journalist),
ûnder rezjy fan Anne Zijlstra yn gearwurking
mei Pieter Stellingwerf en spile troch betûfte
iepenloftspulspilers, dy’t yn it winterskoft troch
spylje woene, is it in troch alles hinne nije
Fryske produksje. ”De Tredde Helte”is de earste
produksje fan Stichting Breinroer. In Stichting
dy’t bysûndere projekten mooglik meitsje wol,
sjoch www.breinroer.nl
Tagong: € 10 Kaartferkeap fanôf 7 novimber
Boekhandel Coufreur, Kerkstraat 17, Makkum.

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

AFHAALMENU
voor NOVEMBER
z Babi Pangang
z Kun Pao Kai
z 4 st. Pisang Goreng
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
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l

Thomas Groeneveld uit Makkum kandidaat voor
het Waterschap PvdA
waar iedereen mee in aanraking komt. De PvdA
wil graag ook over schoon vaar- en zwemwater
beschikken. Wetterskip Fryslân is daar direct en
indirect voor verantwoordelijk. In samenwerking
met de gemeente en provincie zorgt het Wetterskip
Fryslân voor de afvoer en zuivering van het water.
Zaken waar alle inwoners van Friesland mee te
maken hebben. Toch was het toe nu toe zo dat in
het bestuur vooral landbouwbelangen en de natuurbelangen vertegenwoordigd waren. Een redelijk
éénzijdige belangenbehartiging dus.

Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Mooie bossen bospeen
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . .€ 1.00
Goudgele andijvie
1 p. voor maar . . . . . . . . . . . . . .€ 0.40
Zuurkool uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . .€ 0.50
Verse rode bieten
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.35
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen, dore's of bildtstar
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Groepskorting

(Eigen foto)

* Thomas Groeneveld
Makkum - Slechts één linkse partij kandidaat voor
het Waterschap de Partij van de Arbeid met lokale
kandidaat Thomas Groeneveld (23) uit Makkum.
Binnenkort krijgt u de kans om een nieuw
water-schapsbestuur te kiezen. Nu politieke partijen deel mogen nemen aan de verkiezingen voor
het water-schap, heeft ook de Partij van de
Arbeid haar verantwoordelijkheid genomen.
Water is in veel opzichten van groot belang. Denk
aan onze veiligheid; bodemdaling en zeespiegelstijging maken dat onze dijken alle aandacht
verdienen. Ook is het belangrijk onze huizen en
wegen droog houden, tijdens steeds meer voor
komende zware regenbuien. Een algemeen belang

Daarom doet de PvdA nu mee aan de verkiezingen;
als het om water gaat, dan gaat het om een algemeen belang dat een breed politiek draagvlak
vraagt. Een breed politiek draagvlak kan niet
zonder uw en onze stem. De PvdA voelt zich met
name de vertegenwoordiger van de burger in het
nieuw te kiezen bestuur van het Waterschap.
Te lang is de stem van de burger onvoldoende
gehoord en dat kan, nee moet, anders! De PvdA
is de enige linkse partij die meedoet aan de verkiezingen en heeft een uitstekend ”waterteam”
klaar staan. Lijsttrekker Fimke Hijlkema uit
Haulerwijk wil graag, samen met de andere teamleden, het sociaal democratische geluid in het
waterschap laten horen. Thomas Groeneveld,
van de regio Bolsward/Wûnseradiel/Nijefurd/
Harlingen staat op nummer acht van de lijst. De
PvdA heeft dus ook een kandidaat in uw regio
op de lijst staan. Thomas Groeneveld, 23 jaar, is
bekend als gemeenteraadslid in Wûnseradiel;
een jonge gedreven politicus

In onze vernieuwde Brasserie

Onbeperkt genieten
van een gevarieerd buffet.
Onbeperkt consumpties. (bier,fris en wijn)

€ 20.- p/p

Arrangement is voor 2 uren

Ook mogelijk in combinatie
met 1 uur Bowlen

€ 22.- p/p

Arrangement is voor 2,5 uur

info@hoteldevigilante.nl
0515-238222

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

PCOB, Perspectief voor 50-plussers
PCOB afdeling Makkum heet voortaan PCOB afdeling Wûnseradiel
Makkum - Op 24 mei 1989 is met veel enthousiasme de PCOB afdeling Makkum opgericht.
In bijna 20 jaar is het aantal leden flink gestegen,
echter door vergrijzing en overlijden zakt ons
ledenbestand. Daarom doet de PCOB een
beroep op u om lid te worden. De Protestants
Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is één van
de grotere organisaties die zich inzet voor een
goede toekomst van 50-plussers. Dat doet de bond
onder meer door op lokaal, regionaal en landelijk
niveau als gesprekspartner op te treden voor
diverse invloedrijke instanties, overheid en politieke partijen. Onlangs hebben is naam ”PCOB
afdeling Makkum” veranderd in ”PCOB afdeling
Wûnseradiel”, omdat onze leden uit meerdere
dorpen in onze gemeente komen dan alleen uit
Makkum.

Wat biedt de PCOB nog meer?
* Actieve belangenbehartiging op het gebied van
zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid
en mobiliteit.
* Een herkenbare meerwaarde door het protestants christelijke uitgangspunt.
* Door samenwerking met andere partijen,
beïnvloeding van de algehele politieke besluitvorming.
* Advisering over en ondersteuning bij
maatschappelijke vraagstukken.
* Informatie, tips en handreikingen via PCOB-publicaties.
* Tien keer per jaar het ledenblad Perspectief.
* Een speciaal reisaanbod via PCOB-reizen.
* Lokale en regionale bijeenkomsten voor
ontmoeting, ontspanning en educatie.

Wat is er op lokaal niveau onder meer bereikt?
* Mede op initiatief van de ouderenbonden de
woonflat Lieuwkemastate.
* Computercursussen van Seniorweb in Makkum.
* Ouderen adviseuse.
* Betaalbare rijbewijskeuringen voor leden van
ouderenbonden.
* Rijvaardigheidsdag voor ouderen.
* Opfris verkeerscursus voor ouderen.
* Belastinginvulhulpen voor eenvoudige aangiften.
* Zitting in de lokale WMO adviesraad.

Voor meer informatie over de landelijke PCOB
kunt u de website bezoeken: www.pcob.nl
Om met al dit mooie werk te kunnen doorgaan
doen we daarom een beroep op alle babyboomers
uit de omgeving om via een lidmaatschap ons te
ondersteunen. Duur is het lidmaatschap niet, voor
1 persoon € 22,- en bij 2 personen kost het € 35,per jaar. Meer info kunt u nog krijgen middels
onze voorzitter de heer S.J. Elzinga 0517-531805
en bij mevr. T. Horjus 0515-231327.
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Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Waterschapverkiezing??
Aan de kandidaten voor de verkiezingen wil ik
graag een vraag stellen. Namelijk deze: Geeft u
mij eens duidelijk aan, wie verantwoordelijk is
voor het schoon houden van sloten.
Wij wonen aan ”de Mulier” in Witmarsum
gemeente Wûnseradiel. In deze sloot komen nog
drie riooloverstorten uit. Bij erge regenval drijven
de fecaliën en zelfs maandverband aan de oppervlakte. Bij navraag, bij de instantie spelen die
elkaar de bal toe! Twee jaar geleden is het waterschap wezen peilen, op onze vraag of er nu iets ging
gebeuren, kregen wij de wedervraag: Wilt u de drab
op uw tuin hebben? Nou dat zegt dus al genoeg
hoe vervuild die sloot is. Graag nodig ik kandidaten
uit, die mij antwoord kunnen geven, om de situatie
te bekijken. De Koffie staat klaar !
Ook namens mijn man,
B. Velthuis-Frieswijk,
Ald Rij 28 8748 BC Witmarsum.

Van Gre Caarels kregen wij het volgende bericht,
bedankt!
Geachte redactie,
Naar aanleiding van mijn artikel over de ”Rusluie”
in de Makkumer Belboei is dit artikel nu compleet
geplaatst op de site van de Rusluie.
Gre Caarels.

”De Tjalling Stichting”
Makkum - Het is weer sinterklaastijd en voor
een klein prijsje is er weer van alles te koop bij
de familie Oostenveld, Bleekstraat in Makkum.
Dit alles ten bate van de paardensport voor
gehandicapten.
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CBS de Hoekstien gaat voor gezond!

Makkum en Cornwerd
een protestantse gemeente en haar
gebouwen 1580-2006

(Eigen foto)

Arum - Ook de kinderen van CBS de Hoekstien
uit Arum hebben mee gedaan aan het nationaal
schoolontbijt. Een geweldig succes. Het leek ons
als schoolcommissie, leuk om hiervan een foto te

plaatsen in jullie krantje de Makkumer Belboei.
”CBS De Hoekstien gaat voor gezond!” Mede
dankzij bakkerij Elsinga uit Harlingen, konden de
leerlingen genieten van een lekker schoolontbijt.

De weg Allingawier-Makkum afgesloten voor alle verkeer??
Exmorra - Op een stille zondagmorgen fietste ik
van Allingawier naar Makkum, zomaar om even de
zinnen te verzetten. Bij de kaasboerderij had men
de weg afgesloten. ”Doorgaand verkeer gestremd,”
stond er met grimmige letters.”Niet voor mij,”
dacht ik. Ik baggerde door het zand en zag aan de
horizon het asfalt opdoemen. ”Ik zal blij zijn als ik
er ben,” dacht ik nog. De door mij gekozen route
kende geen eind: de horizon liep met me mee.
”Dan maar terug,” dacht ik. Helaas hetzelfde
resultaat. Woest pakte ik mijn GSM. ‘Er is geen
verbinding met het netwerk’ slijmde een telefoonstem. Tot mijn verbazing stond mijn horloge ook
stil. De tijd was stilgezet blijkbaar.
Urenlang heb ik heen en weer gelopen. Waar ik
ook heen liep de horizon bewoog mee. Uiteindelijk ben ik in het zand gaan liggen. Het werd
al donker. Ik wist zeker dat ik niets gedronken had,
ik wist waar ik was, had geen telefoonverbinding
en ik kreeg het koud! ”Er zal toch geen UFO in
het spel zijn,” dacht ik. Gisteren had ik nog een
bericht gelezen over UFO’s boven Engeland.
”Is er iemand?” schreeuwde ik in de schemering
richting kaasboerderij. Ik voelde me gevangen.
”Dit voel je als je je vrijheid kwijt bent,” mijmerde
ik. De avond viel; uw eenzame fietser trachtte te
slapen. Ineens doofden de lichten in de wijde

omgeving. Nergens meer een oriëntatiepunt.
”Kom me maar halen, lieve Heer, dit is het einde,”
fluisterde ik. ”Neem me mee, neem me mee!”
Er kwam geen UFO, er kwam geen engel.
Plotseling werd het licht. De weg was niet opgebroken, er waren tien minuten verstreken. Ik belde
naar huis. ”Dag lieverd, ben je lekker aan het
fietsen?” Verbijsterd hing ik op.
In Makkum belandde ik op de boulevard, ik dronk
sterke koffie en begon aan de terugtocht. Heel
bewust nam ik dezelfde route. ‘Geen bijzonderheden’ kan ik u melden. Ook niet in de flauwe
bocht bij de kaasboerderij, het wegdek zag er
prima uit; geen spoor van werkzaamheden. Thuis
vertelde ik mijn vreemde mystieke ervaring. Mijn
vrouw lachte: ”Je bent een dromer, je verzint altijd
van alles! Waarom vertel je eigenlijk dit soort
verhalen. Een tijdje geleden had je een buitenechtelijke relatie met een zeermeermin en nu dit
weer!” Op dat moment kletterde de ‘Makkumer
Belboei’ in de brievenbus: ”De weg AlligawierMakkum tot nader order afgesloten,” kopte de
krant. Urenlang zat ik stil op de bank. Morgen ga
ik naar een helderziende, zo kan het niet langer.
Proost!

Makkum - Op de gemeenteavond 29 oktober j.l.
van de Protestantse Gemeente te Makkum e.o. is
door de auteur de heer Herman van den Ende het
eerste exemplaar van dit boek aangeboden aan
de voorzitter van de kerkenraad, de heer Johnny
van der Heide. Een boek dat tot stand is gekomen
op verzoek van de v.m. Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Makkum c.a., na een tip van
ds. Jan Finnema.
Eind 2003 is de heer Herman van den Ende
gevraagd om een jubileumboek te gaan schrijven
ter voorbereiding op het 350-jarig bestaan van
de Van Doniakerk in het jaar 2010. Het boek
komt gereed en wordt alvast uitgegeven in 2008.
De heer Van den Ende beschrijft in dit boek o.a.
de geschiedenis van de kerkgebouwen, de kerkgemeenschap en ook een stuk historie van
Makkum en Cornwerd. Het boek is uitgegeven
in de serie Makkumer Sier op advies van de heer
Sytze ten Hoeve (bekend archivaris in Friesland).
Het is uiteindelijk een kleurendruk geworden.
De omslag van het boek verbeeldt de kerktoren
zoals deze was van 1832 tot 1870. Dit komt van
een aquarel uit 1850, die in bezit is van de heer
Pieter Tichelaar. Het is de kerktoren met houten
beschot en een ‘siepel’. Na 1870 is de toren
opnieuw gerenoveerd en kreeg de huidige vorm.

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel

Er was uiteindelijk voor de inhoud van het boek
redelijk veel informatie te vinden in de archieven
van de Hervormde Gemeente Makkum c.a. Dit
archief was compleet en geordend met o.a. veel
aantekeningen van Jan Kingma uit de 19e eeuw.
De heer Van den Ende heeft het boek met veel
enthousiasme en plezier geschreven zonder hiervoor een vergoeding te willen ontvangen. Iets
waarvoor de voorzitter van de kerkrentmeesters,
de heer Gerrit Terpstra, hem namens de hele
kerkenraad heel hartelijk bedankt. De heer Van den
Ende geeft aan dat hij het boek graag op wil dragen
als eerbewijs aan deze gemeente (Protestantse
Gemeente te Makkum e.o.) die ontstond door een
samensmelting van twee kerkgemeenschappen
in Makkum.

Witmarsum - De afdeling Wûnseradiel van de
Vrouwen van Nu komen weer bij elkaar op dinsdagavond 18 november a.s. om 19.45 uur in de
Gekroonde Roskam. Naast de gebruikelijke
agendapunten komt de bekende schippersfamilie
Hoekstra met dia’s en mooie verhalen over de

Belangstellenden kunnen inschrijven voor het
boek bij de kerkrentmeesters, maar het boek is
ook via de boekhandel te koop voor € 19,75. De
opbrengsten van het boek komen ten goede van
het restauratiefonds van de Van Doniakerk.

Dirk Smoor

binnenvaart. De afdeling wil graag nieuwe leden
werven en nodigt belangstellende vrouwen graag
uit om vrijblijvend deze avond bij te wonen. Het
is echt de moeite waard om een Vrouw van Nu
te zijn. Bovendien staan er nog hele leuke zaken
op het komende winterprogramma.
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Sint & Kerst - November & December Actie 2008
Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint
en Kerst maanden November-December 2008, diverse acties op touw worden gezet.
SinterklaasKrasActie
Deze KrasActie is van 17 november t/m 6 december. De winkeliers welke mee zullen
doen aan deze KrasActie zijn herkenbaar aan de poster die op hun raam hangt.
Bij besteding van 10,00 euro aan boodschappen en of artikelen, zult u bij deze
winkeliers een Kraslot ontvangen.

t zw

PuzzelActie
Van 12 november t/m 17 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei,
doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie,
aandacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2008, worden
besteed.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er nu wekelijks één prijs worden getrokken.
Het is nu een weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste
inzendingen wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit
waardebonen t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.
De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. Op 14 januari worden
de prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen.
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
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.

ijk O.

d. Wi

Prijsvraag van deze week:
In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart
blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . .Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wilt u duidelijk uw gegevens invullen.
(puzzel nr. 1 / Belboei no. 1263)
Los deze 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 PuzzelActie commissie van de O.V.M.

S
(

De w
de win
zijn herk
op hun

De pri
word
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SinterklaasKrasActie

duurt van 17 november t/m 6 december)

winkeliers hebben een SinterklaasKrasActie,
nkeliers welke meedoen aan deze Kras Actie
kenbaar aan een SinterklaasKras poster welke
raam hangt. Bij besteding van 10,00 euro aan
boodschappen ontvangt u een Kras lot.
jzen, welke u doormiddel van dit Kraslot wint,
en door deze winkelier beschikbaar gesteld.

Intocht Sinterklaas zaterdag 15 november
Sintwilledei
zaterdag 22 november

Opening- en sluitingstijden december
Sinterklaas
donderdag 4 december 9:00-21:00 uur
Met medewerking van de Drumband Halleluja
10e Krystwilledei

zaterdag 20 december

16:00-20:00 uur

Kerst

dinsdag 23 december

9:00-21:00 uur
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Ongewenste kinderloosheid
een onzichtbaar verlies
Leeuwarden - Uiterlijk is er niks veranderd en
toch ziet het leven er anders uit. Het besef dat je
verlangen naar een eigen kind niet vervuld zal
worden laat diepe sporen na. Je toekomstbeeld
verandert en van binnen voel je een groot verlies,
een verlies dat niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Hoe geef je nieuwe vorm aan je leven en
wat doe je met de onvervulde kinderwens?

uniGar Horjus -

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

Dinsdag 18 november vindt de laatste themaavond over ongewenste kinderloosheid plaats,
georganiseerd door de Fiom afdeling Friesland,
Zorggroep Noorderbeedte en Freya. Deze avond
staat in het teken van ‘Samen veder en afscheid
nemen’. De avond begint met een lezing en bevat
informatie en handreikingen die u verder kunnen
helpen. Daarna is er gelegenheid te reageren en in
gesprek te gaan met de sprekers en met elkaar.
De bijeenkomst vindt plaats van 20 uur - 22 uur
aan de Harlingerstraatweg 9 te Leeuwarden
(gebouw van de Fiom). Entree € 5.- per persoon.

Herfstconcert in Wons
Wons - Vrijdag 14 november om 20.00 uur is er
een Herfstconcert in de Theebus te Wons! Het
concert zal gezamenlijk worden gehouden door
het ”Woldinghekoor” uit Wons o.l.v. M. Rypma
en de zangvereniging ”Scheppingsgave” uit
Witmarsum o.l.v. J. Kramer. De presentatie zal
in handen zijn van Wiske Beuker en Cobi Tilstra
zorgt voor de pianobegeleiding. Na afloop van
het concert is er gelegenheid om nog gezellig met
elkaar koffie te drinken in dorpshuis ‘It Bynt’ te
Wons! U bent allen van harte welkom!

Opel Astra 1.8-16v
'Club' Zilvermett. Airco,
cruisecontr,Radio-cd, 5drs
Trekh,el.ramen,
Cpv+afst.bediening
160 dkm bj 2000

€ 10.650,-

€ 4.850,-

2003
2006
2005
2005
2005
2003
2006
2003
2004
2005
2004
2003
2005
10-2002
2000
2000

Grijs kenteken
Land Rover Defender TD5 110,groen,st.bekr,trekh,90dkm

1999

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17950,17850,15450,14950,14450,12250,11950,11500,10650,10450,9950,8950,8950,7950,5950,4850,-

€ 10550,ex

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden!
Heeft U nog geen winterbanden?
Bel nu voor een scherpe aanbieding voor uw auto!!
Zuiderzeeweg 7, makkum, bel voor informatie 0515-231318.
kijk op www.garagehorjus.nl voor foto's en info.

.

.
Structuurvisie van Wûnseradiel
Meepraten over de toekomst
Op dreef met Klaas Jansma

Workum - Eelco is een zanger/entertainer met
ruim 15 jaar ervaring in de entertainment business,
hij weet door zijn gezellige repertoire en extra
microfoons een waar meezingfestival neer te
zetten. Want wie kent nu niet de toppers van Frans
Bauer, Jan Smit, Andre Hazes, Wolter Kroes of
de zo gezellige Amsterdamse hitmedley. Ook met
het rode petje van Harry Slinger doet Eelco weer
eens oude tijden herleven. Deze avond wordt
ondersteund door een ervaren DJ die voor u in
de pauze de toppers van toen en nu moeiteloos
aan elkaar draait. Kortom een gevarieerde avond
waarbij de gezelligheid voorop staat. Zaterdag
15 november Swing Café September te Workum,
aanvang 22.00 uur.
www
.
makkumerbelboei
.
nl

Mits.spacestar1.6i
Shogun, blauwmett
Airco,radio-cd,Trekhaak,
dakrail,El.rmn/spiegels
Cpv+afst bediening
58 dkm bj 2004

Audi A4 Avant 1.8turbo,zwart,a/c-ecc,lm velgen,trekh
VW Golf TDI,Turijn,5drs,zilver,a/c-ecc,r-cd, 83 dkm
VW Golf Plus 1.6Fsi,85kw,a/c,r-cd,cpv+afst.bed,38dkm
Opel Astra station 1.6i-16v,airco,cr.contr,r-cd,55dkm
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,5drs,airco,cr.contr,r-cd
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm
Suzuki Ignis 1.3i, Freestyle,a/c,lm velgen,r-cd,27dkm
Peugeot 307SW,Hdi,pack,zwart,ecc,r-cd,cr.contr,p.d.c
Mitsubishi Spacestar 1.6i,airco,mistl,trekh,r-cd,58dkm
Ford Fiesta TDCi'futura' 5drs,airco,lm.velgen,92dkm
Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh
Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,blauwmet,airco,lm.velgen,r-cd
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,zwart,airco,cr.contr,67 dkm
Ford Focus TDDI,Trend,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh
Opel Astra 1.6i gl,zilvermett,c.p.v,trekh,radio,110dkm
Opel Astra 1.8-16v,club,5drs,airco,cruise,r-cd,trekh

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Fiom Leeuwarden, tel. 0582160111
of per mail: leeuwarden@fiom.nl

Feestzanger Eelco
in café September

al meer dan 25 jaar een begrip

De toekomst kun je niet voorspellen. Maar je kunt wel met goed beleid op ontwikkelingen inspelen en er
richting aan geven. Zeker in een plattelandsgemeente met veel dorpen en een mooi landschap is dat van
belang. De gemeente Wûnseradiel werkt aan een Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Daarin wordt in
hoofdlijnen beschreven welke keuzes we moeten en willen maken, over onderwerpen als landbouw,
recreatie, landschap, de dorpen en duurzame energie. U kunt daar als inwoner van deze gemeente uw
inbreng bij leveren. Natuurlijk is zo’n eigen visie van groot belang voor straks, ook als onze gemeente groter
wordt in 2011. Op 18, 19, 25 en 26 november 2008 houdt de gemeente bijeenkomsten voor inwoners die
hun mening willen geven. U bent van harte welkom. U hoeft zich van tevoren niet op te geven, maar kom
op tijd. Want vol is vol. Klaas Jansma zal de gesprekken op zijn eigen, bekende wijze leiden.

.

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

.
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Dorpshuis It Bynt Wons ontvangt € 13.800 van
Oranje Fonds voor Topidee
Wons - Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen
tussen mensen en startte de campagne ‘Toplocaties’.
Het Fonds vroeg bestuurders van dorpshuizen,
buurthuizen en wijkcentra uit het hele land om met
hun gebruikers tot een topidee voor hun locatie te
komen. Dorpshuis It Bynt uit Wons deed mee en
ontvangt € 13.800 van het Oranje Fonds om dubbele beglazing en vervanging van de vloerbedekking
in het dorpshuis te realiseren.
Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met
hun gebruikers na te denken over de verbetering
van hun accommodatie. Alleen ideeën die door de
ruime meerderheid van de gebruikers gewenst zijn,
kwamen in aanmerking als topidee. Uit het hele land
kwamen ruim 250 ideeën naar voren. Ook It Bynt
uit Wons deed met deze uitdaging mee. Zij stelden
het Oranje Fonds voor om het dorpshuis te voorzien
van nieuwe milieubesparende voorzieningen.
Voorzitter Folkert Elgersma: ‘Dit is een geweldige
opsteker om van het dorpshuis een betere accom-

modatie te maken. Veel Wonser verenigingen maken
van het dorpshuis gebruik en dan is het mooi als je
ze een mooie en aangename ruimte kunt aanbieden.
Zonder deze bijdrage van het Oranje Fonds was het
echt niet mogelijk geweest deze wens te realiseren.’
Het Oranje Fonds versterkt de samenhang in de
buurt en investeert daarom in het totaal maar liefst
€ 4 miljoen in nieuwe ideeën en wensen voor
accommodaties in het hele land. Sociale cohesie in
de buurt is een van de belangrijkste pijlers onder het
bestedingsbeleid van het Oranje Fonds. Het Oranje
Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal
gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 22 miljoen euro
aan organisaties die een betrokken samenleving
bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse
Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen
elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door
de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins
van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar
van het Oranje Fonds.

Harde wind teisterde de 35e visserijdagen in Workum
Kanjerprijs voor Karel Helder van de BU 61 hij ving een karper van 27 pond

KV Makkum
zoekt
enthousiaste kaatstrainers
Wij zoeken trainers voor in de zaal op
vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur. Dit is éénmaal in de twee weken. In de periode
van januari tot eind maart. Het betreft
welpen tot en met de schooljeugd .
Ook voor op het veld aankomend seizoen
zijn wij op zoek naar trainers die de jeugd
de fijne kneepjes van het kaatsen kunnen
leren. Dit betreft de clubtraining op
dinsdagavond van 18.45 tot 19.30 uur.
Voor vragen, informatie en opgave kunt
U contact opnemen met
Jeltsje Folkertsma, tel. 0517 531451.
Jeugdbestuur Makkum

TE HUUR
SINT EN PIETENKOSTUUMS
Reserveren:
Hoeksema Kapper
Kerkstraat 25
Makkum 0515 231651

Workum - De visserijdagen van Workum hebben
weer plaatsgevonden. Onder soms hele zware
weersomstandigheden hebben de 29 deelnemende
visserschepen een prachtige week achter de rug.
Soms heel zwaar zoals afgelopen dinsdag toen er
windkracht 6/7 bft stond en er 2 vissers door de
reddingsbrigade geholpen moesten worden. Het is
het de schippers toch gelukt om op woensdag en
zaterdag voldoende verse vis aan te leveren, zodat
Doede Bleeker zijn werk op de visafslag op zijn eigen
herkenbare wijze de vis aan de man wist te brengen.
Goede prijzen werden hierbij gerealiseerd. Belangrijk
onderdeel van deze visserijdagen zijn de wedstrijdelementen ”beste visser onder zeil” en ”beste kuiler
onder zeil” Voor de beste visser onder zeil, won
dit jaar Job Jager met de zeeschouw ST16 de welbegeerde Breilepel. Met zijn vissermanschouw wist
hij net Benny Postma met de LE47 voor te blijven.
De beste kuiler onder zeil was dit jaar Rien Lipke
met de botter EB65, hij wist voldoende aas aan te
leveren en bleef daarmee een aantal mede kuilers
ver voor. Rien verdiende hiermee de kuilkloot.
Voorafgaande aan de visserijdagen worden in het
eerste weekend de schepen op kwaliteit en originaliteit gekeurd. Bij de vissers onder zeil waren Erick
Mulder met de botter EB58 en Aalt van den Hul met
de botter KP41 de schepen met de meest traditionele
en veilige uitrusting. Bij de dwarskuilers wist Karel
Helder met de botter BU61 deze prijs in de wacht
te slepen. Een speciaal onderdeel in deze visserijweek
is het vangen van de grootste vis, dit jaar was het wel
een hele grote. In de buurt van Breezandijk werd
door Karel Helder van de BU61 een hele grote karper
gevangen. Een karper van 27 pond! Dit exemplaar
was zo mooi dat de bemanning alles in het werk heeft
gesteld om hem/haar in leven te houden. Bij de afslag
op zaterdag was de karper nog springlevend en werd
na gewogen te zijn terug gezet in het IJsselmeer.
Deze karper werd gedoopt met de naam Marian. Bij
de volgepropte loods van scheepswerf de Hoop werden
de prijzen door de voorzitter en door burgemeester
Boekhoven uitgereikt. Veel deelnemers gingen daarna snel huiswaarts omdat er slecht weer op komst was,
en als je dan nog terug moet naar Elburg, Kampen,
Enkuizen, Den Oever, Amsterdam enz. dan heb je
nog wel een trip te maken.

De verkorte uitslag ziet er als volgt uit:
Breilepel ( beste schipper onder zeil)
1. ST 16 - zeeschouw
Job Jager uit Kampen
2. LE 47 - lemmer aak
Bennie Postma uit Tjerkgaast
3. LE 50 - lemmer aak
Ben Loohuis uit Lemmer
4. KP 41 - botter
Aalt van den Hul uit Oosterwolde ( gld)
5. LE 2 - lemmer aak
Simon van der Meulen uit Wartena
Kuilkloot (beste kuiler onder zeil)
1. EB 65 - botter
Rien Lipke uit Elburg
2. EH 12 - lemmer aak
Jan Willem Stofberg uit Enkhuizen
3. BU 61 - botter
Karel Helder uit Parrega
Kanjerprijs
1 BU 61 - botter
Karel Helder uit Parrega, karper 27 pond
Best verzorgde (traditionele) visserschip
1. KP 41 - botter
Aalt van den Hul uit Kampen
2. EB 58 - botter
Erick Mulder uit Workum
3. LE 44 - schouw
Obbe Deelstra uit IJsselmuide
Best verzorgde (traditionele) kuilschip
1. BU 61 - botter
Karel Helder uit Parrega
2. EB 65 - botter
Rien Lipke uit Elburg
3. EH 12 - lemmer aak
Jan Willem Stofberg uit Enkhuizen
Tot zover de informatie over de gehouden traditionele
visserijdagen in Workum. Deze 35e visserijdagen
gaan de boeken in van harde wind maar verschrikkelijk mooi en stevig visweer.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
VERMIST
Wie o wie heeft mijn rode kat (met een beetje wit)
gezien? Vermist sinds begin november. Omgeving:
Klipperstraat (OBS), Lieuwkemastr., Jumbo.
Graag info: M. de Ridder, Klipperstraat 28.
MEEGENOMEN
Wie heeft zaterdagnacht 1 november jl. mijn zwarte
fleece jas meegenomen uit de Belboei, zal deze graag
weer terug willen hebben. Je mag hem terugbrengen
naar de kroeg, of naar Slotmakersstraat 15 in Makkum
PEUTERSPEELZAAL
Denkt u aan de novemberactie van de peuterspeelzaal
op maandag 17 en dinsdag 18 november! Voor 3 euro
heeft u een heerlijk suikerbrood, we rekenen op U!
OPHEFFING
Wegens opheffing van de ”Snuffelwinkel” in Wons,
kunt u van donderdag tot zaterdag van 13.30-17.00 uur
terecht voor, leuke kadoartikelen voor kleine prijsjes.
VERLOREN
Wie heeft mijn sleutelbos gevonden? Met o.a. autosleutel en huissleutels, enz. route; Bonthûspaad,
C.Lenigestraat, Ds.L.Touwenlaan, Kofstraat, Aakweg,
Tjalkstraat, Blazerweg. Indien gevonden dan gaarne
kontakt opnemen met de MB, tel. 0515 - 231648.
(Truus Rienstra)

Het adres voor een deskundig advies!!

NO SûNENS
bericht over alcoholmisbruik bij ouderen
Overmatig alcoholgebruik bij ouderen neemt fors toe.
Thematijdschrift NO Sûnens van de Afûk tekende bij
Verslavingszorg Noord Nederland alarmerende cijfers
op. In 2007 waren er 31% meer hulpvragen van
zestigplussers dan in 2006. De laatste tien jaar is het
aantal hulpvragen zelfs met 70% gestegen. NO
SûNENS is verschenen op 22 oktober en zal -zoals
gebruikelijk bij alle thematijdschriften van de Afûkgratis verkrijgbaar zijn bij o.a. boekhandels, bibliotheken en gemeentehuizen. Omdat de klachten niet
altijd duidelijk zijn, lopen veel Nederlanders rond met
een niet-ontdekte coeliakie ofwel glutenintolerantie.
Bij een ernstige vorm wordt soms de diagnose al op
baby-leeftijd gesteld. Patiënten moeten een glutenvrij dieet volgen en gebruiken hun eigen botervloot
en jampot omdat zij soms van één verdwaald broodkruimeltje al ziek worden. Zoals de blindengeleidehond een blinde terzijde staat, zo helpt de diabeteshulphond een patiënt met suikerziekte. De eerste
diabetes-hulphond van Nederland woont in Kollum
en NO SûNENS sprak met de eigenaresse, die dankzij haar hond al minder vaak opgenomen hoefde te
worden in het ziekenhuis.Verder nog in dit themanummer een kennismaking met de eerste medicijnenrobot van Friesland die in een Leeuwarder apotheek
in gebruik is. Accare, het universitair centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie uit Groningen, heeft een
dependance. De nieuwe vestiging zit in Drachten
en een psychologe vertelt wat men ouders hier kan
bieden. Verder nog een kijkje bij de Weight Watchers,
een bezoek aan een couveuseafdeling en nut en
plezier van de volkstuin. Dit en nog veel meer in de
nieuwe NO SûNENS.

Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
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

Visser Mode & Sport
en

Funsport Makkum
Zijn in de maanden oktober t.e.m. februari
op maandag en dinsdag gesloten
woensdag t.e.m. zondag
van 11.00 uur tot 17.00 uur geopend
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voetbal - Eerste

verlies Makkum in Balk 1-0

Balk - Het moest er een keer van komen.
Afgelopen zaterdag leed het eerste elftal van de
voetbalvereniging Makkum ‘dan eindelijk’ zijn
eerste competitienederlaag van het seizoen.
Hoewel het spel van de rood-witten de laatste
weken, in vergelijking met het begin van het seizoen niet al te best was wist de ploeg toch telkens
1 of meer puntjes te sprokkelen. Na 5 overwinningen en 2 gelijke spelen bleek titelkandidaat
Balk zaterdagmiddag op sportpark ‘De Wilgen’
echter net iets te sterk. Door de overwinning nam
het uit de tweede klasse gedegradeerde Balk
tevens de koppositie over van Bant en lijkt met
wedstrijden tegen Tonego en Mulier in het verschiet de grootste kanshebber op het winnen van
de eerste periodetitel.
Hoewel de nipte overwinning op basis van het spelbeeld het eerste halfuur en de kansenverhouding
verdiend was hadden de vele meegereisde
Makkumer supporters na afloop allemaal hetzelfde
gevoel: er had een puntje ingezeten. En als Jesse
Adema vlak na rust de 1-1 had binnengetikt nadat
hij alleen mocht doorgaan op keeper Erwin
Lootsma van Balk dan had dat puntje, en misschien
zelfs wel meer dan dat, ook zeker tot de mogelijkheden behoord. Zonder de geblesseerde backs
Piter Genee en Willem van der Velde moest
trainer Sjouke de Bos noodgedwongen weer flink
sleutelen aan zijn ploeg en met name zijn tot
zaterdag zo betrouwbare defensie. Hun plaatsen
werden ingenomen door Gjalt Roorda en Andre
Lindeboom. Halverwege de eerste helft was er
nog meer blessureleed voor Makkum toen Reimo
Tjeerdema eveneens geblesseerd van het veld
moest. Zijn vervanger Bauke de Vries kweet zich
zaterdag prima van zijn taak. Ondanks de stormachtige wind die over het veld blies slaagde de
thuisclub er onder leiding van laatste man, aanvoerder en beste speler van het veld Johannes
Altena in het eerste halfuur in prima combinatievoetbal op de mat te leggen. Nadat een scrimmage
voor de goal van Makkum in de beginfase van
de wedstrijd al resulteerde in een grote kans
voor de thuisploeg was het na 10 minuten raak.

De verder goed spelende Lennart Adema vergat
even op te letten bij een vrij trap waardoor zijn
directe tegenstander vrij kon voorzetten. Op de
intikker van dichtbij was keeper Simon Adema
kansloos. Balk bleef in de beginfase de betere ploeg
tegen een zichtbaar angstig voetballend Makkum dat
veel te dicht op de eigen goal speelde. Langzaam
maar zeker kroop Makkum echter wat uit zijn
schulp. En nadat Jan Hiemstra, na prima voorbereidend werk van Daniël Kleiterp, de eerste
grote kans voor Makkum onbenut liet, kreeg de
ploeg in de gaten dat er misschien wel iets te
halen was deze middag.
In de tweede helft wijzigde het spelbeeld drastisch.
De ongelukkig spelende Remco Martens werd
in de rust vervangen door Ruben van der Velde
waardoor Jesse Adema weer kon doorschuiven
naar zijn vertrouwde positie in het door Makkum
gehanteerde tweespitsensysteem. In de eerste helft
liep Adema slechts achter zijn man aan waar
het de bedoeling was dat hij als meest vooruit
geschoven middenvelder voor aanvallende impulsen zou zorgen. En omdat de verdediging van
Makkum na rust verder van de eigen goal speelde
ging de wedstrijd plots gelijk op met perioden waarin de gasten, met name de eerste twintig minuten
na de thee, zelfs de bovenliggende partij waren.
Waar Makkum op zoek ging naar de gelijkmaker
en daarop ook enkele mogelijkheden kreeg, was
Balk aan de andere kant regelmatig dicht bij de
beslissende 2-0 voorsprong. Omdat beide ploegen
de kansen niet wisten te benutten bleef de spanning
tot de laatste minuut in de wedstrijd. De laatste
10 minuten trachtte Makkum de gelijkmaker nog
te forceren door laatste man Andries Smink naar
het front te sturen maar de overwinning voor de
thuisploeg kwam niet meer in gevaar.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum thuis tegen
het als tweede geklasseerde Bant. Wint de ploeg
van leider Nico Altena dan klimt het naar de
tweede plaats op de ranglijst en blijft het meedoen in de strijd om de eerste periodetitel. Op
sportpark ‘De Braak’ wordt afgetrapt om 14.30 uur.

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Zaterdag 8 november werd er weer een
onderlinge dressuurwedstrijd verreden voor de
Sj.Liauckemaaruiters, Welleruiters en Halsbânruters voor winstpunten.
Voor de Halsbânruters gingen de prijzen en winstpunten in de klasse B naar Bettie Boterhoek met
Martsje v/d Miede-pleats 3e prijs met 182 punten
1 winstpunt.
In de klasse L1 ging de 2e prijs naar Corinne
Huizinga met Wise Guy's Joerie met 196 punten
2 winstpunten. De 4e prijs ging naar Louise
Nieuwenhuis met Maaike Yke fan Lutke Peinjum
met 188 punten 1 winstpunt. De 5e prijs ging
naar Tineke Wietsma met Lisa Karna met 187
punten 1 winstpunt. Corinne Huizinga met Mirthe
behaalde een winstpunt met 180 punten.
In de klasse L2 ging de 2e prijs naar Tanya
Kooistra met Namkje v/d/Oergang met 197 punten

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 15 november
senioren
Makkum 1
Makkum 2
Berlikum 2
Bolswardia 4

- Bant 1
- Berlikum 2
- Makkum 3
- Makkum 4

14.30 uur
12.30 uur
15.00 uur
14.30 uur

junioren
Jubbega A1 - Makkum A1
12.45 uur
Makkum B1 - Scharnegoutum B1 10.30 uur
Jubbega C1 - Makkum C1
10.00 uur
pupillen
Beetgum E2

- Makkum E4

10.00 uur

Makkumer dammers
winnen van Lemmer
Makkum - Dinsdag 4 november kwam Lemmer
op bezoek. In het verleden altijd al een lastige
tegenstander. En dat leek het ook nu te worden
want het eerste bord was al gauw uit: 0-2 voor
Lemmer. Maar de andere spelers van Makkum
bogen zich eens extra diep over de damborden
en langzamerhand was te zien dat het voor de
thuisclub niet zo ongunstig verliep. Al gauw was
de stand weer gelijk en het werd duidelijk zelfs
een ruime overwinning.
Makkum
1. S. Tilstra
2. B. Tilstra
3. H. van As
4. A. van Schaick
5. G. Mensonides
6. G. Zijlstra

Lemmer
- D. van de Berg
- van der Sluis
- B. Kortstra
- J. Oosterdijk
- W. van der Bijl
- A. de Ruyter

0-2
1-1
2-0
2-0
1-1
2-0
8-4

Voor de onderlinge competitie werden nog drie
partijen gespeeld.
J. v.d. Meer
- I. Werkhoven
1-1
C.E. Kooistra
- A. Wiersma
1-1
O. van Kalsbeek - Joh. Rinia
2-0

2 winstpunten. Een winstpunt behaalde Anne-jels
Brouwer met Tetrapoda KH die voor de 1e keer
in deze klasse uitkwam. Ook Angela Sijbesma
met Icarus ging met een winstpunt naar huis met
181 punten.
De 2e prijs in de klasse M1 ging naar Sharona
Vallinga met Varsace met 189 punten. Emmy
Dijkstra met UPS en Tanya Kooistra met Lutske
v/d/Oergong gingen ook met een winstpunt naar
huis met 182 en 184 punten.
In de klasse Z2 ging de 3e prijs naar Tineke
Wietsma met Red Pebbles Gorra met 104 punten
1 winstpunt.
In Harich werd ook een dressuurwedstrijd
gehouden voor paarden. In de klasse Z1 kwam
Juliën Beersma uit met Tjerkje en ging met de
4e prijs naar huis met 210 punten 1 winstpunt.

* Fryslân * Team Iselmarkust
Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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volleybal - Makkum

Dames 1 verliezen 2-3 van Swette Switters

Makkum - Afgelopen zaterdagavond moesten
de dames het opnemen tegen Swette Switters uit
Scharnegoutum. Uit vorige jaren blijkt dat we
altijd aardig aan elkaar gewaagd zijn, dus dit kan
wel weer een spannende pot worden. In de basis
beginnen Els Vermaning, Elly Smink, Ilja van
der Ent, Franciska Horjus, Eva Lantinga en
Hilde Lutgendorff. Op de bank zitten naast de
coach de pupil van de week en Martine Roorda
die ons komt versterken vanuit het 3e.
In de 1e set moeten we er gelijk al voor vechten.
De pass ligt niet goed dus we kunnen het moeilijk
afmaken. We lopen gelijk tegen een achterstand
aan. We proberen nog terug te komen, maar het
mag niet meer baten we verliezen deze set met
18-25.
In de 2e set blijft de opstelling hetzelfde ook aan
het spel veranderd weinig. We proberen een goede
servicedruk te houden, zodat de dames het niet
makkelijk af kunnen maken. We vechten er echt
voor en winnen deze set dan ook met 25-23.
Het was ons wel duidelijk dat we de 3e set zo door

moesten gaan. Martine komt erin voor Franciska.
Goede servicedruk houden en weinig persoonlijke
fouten maken. Tot aan het eind van deze set blijft
het spannend. Makkum trekt weer aan het langste
eind en wint ook deze set met 25-22.
Op naar de 4e set deze set moeten we ook gaan
winnen om ons een 5e set te besparen. We gaan
door met dezelfde opstelling. We maken veel eigen
fouten en hebben geen servicedruk. De tegenstander maakt het makkelijk af. We staan dan ook
meteen al achter. De coach probeert nog wat
tactische wissels, maar het mag niet meer baten
helaas verliezen we deze set met 17-25.
Dan toch de beslissende 5e set nu moet het
gebeuren om deze wedstrijd nog te winnen. Eva
begint deze set op de bank. Het komt nu op de
conditie aan. Iedereen gaat ervoor, maar op de 1
op andere hebben we veel pech. We kijken gelijk
weer tegen een achterstand aan. Na 2 time- outs en
een wissel verliezen we ook deze set met 10-15.
De eerst volgende thuiswedstrijd is zaterdag 6
december 17.00 uur tegen OTIB uit Nijland.

Lekker bruin de feestdagen in!
Nu
5 keer zonnebank
voor € 25.00
Geldig t/m eind december 2008
Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

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

Badmintontoernooi met 40 deelnemers
Makkum - Zaterdag 8 november was het jaarlijks
badmintontoernooi in sporthal Maggenheim te
Makkum met deelnemers van de vereniging uit
Parrega, IJlst, Franeker en nieuwkomer Burgwerd.
Er waren 40 deelnemers en de wedstrijd commissie
had er weer een hele kluif aan om alles een
beetje passend te maken. We waren nog maar net
begonnen of het eerste blessure geval melde zich
al. Nu moest alles weer anders. Nog een ronde
verder was het 2e geval een feit ook deze dame
kon niet verder spelen, het was echt lady’s day
want even later was er een dame die probeerde
een shuttle met de mond op te vangen en dit
resulteerde in een tand door de lip, degene die
sloeg was ook een dame. Er waren verschillende
spannende partijen met maar 1 punt verschil.
Om 16.30 uur was het afgelopen en werden de
punten geteld en de wonden gelikt. De voorzitter
verraste de heren met een boekenbon en de dames
met een waardebon van de DA drogist. Onder het
genot van een drankje werd er nog lange tijd nagepraat en we hopen als vereniging dat we volgend
jaar weer een geslaagd toernooi hebben.

Uitslag A-poule
Heren:
1. Bauke Riselada
2. Gerard van Malsen
3. Arthur Kamerbeek
Dames:
1. Karin Reyns
2. Linda de Jong (ijlst)
3. Sietske Develing (ijlst)

10 punten (263)
10 punten (238)
8 punten (238)
8 punten (220)
8 punten (216)
4 punten (203)

Uitslag B-poule
Heren:
1. Arjen Doedel
10 punten (211)
2. Richard Zeilmaker (franeker) 8 punten (190)
3. Ruurd Visser (franeker)
6 punten (193)
Dames:
1. Bianca v/d Werf
2. Miranda Rinia
3. Geeske Hibma

8 punten (200)
6 punten (216)
6 punten (189)

* tussen haakjes de wedstrijdpunten

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

STER IN DE RUIT

De Waardruiters
Cornwerd - Op zondag 9 november organiseerde
rijvereniging de Waardruiters een dressuurwedstrijd voor paarden op thuisbasis Hippisch Centrum
Boeyenkamp te Cornwerd. Naast deelnemers
vanuit heel Friesland, kwam ook een groot aantal
Waardruiters aan de start.
In de B-dressuur was er een 3e prijs voor Pauline
Wielsma met haar Fries Hiskelien II van Blessum.
De combinatie behaalde 190 punten en een winstpunt. In de L1-dressuur won Wietske Visser met
Sylke de 4e prijs met 186 punten (1 winstpunt)
en ging Cobie Bruinsma met Mexx met een 6e
prijs naar huis (185 punten, 1 winstpunt).
Lotte Nefkens behaalde in de klasse L2-dressuur

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

een 3e prijs met Jara-Ytske F. met 189 punten
(1 winstpunt). In de klasse Z1-dressuur won
Jacob van der Heide met Sylke een 3e prijs met
205 punten (1 winstpunt).
Ook waren er winstpunten voor Melanie Heijnen
met Perrita (B-dressuur, 185 punten), Cobie
Bruinsma met Rimke fan de Albrinkhoeve (Bdressuur, 186 punten), Nynke de Boer-Steigenga
met Wancy (L1-dressuur, 181 punten), Alice Bakker
met Livius (L1-dressuur, 182 punten), Ine Postma
met Jokelien P. (L1-dressuur, 182 punten) en
Karolien Nefkens met Melle fan Makkum (L2dressuur, 185 punten).

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Vaatwasser € 150.-; Stofzuiger € 10.-;
Gasfornuis € 50.-, tel. 06-20516631
Paardrijcap, kleine kindermaat, vermoedelijk mt.52,
zwart fluweel € 10.- i.pr.st., tel. 0515-560055
Ouderwetse houten heren rookstoel uit de jaren
50 met donkergroene originele kussens (voor de
liefhebber) prijs t.e.a.b.; Nostalgisch houten bureau
met aan beide zijden 4 laden, geschilderd in alle
kleuren van de regenboog € 25.-, tel. 0515-232272
Zandstra Easy Gliders mt. L € 15.-,
tel. 0515-232109

TE KOOP

Twee kaarten voor Night of the Proms voor
zaterdag 15-11-2008 in Ahoy, Rotterdam. Tegen
kostpr. € 36.15 p.st. tel. 06-18115038
Grenen box + boxkleed, lage bodem 1 € 25.-,
tel. 0515-232010
Kerstdorp met verlichting, 40 cm l. en 10 cm. br.
Is nieuw € 10.-; Voor de kersttreintjes enz. met
verlichting, zelfde maat, ook nieuw € 10.-;
tel. 06-36175115 of 06-46173212

Ds.L. Touwenlaan 38
MAKKUM
Vrijstaande woning met
royale tuin gelegen op
mooie locatie.
Vraagprijs:
€ 229.000,00 k.k.

Complete eethoek € 30.-; Gezichtsbruiner Philips
€ 10.-; Krups koffie/espresso machine € 10.-;

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

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

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

TE KOOP

Tefal waterkoker € 2.50, tel. 06-53259446
Easy Bob baby-autostoeltje € 25.-; Auto-zittingverhoger € 15.-; Campingbedje met draagtas € 15.alles i.pr.st. tel. 0515-560055
Grote potten met planten voor buiten per st. € 25.Grote vetplant met houden ton € 35.-; Tuinbankje € 20.-, Makkum, tel. 06-20516631
AANGEBODEN

Kinderfeestje of gewoon er even uit? Dirk & Tine,
Kindertheater ”Studio 38” te Exmorra. Voorstellingen met liedjes en toneel voor kinderen
tot 10 jaar. Interesse bel. 0515-852057 of 0622227824 of mail: dirksmoor@gmail.com

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

GEVONDEN

(speelgoed) auto met afstandsbediening,
tel. 0515-231778

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Sleutelbos in De Schar o.a. met autosleutel Toyota
en een huissleutel, tel. 0515-231805

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

Op de Ds.L.Touwenlaan een grote gebloemde
sjaal met franjers, Tel. 0515-231282

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

ROMMELMARKTSPULLEN

Heeft u spullen voor de rommelmarkt ”Actie
kerkenwerk”op 6 mei 2009, dit kunt u nu al doorgeven op tel. 0515-232834

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

