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Met ruim € 6000,-
succesvol jaar voor
vrouwenvereniging 
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Sinterklaas en zijn
Pieten in Makkum

Auteur
Jan van der Laan
boekschrijver en
een pracht verteller

Vraag naar onze
eigen woningkrant

De kiker op...
Gouden speld Fleurop Interflore Service 

voor Bloemenmagazijn  Albert en Meta van der Woude

Makkum - Vorige week donderdagmorgen om
11 uur stapte Arno Timmer uit het Gelderse
Zetten de bloemenwinkel van Albert en Meta
Van der Woude binnen. De Makkumer bloemen-
zaak is 25 jaar lid van Fleurop Interflore Service.
De familie Van der Woude kreeg een gouden speld
met oorkonde overhandigd door Arno Timmer
account manager van Fleurop. Deze organisatie
bestaat zelf vijf en tachtig jaar en wereldwijd
kan men bloemen etc. versturen.

De ouders van Albert begonnen in 1953 van start,
waar nu na ruim vijftig jaar later nog steeds de
bloemenwinkel gevestigd is aan de Buren hoek
Kerkstraat, met uitzicht in het verlengde van de
Ds.L.Touwenlaan. De vader van de huidige eige-
naar hield zich toentertijd voornamelijk bezig met
markthandel in bloemen en planten. Daarnaast
werden er aan huis in een achter de woning
gelegen hok bloemen verkocht. Omdat vader van
der Woude in de markthandel zat, mocht in het
pand geen bloemenwinkel gevestigd worden, het
is dan ook altijd Bloemenmagazijn v.d. Woude
gebleven.

Douwe van der Woude, de vader van Albert,  ging
in die jaren op de motorbakfiets bloemen uit
Leeuwarden halen. Hij stond hiermee op de week-
markten in Bolsward, Harlingen en Workum.

Tot 1967 was de markthandel de voornaamste
bezigheid. In dit jaar werd het naastgelegen pand
Kersktraat 47 gekocht waarin van de toenmalige
Rabobank gehuisvest was en werden de activiteiten
ook naar dit perceel verplaatst.

Op 1 januari 1981 werd het bedrijf overgenomen
door de huidige eigenaren Albert en Meta van der
Woude. Een jaar later vond de eerste verbouwing
plaats, waardoor de verkoopruimte wat meer op
een echte winkelruimte ging lijken. De bedrijfs-
voering veranderde eveneens, vanaf dat moment
werden de bloembinderij activiteiten de belang-
rijkste. En sloot men zich aan bij Fleurop Inter-
flora. De eigenschappen van een ‘volkszaak’ zijn
ook na ruim 55 jaar,  gebleven zeggen Albert en
Meta van der Woude. Maar sortiment, organisatie
en werkzaamheden werden uitgebreid zodat er
gesproken kan worden van een bloemenspeciaal-
zaak. Ruim dertien jaar is Geertina Bijlsma als
verkoopster mede een bekend gezicht in de 
bloemenwinkel. Men is gespecialiseerd in bloemen,
planten en diverse bloemwerken.

Bloemenmagazijn v.d.Woude
Kerkstraat 47, 8754  CR  Makkum

Tel. 0515 - 231390



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 19 november 2008

Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 23 november

Van Doniakerk  9.30 uur
ds. J. van Olffen en pastor G. Visser, Gedachtenis

R.K. Kerk  9.30 uur
Gezamenlijke viering te Bolsward      

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. D. Tamminga, Makkum     

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. F.Visser-v.Enkhuizen dienst te Workum                       

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

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 H. van Asperen, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 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

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

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn

Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

Verslagen zijn wij door het overlijden van 

- Rebecca -
Elizabeth Maria Belaoui-Lindeman

‘s Gravenhage, Sneek,
8 juli 1970 12 november 2008

Sneek: echtgenote van Mohammed
moeder van Lotfi en Walid

Makkum: Mama en Michael

Richard en Colinda
Odessa, Róchelle

Sandra en Bobby
Nienke, Jelle

Patrick en Iris
Luke, Isa

Astrid en Roderick
Liam

Jan en Irma

Correspondentieadres:
Fam. Golden, Aakweg 20, 8754 AM Makkum

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Veel te jong is overleden

Rebecca
Zus en schoonzus van onze 

vrienden Patrick en Iris.
Wij wensen hen en de familie heel veel sterkte toe.

Harmen en Marijke
Reimo en Susanne
Martin en Natasja

Bernard en Riemke
Gerard en Martine

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

Sijpersma- Tolsma
Wij wensen de familie veel sterkte.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers en 
cliëntenraad van woonzorgcentrum Avondrust.

Makkum, 12 november 2008

Mei fertriet haw ik ofskied nimme moaten fan
myn leave freondinne

Aaltje Sijpersma-Tolsma
Wat sil ik har misse. Ik winskje de bern, bernsbern
en de oare familje in protte sterkte ta.

Koos van Dijk

Makkum, 12 novimber 2008

21-11-2008 is de dag,
dat Jolanda 30 kaarsjes uitblazen mag!

******** Gefeliciteerd *********

donderdag 20 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur 
optreden korps uit Pingjum in het restaurant, 
entree € 2.-

donderdag 20 t/m zaterdag 22 november
Makkum -  Coöp. Van der Wal, 
verkoop Unicef artikelen

vrijdag 21 november
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30 uur
soos in het restaurant

Makkum - Café Restaurant De Zwaan 20.00 uur 
Najaarsvergadering Kaatsvereniging

zaterdag 22 november
Makkum - Sporthal 20.00 uur 
Tryater mei ”Eintsje Libben”, mei Rients Gratema
oer it wûnderlik ferrin fan it bestean

Makkum - ”Het Anker” (Buren 15) 20.00 uur
Buurtver. ”Trye yn ien” organiseert Bingoavond

zondag 23 november
Makkum - Sporthal 11.00 uur Kaatsver. Mulier

dinsdag 25 november
Makkum - Hotel de Prins 20.00 uur 
Structuurvisie van Wûnseradiel; meepraten over de
toekomst, opdreef met gespreksleider Klaas Jansma

Stil en oandien binne
wy troch in ferstjerren

fan ús âld Buorfrou
út de Slotmakkersstrjitte

Aaltje Sijpersma – Tolsma
Wy winskje de bern en beppesizzers in soad
sterkte ta.

Kees en Charlotte Droog en bern
Betsy Koornstra
Sieb van Dijk
Piet en Joke Bosma
Johan en Pietsy van Dijk
Durk en Hilly van Dijk

Mei fertriet ha wy ofskied nimme moaten fan ús
warbere meiwurkster

Aaltje Sijpersma-Tolsma
Wy sille har tige misse.

stichting Ald Makkum
Makkum, 12 novimber 2008
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Aanbiedingen geldig van do. 20/11 t.e.m. wo. 26/11

Friesche Vlag Frambozenvla, 1 liter..................................1.39

Jong Belegen Kaas, 500 gram............................................4.49

D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram.................................nu 1.89

Lassie Toverrijst, pak 400 gram.........................voor 99 cent

Rinse Appelstroop, 350 gram................................nu 79 cent

Honig Tomatensoep, pakje.................................voor 79 cent

Every Day Rijstwafels, pak à 10 stuks..................nu 35 cent

Profiteer van 20 t/m 22 november
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Magere Runderlappen
500 gram 5,50
Varkensvleesvoordeel

Zigeunersnitzels
100 gram 1,40
Vleeswarenvoordeel

100 gram Runderrollade +
100 gram Schouderham 2,60
Salade van de week

Seldery creme
100 gram 1,10
Specialiteit van de week

Makkumer rolletjes
100 gram 1,70

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

Zinlozevernieling   
Waarom moest jij, in de nacht van 16-november,
mijn mooie potten stuk schoppen? Gelukkig zijn
er camera`s. Als jij binnen twee weken geen ver-
goeding door de bus gooit, ga ik daar mee naar
de politie.

Vertrouwende erop dat jij toch nog genoeg normen
en waarden kent.

Fam Laan Vallaat 32.

Lekker, Lekkerder, 
Lekkerst
Makkum - In de week van 20 tot 24 oktober jl.
is muziekvereniging Hallelujah met Friese dûmkes
en sûkerlatten bij de deuren langs geweest. De
verkoop van deze producten, geleverd door onze
vaste leverancier Jappie de Boer, ging zo goed,
je zou denken dat deze koekjes het lekkerst zijn. 

Via deze weg bedankt Hallelujah zijn klanten van
harte. Vanwege het grote succes van deze actie
is er een grote kans dat wij volgend jaar oktober
deze actie herhalen.
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

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

Babi Pangang
Kun Pao Kai
4 st. Pisang Goreng
Witte Rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . .€ 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€16.00

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

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

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10.50

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

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

Makkum - Het was ditmaal de eerste keer dat
de vrouwenvereniging, het voormalige Mosterd-
zaadje, haar bazaar in het k.c. ”Het Anker”  hield.
Het was tot nu toe sinds jaar en dag volgens de
traditie in Ons Gebouw, maar sinds twee kerkelijke
gemeenten PKN zijn, is het laatst genoemde
gebouw verkocht. Het was zowel ‘s middags als
‘s avonds reuze gezellig zegt de organiserende
vrouwenvereniging. Met een opbrengst van
6032,80 euro, met inbegrip van de zomeravond-
markten is dit een groot succes. De sponsor van

de loten was Kapsalon Kreatief. Verder ook dank
aan allen die een prijs beschikbaar stelden en
vanzelfsprekend de bezoekers. Allen heel hartelijk
dank namens bestuur en leden van de vrouwen-
vereniging.

De uitslag van de verloting is: 1e prijs mevr. H.
Cuperus, Aakweg; 2e prijs Fam. Pals, De Finne;
3e prijs H. Bootsma, It String; 4e prijs Edwin
van Beek, Heerenveen; 5e prijs Fam. H. de Vries,
Plein 9, verder waren er nog dertig kleinere prijzen. 

Met ruim €€ 6000,- succesvol jaar voor vrouwenvereniging 

Historische werf trekt bouwvergunning in
Geen bouwactiviteiten op Bargekop

Makkum - In de Makkumer haven worden in het
kader van het Fries Merenproject veel werkzaam-
heden uitgevoerd. Dankzij het bezoek van het
Koninklijk gezelschap heeft Makkum de tijd
gekregen tot 1 april 2009. Eigenlijk moest alle
werk eind 2008 klaar zijn. Binnen de werkzaam-
heden zat ook de realisatie van de historische
werf. De historische werf zou eerst komen naast
het woonhuis van de familie Amels en op het
terrein van Feadship. Dit ging niet door, Feadship
wilde het terrein toch niet beschikbaar stellen. 
Toen werd besloten om plannen te maken voor een
werf op de Bargekop, nabij het parkeerterrein.
Er kwamen 21 bezwaarschriften bij de gemeente
binnen. De klachten waren o.a. overlast, verdwijnen

uitzicht en schade aan natuur. Het bezwaar wat
heel zwaarwegend was bleek de twijfel over de
financiële zekerheid van het project en de waar-
borging van het voortbestaan van de historische
werf op lange termijn. Een aantal bezwaarmakers
gaf aan tot de hoge raad te willen gaan. De aan-
nemer gaf aan 21 weken nodig te hebben voor
de voorbereiding en uitvoering van de werkzaam-
heden ten behoeve van de werf. Aangezien het
project vóór 1 april 2009 klaar moet zijn is dit
geen haalbare kaart. De subsidie vervalt daarmee
en laat een groot financieel gat achter. Stichting
WON heeft haar bouwvergunning uiteindelijk
ingetrokken en er zal dus geen historische werf
op de Bargekop komen.

Arum - Alle kinderen uit groep 7 en 8 van c.b.s.
De Hoekstien hebben allemaal het jeugd-EHBO
diploma gehaald op maandag 10 november jl.

Diploma Jeugd EHBO Arum

(eigen foto)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie spruiten                  
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 0.35

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

Zuurkool uit het vat  
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . .€ 0.50

Lekkere fuji appels                        
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Heerlijke zoete mandarijnen
30 stuks voor maar  . . . . . . . . . .€ 3.00

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

Sinterklaas en zijn Pieten in Makkum

Makkum - Een spannende dag afgelopen zaterdag
voor alle kinderen in Makkum en omgeving.
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen in Makkum
aan land. Heel veel kinderen waren met hun
ouders en of grootouders naar de Makkumer haven
gekomen. Het ene kind liep heel stoer met een blik
van wie doet me wat. De ander kroop achter papa
of mama weg en een derde trok zowat het haar uit
vaders haar, terwijl ze op de schouders van het
uitzicht genoten. 

En gelukkig uiteindelijk kwamen de masten van
het schip in zicht. Speaker Jetze Genee had de
kinderen al verteld dat hij echt wel zou komen.
Hallelujah stond al op de haven en ‘s morgens
hadden de kinderen al op de televisie gezien dat
de boot in Almere aangekomen was. Natuurlijk
wel met de nodige problemen. In Makkum ging
alles goed en er waren zelfs vier pakjes sleep-
boten mee naar Makkum gekomen. De Pieten en
Sinterklaas gingen naar het Plein en daar was
wethouder W. Sinnema van de gemeente aanwezig

om Sint en zijn Pieten te verwelkomen. Er waren
een paar dwarse Pieten bij. Sinterklaas vond dat
niet leuk en misschien konden ze wel weer
gehoorzamer Pieten worden als ze een spuit in
hun billen kregen. Dit gebeurde en vanuit de
winkel van Bolink kwam een Pietverpleger met
een enorme injectiespuit en daarna waren deze
de Pieten weer zoals we van ze gewend zijn. 

Voor kinderen van alle leeftijden waren er na de
ontvangst van Sinterklaas nog allerlei leuke dingen
te doen. De oudsten konden naar de disco in De
Steeg. Voor de kleinsten was er in de Doops-
gezinde kerk een feest. Het leek wel een parkeer-
plaats voor rollend materiaal bij de kerk. Buiten
stonden vele wandelwagens en buggy’s. In k.c.
Het Anker was een theater voorstelling voor de
middengroep en ook hier was het druk. En
natuurlijk kwam Sinterklaas met zijn gezelschap
bij ieder locatie langs. De gezellige wintertijd is
weer begonnen en de spanning in de kleine kinder-
lijfjes zal regelmatig aanwezig zijn.  
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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

Auteur Jan van der Laan boekschrijver en een pracht verteller

Makkum - Een echte Makkumer weet veel te
vertellen, vooral wanneer het over vroeger gaat,
zo’n echte Makkumer is Jan van der Laan.
Vorige week dinsdagavond presenteerde hij zijn
tweede boek in de aloude en sfeervolle gelagkamer
van hotel ”De Prins”aan de haven. Het boek van
190 pagina’s is gedrukt bij Uitgeverij Elikser in
Leeuwarden, Jitske Kingma van de uitgeverij
was aanwezig voor de ontvangst van de gasten.
Het boek heeft als titel de  ”Avonturen achter de
zeedijk”. Jan van der Laan prees Frâns Faber
voor zijn prachtige illustratie. Ja en een mooier
locatie als De Prins is er niet wil Jan wel kwijt.
In de beginjaren zestig kwamen we altijd de eerste
zaterdag in december bij elkaar hier in De Prins.
Het biljart lag dan bedolven onder de jassen en
geweren. Vervolgens gingen wij met elkaar naar
de Zuidwaard en bij terugkomst stond de snert voor
ons klaar! Het boek is een spannende Makkumer

avonturenroman.het kost zestien euro en is in de
boekwinkel te koop. Dan nog iets over het boek:
De drie vrienden Jelle Laansma, Piet de Groot
en Cor Bruinsma beleven in dit boek spannende
avonturen in hun woonplaats Makkum. Ze gaan
op zoek naar vogeleieren om hun collectie uit te
breiden. Heel slim en vernuftig weten ze uit
handen te blijven van de ijverige vogelwachter
Kwiekstra. Ze luisteren graag naar oude verhalen
over Makkum en leren van de vader van Jelke
de oude visserij- en jachttechnieken, die prachtig
worden beschreven. Samen met een aantal mannen
uit het dorp gaan ze op jacht en weten iedereen voor
het lapje te houden. En als ze een palingdief
betrappen zijn ze de grote helden van Makkum.
De verhalen begin jaren zestig van de vorige eeuw.
Jan van der Laan vertelt er heel boeiend en houdt
zijn lezers voortdurend in de ban van het avontuur.
Een heerlijk boek om te kopen en vooral te lezen.

Je hoeft maar de kranten en de tijdschriften open te
slaan om te ontdekken dat er vandaag de dag een
groot aanbod is in allerlei spirituele verdiepings-
en toerustingscursussen. Tegelijkertijd merk je
bij mensen die zich gelovig noemen er een grote
sprakeloosheid is als het gaat om het eigen geloven.
Daarom bieden de roomskatholieke pastores Van
der Wal, Kamsma en Draisma vanaf dit najaar in
Bolsward een geloofscursus aan onder de titel
‘Zien en Geloven; een inleiding in het katholieke
denken en geloven. De cursus is bestemd voor hen
die meer willen weten over het katholieke geloof
en hen die overwegen katholiek te worden. Er zijn
in totaal zeven bijeenkomsten in de parochiezaal
van Bolsward van 20.00 tot 22.00 uur waarin
een gedeelte van het kerkelijk jaar centraal staat.
Op deze wijze raakt de cursist thuis in de typisch
katholieke tijdsbeleving.We vragen een bijdrage
aan de deelnemers van € 25,- voor het cursus-
boek, cursusmateriaal en de koffie en thee. Deze
bijdrage mag overigens geen belemmering

vormen om aan de cursus deel te nemen.We
gebruiken het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’
van Andries Govaart. Dit boek zal u de eerste
avond worden uitgereikt. Aan de hand van het
liturgisch jaar geeft Andries Govaart inzicht in
de belangrijke thema’s van het christelijk
geloof. De sacramenten, de kernteksten van het
geloof, de heiligen, de wezenlijke vragen in het
leven - dit alles komt ter sprake. Informatie,
gedichten, oefeningen en afbeeldingen wisselen
elkaar af. Ons brood gedoopt in licht is een
weldadige gids op de geloofsweg.

Indeling cursusavonden
De eerste 2 avonden zijn reeds geweest.  De eerst
volgende is dinsdag 9 december Kerst, Maandag
12 januari 2009 Openbaring, Dinsdag 24 februari
Vastentijd, Dinsdag 31 maart  Paastijd, Dinsdag
19 mei Pinksteren, Dinsdag 9 juni Tijd door het
jaar. Info en aanmelding bij: pastor S. Draisma
0515-542524  pastor@swan10.nl 

Zien en Geloven
Een inleiding in het katholieke denken en geloven
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Bijzonder vervoer voor bruidspaar door collega brandweerlieden

Witmarsum - Op woensdag 12 november gingen
Peter Herrema en Hanneke Fennema trouwen in
het gemeentehuis van Witmarsum. Maar omdat
Peter lid van de vrijwillige brandweer van
Witmarsum is, konden zijn collega’s dit heugelijke
feit niet zomaar voorbij laten gaan. Tijdens de
trouwplechtigheid verzamelden de brandweer-
mannen zich bij de brandweer kazerne en gingen
ze in de brandweerwagens naar het gemeentehuis.
Hier werd een ereboog van brandslangen gevuld
met perslucht gemaakt en op het grasveld voor het
gemeentehuis werd een grote boog met water
omhoog gespoten. Nadat Peter en Hanneke elkaar
het ja woord hadden gegeven, kwamen ze uit het

gemeentehuis en daar zagen ze de brandweer-
collega’s staan. Op zich was het geen verrassing
want afgelopen twee jaar zijn er drie spuitgasten
getrouwd en bij alle drie keer was er een ere-
boog met brandslangen maar dit keer stond er
ook een paardenrijtuig klaar waar het bruidspaar
op mocht plaatsnemen. Het rijtuig werd niet
getrokken door paarden maar door de collega’s!
Al rennend gingen ze met het bruidspaar door
het dorp met daarachter de brandweerwagens
met loeiende sirenes. Dit was een bijzonder
schouwspel voor de inwoners van Witmarsum
maar vooral passerende automobilisten keken
vreemd op!

(eigen foto)

Makkum - Vanaf  13.00 tot 15.30 uur is er  voor
alle kinderen van alles te doen in het centrum
van Makkum.
* Zoals een mijterzoektocht!!! Je kunt hiermee
starten vanaf Bloemenwinkel De Binderij. Heb je
alle mijters gevonden en de bijbehorende raad-
seltjes opgelost, dan kun je met de verzamelde
letters een zin maken. Als je de goede zin inlevert
bij de uitdeelpiet, dan zit er een kadootje voor je in
de zak. De uitdeelpiet loopt samen met Sinterklaas
door het centrum van Makkum.

* Van 14.30 tot 15.00 uuur houdt Sinterklaas,
een Meet en Greet bij de Zwaan, je kunt dan
vragen aan hem stellen, met hem op de foto
en/of tekeningen/knutselwerkjes aan hem brengen.

* Hoeksema Kapper staat vanaf 13.30 voor je klaar,
gesminkt wordt je aldaar. Kom allemaal maar!!!

* Om een Pietendiploma te bemachtigen  kun je
naar Els, Speelsgoed.

* Voor een kleurtje in je haar kun je bij Kapsalon
Kreatief terecht.

* Er wordt muziek gemaakt door het draaiorgel
en de drumband.

* Wil je gewoon even lekker zitten, dan kun je
even in de draaimolen van Kelderhuis  stappen.

Kortom je krijgt het druk die middag, als je dan
dorst hebt of zin in wat lekkers  krijgt,  dan is er
chocolademelk te koop bij World Servants en ....
staat er  ergens een lekkere verrassing op je te
wachten!.

Dit wil je toch niet missen, jij komt toch ook???

Programma Sintwilledei zaterdag 22 november

Makkum - Hallo jongens en meisjes. Hou je van
zingen? En zou je dat wel eens met een groep
willen doen? Dan heb je nu de kans! Op zaterdag
20 december is de jaarlijkse kerstmarkt er weer in
Makkum. En nu lijkt het ons een leuk idee om dan
met een kinderkoor kerstliedjes te gaan zingen.
We gaan van te voren oefenen om het zo mooi
mogelijk te laten klinken. Op de kerstmarkt zelf,

is het de bedoeling dat we 4 keer een blokje van
20 minuten zingen. We beginnen om 16.00 uur
en het laatste blokje om 19.00 uur. Wanneer we
gaan oefenen, besluiten  we in overleg. 

Ben je tussen de 4 en 16 jaar, kun je zingen en
heb je er zin in, dan zoeken wij jou. Geef je op
bij of Monique Katsburg- 0515-233272.

KrystwilleDei MakkumKinderkoor
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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.

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 VVereniging MMakkum AAntwoord nnr. 44700, 88754 ZZX MMAKKUM. 
Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de
PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.
Uw ooplossing mmoet oop mmaandagochtend vvoor 111.00 uuur bbij oons bbinnen zzijn.

Prijsvraag vvan ddeze wweek:
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 uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 22 // BBelboei nno. 11264)
Los ddeze wweek uuw pprijsvraag oop een sstuur uuw ooplossing nnaar;
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr.  44700 88754 ZZX MMAKKUM.
Gaarne ddit uuitknippen een oopsturen bbvb oonze ddank PPuzzelActie ccommissie vvan dde OO.V.M.  

S
(
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On d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m
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SinterklaasKrasActie 
duurt van 17 november t/m 6 december)

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

Sintwilledei zaterdag 22 november

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

10e KKrystwilledei zaterdag 20 december 16:00-20:00 uur

Kerst dinsdag 23 december 9:00-21:00 uur

s pro

n van kla
ductete kras

n erbi

sse,
U koop

sen.
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Zangdienst
Zondagavond 23 november a.s.

om 19.30 uur, Baptistenkerk
C. Lenigestraat 10 te Makkum.

Spreker Br.P.van Hijum uit
Kollumerzwaag

Thema: ”Maar God”
m..m.v. Antsje uit Nijemirdum.
Welkom Baptisten Gemeente

Workum/Makkum

Tryater spilet 
”Eintsje libben” yn Makkum
Oer it wûnderlik ferrin fan it bestean

Makkum - It Nut departement Makkum organis-
searret op sneon 22 novimber o.s. de foarstelling
”Eintsje libben” fan Tryater yn de sporthal
Maggenheim. Twa mannen ha krekt de frou fan
har beiden begroeven. De iene wie mei har troud,
de oare hold fan har. De iene wie dirigint, de oare
boekhâlder. Se pleagje mekoar, se daagje mekoar
út en se laitsje en gûle tegearre. De mannen sitte op
de dyk oan see. En dan, as der in jong famke de
dyk oprinnen komt en har yn it petear bejout, blykt
de wierheid in oare draai te krijen. It oantinken oan
it ferline fan beide manlju, de kyk op it ferrin fan
dy beide libbens, it blykt wûnderlik te wêzen.
Eintsje libben is it ferhaal fan gewoane minsken
en it wûnder fan it bestean. Rients Gratama skreau
syn earste toanieltekst yn in linige, humoristyske,
mar ek tige teatrale en poëtyske taal. Kabaret en
toaniel tagelyk. Ira Judkovskaja regissearret dizze
reisfoarstelling en begeliedt dêrmei Rients yn syn
eigen fertelling. De wrâldpremiêre fan in oars-
pronklike Fryske tekst, mei - neist Rients Gratama
- Jan Arendz en Alyt Damstra.

Foarferkeap by slachterij Brattinga yn Makkum,
till. 0515-231578. Oanfang: 20.00 oere, seal iepen
fanôf 19.15 oere.Tagongsprizen: normaal € 12,50
freonen € 11,25 en 65+/CKV € 10,-

Tredde Helte 
wurdt nochris spile 
Makkum - Om't der in grutte fraach nei kaarten
wie wurdt De Tredde Helte op snein 30 novimber
op 'e nij spile yn de Zwaan fan Makkum.
Oanfang 15.00 oere. Kaarten fanôf 19 novimber
by boekhandel Coufreur.

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 25 JAAR 
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service ;onderhoud en reparatie, 
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing

van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte APK,viergastest en roetmeting.
* Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,cruisecontrol,alarm etc
* raam reparatie en vervanging 
* schade taxatie en reparatie met garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Bovag Mobiliteits garantie.
* Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht plaatsen en                      

wij zoeken de gewenste auto voor U op.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl   

Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur)

Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318

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
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Inspraak voor de toekomst 

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. Het gaat om 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, na de herindeling.
Op 19, 25 en 26 november 2008 houdt de gemeente Inspraakavonden 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.
Om er levendige avonden van te maken is Klaas Jansma gevraagd als gespreksleider.

De bijeenkomsten worden op de volgende plaatsen gehouden:
Datum Dorp Locatie
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.

. .

. .

STREMMINGEN I.V.M. WEGENONDERHOUD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken hierbij bekend dat in verband met het
wegenonderhoud op donderdag 27 en vrijdag 28 november a.s. werkzaamheden worden uitgevoerd,
waardoor de onderstaande wegen tijdelijk gestremd zullen zijn:

- het fietspad Meerswal onder Makkum;
- de Sierdsmaweg richting Hieslum.

Voor de stremmingen geldt, dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn, waardoor het werk langer kan
duren, dan wel eerder klaar kan zijn dan hierboven is vermeld.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Postma, 
telefonisch bereikbaar op nummer (0517) 53 33 85. 

VERKEERSHINDER BRUGGEN MAKKUM

In week 48 en 49 wordt het op afstand bedienbaar maken van de sluis, sluisbrug, Vallaatsbrug en
Zuiderzeewegbrug in Makkum getest. Het auto- en scheepvaart verkeer kan hier hinder van ondervinden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Witmarsum, 19 november 2008

Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel
Drs. Th.R. Piersma, burgemeester
Mr. D.L. Visser, algemeen directeur-secretaris

. .

. .

TE HUUR

SINT EN PIETENKOSTUUMS

Reserveren:
Hoeksema Kapper

Kerkstraat 25
Makkum 0515 231651

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Burgerlijke stand 
oktober 2008

Geboren    
Stijn Rutmer, zv Jeroen Feenstra 
& Saakje S. Buma te Exmorra;

Tiemen, zv Bonne Dijkstra 
& Thea G. van der Valk te Arum;

Teake, zv Broer Tilstra 
& Hedwich Terpstra te Tjerkwerd.

Gehuwd
Sake Kooistra & Ottje Tilstra 
te Cornwerd;

Benjamin D. Germann te Makkum 
& Aurora-Nieves Chapman Garcia 
te Sant Salvador de Guardiola; 

Thomas J.C. Beuker & Maaike Corbier 
te Ringe.

Overleden   
Aukje Prins te Makkum, 81 jaar, 
wv Anne Elzinga;

Theodora Terbraak te Makkum, 90 jaar, 
wv Hessel Rolsma;

Jitsche Dijkstra te Makkum, 76 jaar;

Geertje J.M. Huizenga te Kimswerd, 65 jaar, 
wv Jan van Oudheusden;

Jan Jongman te Makkum, 75 jaar, 
ev Pietje Bonnema;

Jitske Hamstra te Makkum, 51 jaar, 
ev Pieter O. de Vries;

Elisabeth Klarenberg te Witmarsum, 91 jaar, 
wv Jetze Spijksma.

* Enkele weken geleden heeft u al kunnen lezen,
dat Café de Gekroonde Roskam op het
Kaatsplein 3 in Witmarsum, in een nieuw jasje is
gestoken, met een zalen accomandatie voor een
paar honderd gasten. U kunt in deze moderne
locatie uitstekend terecht voor o.a. een boeren
koffietafel, koud buffet Just Married, bourgondisch
menu, en in deze tijd het herfstmenu. Of voor
een kop koffie met gebak tot champagne of een
ijstaart met vuurwerk. Arno Burger is eigenaar
(en zijn partycrew), tel. 0517-531196.

(eigen foto)
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UITNODIGING KAATSVERENIGING MAKKUM
Aan de leden,

Op vrijdag 21 november 2008 ‘s avonds om ACHT UUR 
in Café Rest. ”de Zwaan” (achterzaal) te Makkum houdt de Kaatsvereniging haar:

NAJAARSVERGADERING
AGENDA:

1. Opening.
2. Notulen vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken.
4. Beknopt financieel verslag.
5. Terugblik zomerseizoen 2008.
6. Verbouw kantine.
7. Bekendmaking winterprogramma.
8. Voorstel: De contributie wordt in 2009 verhoogd naar 

€ 30,= voor de senioren en € 20,= voor de jeugd. 
Dit gebeurt vanwege de verhoging van de afdracht 
aan de K.N.K.B. De besluitvorming vindt plaats tijdens 
de voorjaarsvergadering van de KV Makkum in 2009.

9. Club van 25.
10. Eventuele mededelingen voor de A.V. van de KNKB 

op vrijdag 28 november 2008.
11. Rondvraag en sluiting.

Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 22 november

senioren
Makkum 2   - SC Franeker 5 12.30 uur
Blauw Wit 5 - Makkum 3    12.45 uur

junioren
Makkum C1 - JV Bolsward C1 11.00 uur
Makkum D2 - IJVC D2     9.30 uur

pupillen
Makkum E2 - Sparta ‘59 E1 10.00 uur
”Kaatsveld ”de Seize”
Arum E1   - Makkum E3   10.30 uur
Mulier E3 - Makkum E4 9.30 uur
Mulier F1 - Makkum F2  9.30 uur
Makkum F3  - SDS F2     11.00 uur
”Kaatsveld ”de Seize”

NeVoBo-competitie
vrijdag 21 november
20.15 uur M Makkum   - Stânfries
20.15 uur D Makkum 5 - vc Bolsward 8
20.15 uur H Makkum 2 - N.O.K. 2
21.30 uur D Makkum 3 - Stânfries 3

Hotel De Waag en Restaurant
Brasserie De Eerste Rang

Makkum - Vorige week hebben Willem Dalstra
en Petra Scheijbeler na vijftien jaar afscheid
genomen van Hotel ”De Waag” op de Markt. De
sleutels zijn overgedragen aan Lex Moerke de
nieuwe eigenaar. Zoals wij hierover al eerder
berichten. Zaterdag 23 november organiseert
Brasserie De Eerste Rang een open dag, u kunt
dan kennismaken met de nieuwe eigenaar Lex
Moerke. Er staat dan een hapje en drankje voor
u klaar vanaf 11.30 uur bent u welkom.

Wie gaat er mee 
naar Orchideeën Hoeve

Makkum - Donderdag 18 december a.s. willen
wij met een touringcar vol met belangstellenden
naar de in kerstsfeer gehulde Orchideeën Hoeve
in Luttelgeest. De kosten zijn  olm. 50-, euro, dit
is incl.koffie met gebak en een diner! Als u mee
wilt geef u dan z.sp.m. op dit in verband met de
reservering. Opgeven voor deelname kan bij
Gerrie de Vries, tel. 0515 - 232080.

Gezocht

Cabaretgroep “Krekt Wat Oars” uit Makkum zoekt
muzikanten; toetsenist, gitarist event. bas. Voor
meer info kunt u contact opnemen met Cor
Croonenburg, tel. 0515 -231881

Sporthal
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Sanco Projects sponsort volleybaljeugdteam Makkum 

boven v.l.n.r: sponsor Sander Jansen, Ekerine Bootsma, Maaike Brouwer, Ellen Duiker, Eva Jansen en
sponsor Remco Leenstra. Midden v.l.n.r: Marieke Kleiterp, Nelleke Koornstra, Nikki Koornstra, Margreet
Lutgendorff en onder v.l.n.r: Maaike van der Meer en Jitske de Vries

Makkum - Sponsors Sander Jansen en Remco
Leenstra van Sanco Projects uit Makkum hebben
de A-meisjes van Volleybal Vereniging Makkum in
het nieuw gestoken. Naast nieuwe wedstrijdshirts,

kregen de meiden ook nog nieuwe truien. Vorig jaar
is het team kampioen geworden bij de B-meisjes.
Dit jaar draaien ze mee in een oudere leeftijds-
categorie. 

voetbal - Makkum gelijk tegen Bant
Makkum - Makkum speelde zaterdag een top-
wedstrijd in de derde klas. Het was een wedstrijd
tussen de nummers 2 en 3 van de competitie. Bant
probeerde een doelpunt te maken maar de ploeg
speelde heel slecht. Makkum probeerde ook een

doelpunt te maken maar speelde nog slechter. En
het veld was nog het aller-slechtst. Een doelpunt
maken lukte de ploegen dan ook niet. 

Arie won geen prijs maar heeft wel een permanent.

volleybal - Makkum Dames 1 verliest 1-3
Holwerd - Afgelopen zaterdag moesten de dames
een uitwedstrijd tegen De Roeken/DVC spelen in
Holwerd, een aardig eindje weg dus. De Roeken/DVC
stond derde met 18 punten en wij stonden vierde
met 18 punten in het rijtje van alle teams. Aardig
aan elkaar gewaagd zou dus moeten blijken, er zou
dus een spannende wedstrijd aan moeten komen.
Omdat De Roeken/DVC 10 jaar bestond hadden ze
ook nog muziek erbij en iemand die commentaar
gaf bij de wedstrijd. In de basis begonnen Els
Vermaning, Eva Lantinga, Fransiska Horjus, Hilde
Lutgendorff, Ellie Smink en Ylja van den Ent. En
als wissel Magreet Lutgendorff uit de A’s.

De eerste set begon niet goed voor De Roeken/DVC
want er moest gelijk iemand uit omdat ze waar-
schijnlijk haar enkel gebroken heeft. Toen die set
eenmaal weer verder ging stonden we niet lekker
op te slaan maar toch kwamen we later lekker in
het spel. We waren aardig aan elkaar gewaagd en de
stand ging de hele tijd gelijk op maar we kwamen
een beetje te laat op gang en dus hebben we verloren
met 26-24, heel jammer.

In de tweede set probeerden we een goede service
druk te houden maar de opslagen gingen niet zo goed.
Deze set bleven we ook steeds aardig dicht bij
elkaar. Door de goede aanval van De Roeken/DVC
en de mindere verdediging aan de kant van
Makkum is ook deze set verloren met 20-25.

In de derde set moesten de dames van Makkum er
dus echt voor gaan als ze nog de wedstrijd wilden
winnen maar het was juist het tegenovergestelde.
Alles ging zo’n beetje fout, de opslag, de pass was
heel slecht, het blokken en de verdediging. Het was
een beetje raar omdat we juist de eerste twee sets
aardig aan elkaar gewaagd waren. Ze hadden op
een gegeven moment dus ook niets meer te verliezen
en gingen de dames er ook vol voor. Met nog een
wissel en 2 time-outs werd ook deze set verloren
met 25-12.

Nu Makkumers toch niets meer te verliezen hadden
konden ze er mooi voor gaan om misschien toch
nog een puntje mee te pikken. We kwamen weer
een beetje traag op gang maar het werd steeds beter
toen de set vorderde. Ze stonden beter te verdedigen
en de opslag ging ook wat meer service druk waar-
door de pass bij de tegenstander ook niet altijd goed
was. De aanval aan Makkumer kant ging ook goed
en de tegenpartij begon meer fouten te maken. Het
ging de hele tijd gelijk op en het was spannend
want we wilden natuurlijk nu ook graag dat ene
puntje hebben. Uiteindelijk na een paar spannende
laatste puntjes is gewonnen met 28-26. 

De eerst volgende thuiswedstrijd is zaterdag 6
december om 17.00 uur tegen O.T.I.B.
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Colofon

Inklapbare zonnehemel, Philips Original Home
Solario € 150.- tel. 0515-233607 of 06-53923038

2 Beeldschermen samen € 10.-; 2 Flatscanners, € 5.-
p. st.; Printer HP840C € 15.-; Voetbalschoenen maat
42, 43, 44 € 5.- p.p. tel. 0515-231035/06-27211041

Zeer weinig gedragen O’Neill winterjas mt. M
Lichtblauwe suédinelook met kunstbont binnen-
voering, heel mooi € 25.-, tel. 0517-531957

1 Stel inline skates eagle m.44 met knie-elleboog-
handbeschermers € 15.-, tel. 0517-532136

Jaren ‘60 formica kleutertafel met bijpassende
kleuterstoel € 25.-; Houten kinderbureautje met
laatje en opzetstuk waarin ook 2 laatjes € 20.-, 
tel. 0517-532602

Diverse soorten lego z.g.a.n., tel. 0517-531957

Konijnenhok 1.30x0.70 € 22.50, tel. 0515-579312

Complete eethoek € 30.-; Gezichtbruiner Phlips 
€ 10.-; Krups koffie/espresso machine € 10.-, 
tel. 06-53259446

Rucanor kinder najaar/winterjas mt. 128, cyclaam
roze met vele extra’s bijv. windtunnels bij de mouwen
z.g.a.n. € 12.50, tel. 0517-531957

16 Inch. meisjesfiets met mandje en zijwielen leef-
tijd 3-6 jaar € 75.-, tel. 06-42455754

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 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.

TE KOOP

De Poon 1
MAKKUM

Royale hoekwoning
met o.a. 4 slaap-

kamers, garage en
ruime tuin.

Vraagprijs:
€€ 199.000,00 k.k.

gratis geplaatst tot €€ 250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Vorige week in het nieuws!!!
Keltisch Goud en Zilverschat gevonden.

Gevonden met een metaaldetector

R. Idsenga
Buren 5 Makkum
(richting Jumbo)
06-57998806
www.thetrapper.nl

Geïnteresseerd in een detector?
Kom voor uitleg en demonstratie naar:

The Trapper
Dealer van: Whites, Garrett en Fischer

* Metaaldetectors 
* Hengelsport 
* Ruitersport
* Leerbewerking
* Dieren speciaal



Computer beeldscherm Packard Bell 17” € 10.- werkt
prima; Houten bureau met aan beide kanten 4 laden
€ 25.-; Stretcherbed, als nieuw € 7.50;  Badwand,
kunststof, 2-delig uitklapbaar 95 breed en 1.40 hoog
€ 10.-; Workmate van Einhell € 15.- nog nooit
gebruikt, tel. 0515-232272

Unicef artikelen bij supermarkt Coöp. Van der Wal
(a.s. donderdag, vrijdag en zaterdag)

Kunststof Lamellen, licht grijs 220x220 cm. € 25.-
tel. 0515-233607 of 06-53923038

Leuke kado artikelen voor kleine prijsjes. De snuffel-
winkel aan de Weersterweg 10 a in Wons. Open
donderdag tot zaterdag 13.30 tot 17.00 uur

Keurig nette Chicco loopwagen genaamd Taxi, met
speelplateau, geluid en speeltjes € 12.50; Kinderkap-
stok wegens overcompleet. Nieuw! Zeer kleurrijk met
beertjes van de alom bekende kinderkapstokjes € 5.-
Fisher Price boxhanger/activitycenter voor baby.
Nieuwste uitvoering z.g.a.n. € 5.-, tel. 0517-531957

Autosleutel merk Ford, zit aan grote sleutelhanger
met metalen goudkleurige label met daarop ”Boog-
schutter”. Verloren in nieuwbouwwijk Makkum
(Melkvaartplan 2)  op do. 13 nov. j.l. Heeft u deze
gevonden? Dan graag bellen met tel.06- 3075 8042

P.C. + toetsenbord (voor hobbyist); Videorecorder;
‘Stationsfiets’, tel. 0515-231035/06-27211041
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Zoekertje
TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

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

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

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

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

V D BLES TAXICENTRALE

Workshop Meditatie - Levenskunst
Donderdagavond 27 november aanvang 19.30 uur 

in de Bibliotheek van Makkum.
entree € 5 (inbegrepen koffie en thee)

Marja Adema en Foekje Meijer - Linstra verzorgen deze workshop.

Samenwerking van het NUT Makkum en de Bibliotheek Makkum.


