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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1361 - 27 oktober 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

In het centrum gelegen sfeervol, nieuwbouw 
appartement op 2e verd. met o.a. lift, berging 

op b.g.g., woonkamer met frans balkon.
Inzetprijs € 110.000,- k.k.

Makkum, Kerkstraat 2e

Brasserie De Eerste Rang en Hotel de Waag opgefrist

Makkum - November 2008 werd Lex Moerke 
de nieuwe eigenaar van De Waag. Alles in en om 
het pand was enigszins gedateerd en Lex besloot 
dat het drastisch aangepakt moest worden. Een 
hele klus en tevens een grote investering. De 
hotelkamers voldeden niet meer aan de eisen, 
die men tegenwoordig wenst. De keuken was 
verouderd en ook de inventaris kon wel beter. In 
de Brasserie werd nieuw meubilair aangeschaft 
en de keuken werd totaal vervangen. Het is nu 
een open keuken. De gasten kunnen zien wat de 
koks aan het bereiden zijn. Schone en modieuze 
toiletten en de ruimte waar de gasten hun ontbijt 
kunnen eten is bijna klaar. Hier komt tevens een 
ruimte, waar de kostgangers die vele maanden in 
het hotel verblijven, ‘s avonds lekker kunnen 
zitten en als ze dat wensen een sigaar of sigaret 
op kunnen steken. Het terras is helaas op last van 
de gemeente kleiner geworden en moet 1 november 
opgeruimd worden. Lex zou graag ‘s winters het 
terras open willen houden en met vuurkorven en 
lekkere fleece dekens de bezoekers langer laten 
genieten van het buiten zijn. De 13 kamers, 
waarbij geen kamer nummer 13 aanwezig is, 
zijn ruim en licht ingericht en de gasten komen 
graag. Vooral veel fietsers en wandelaars die 
overal vandaan komen zijn tevreden over de 
service en de omgeving. ’s Zomers gebeurt het 
regelmatig dat er gasten aan boord van schepen, 
die in de Makkumer havens liggen ‘s nachts bij 
Lex overnachten. Ze zeilen dan de hele dag mee 
en de ruimte aan boord is te klein om ook ieder-
een een goede slaapplaats te bieden. De volgende 

ochtend gaat men dan weer aan boord, om een 
heerlijke dag te zeilen. Als we een gesprek heb-
ben komt een Zweedse voetbal liefhebber met 
zijn zoon overnachten. Ze gaan de volgende dag 
naar Amsterdam de voetbalwedstrijd Nederland-
Zweden bezoeken. 

De hotel accommodatie heeft van Zoover drie 
sterren gekregen en ook staat de Brasserie in de 
nationale restaurant gids. Hier heeft de eigenaar 
geen zeggenschap in. De mysterie gast komt en 
geeft door dat de accommodatie goedgekeurd is 
en hoeveel sterren verdiend zijn. Lex en zijn kok 
Johan Dekkinga hebben enkele jaren bij een 
bekende televisie kok en zijn creatieve compagnon 
gewerkt en hebben daar veel geleerd. De 
omvangrijke kok heeft de Brasserie ook al 
enkele keren bezocht. In de vernieuwde Brasserie 
kan men genieten van een uitstekende lunch en 
een diner. De kaart is altijd van seizoensproducten 
en hierbij worden verassende wijnen van de 
sommelier geserveerd. Het motto van de mensen 
van Brasserie De Eerste rang en Hotel de Waag zijn, 
Eet, Drink en Geniet. Tijdens het winterseizoen 
worden vier culinaire avonden georganiseerd en 
mocht het dan veel gezelliger zijn dan verwacht 
was, geen probleem. Blijf dan slapen in een 
totaal gerenoveerde hotelkamer. 

Alle informatie de Brasserie en Hotel De Waag
op www.debrasseriedeeersterang.nl 

Markt 13, 8754 CM Makkum
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Kerkdiensten   
zondag 31 oktober                

Van Doniakerk    
9.30 uur ds. J. van Olffen, H.A.                    

R.K. kerk   
9.30 uur Clusterviering, pastor S. Draisma

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. H.B. Tieleman, Woudsend 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum  
10.00 uur eigen invulling door Makkum

woensdag 3 november
K.C. “Het Anker” 
19.30 uur pastor G. Visser, Dankdag
       
          

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen o p zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk De Witte Heren, Witherenstraat 1a, Bolsward. 
tel. 0515-238980     
-Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 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. 0517-533336,
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. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda
Unbegriepluk 

Vonden wij het bericht dat onze grote vriend, 
de sociaalste man van Makkum e.o.

Ernst Freitag 
is overleden.

We zullen onze discussies over hoe je een bedrijf 
voert missen.

Wij wensen Grietje, Aloys, Betsie, Bouwe en 
kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

HP & Co Makkum,
Hidde & Karin
Piebe & bern
Koert
Carel & Karin & bern

Wij zijn verslagen door het overlijden van onze 
zeer gewaardeerde kaatstrainer
 

Ernst Freitag
 
Wij wensen Grietje, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe.
 

Damescommissie, 
Kaatsvereniging Makkum

Weshalb?
Tegen beter weten in bleven we hopen.
Jij wilde hier nog niet weg.
Barmaat, levensgenieter, maar bovenal vriend
              

Ernst
heeft het gevecht op moeten geven.
Grietje, Aloys, Betsie en Bouwe en naasten 
sterkte toegewenst!

Jan en Margreet
Michiel en Geartje
Edwin

Te vroeg is overleden de man van Griet
 

Ernst Freitag
 
Wij wensen Griet en de (klein)kinderen veel 
sterkte.
 

Abe, Sjoerdtje en alle collega’s
van Sauna De Leliehof

De Lêste Bal....
Kwea!

Forlen. Ut. Foarby....
Onze vriend,

 

Ernst
 
Verloor zijn laatste wedstrijd Grietje kinderen 
veel sterkte.
 
Bestuur Singelpartij;
Jan, Bas, Piebe, Albert, Wiepie en deelnemers 
en sympathisanten van de Singelpartij.
    
Makkum, oktober 2010

We zijn stil……              

Wij ontvingen het droevige bericht dat

Ernst Freitag
oud lid, trainer en jeugdbestuurslid van de 
Kaatsvereniging Makkum is overleden.

Hij heeft zich gedurende vele jaren, op allerlei 
manieren, ingezet voor onze vereniging

Onze gedachten zijn bij de familie.

Kaatsvereniging Makkum

woensdag 27 oktober
Makkum – M.F.C. Maggenheim 20.00 oere
Tryater spilet Drang

donderdag 28 oktober
Makkum – Doopsgezinde kerk v.a 16.00 uu
NUT organiseert i.s.m. het centrum voor Kunsten 
& Ritmyk, “Djembé” is een Afrikaanse trommel. 
(zie voor het volledige programma Belboei van 13 
oktober j.l.) 

vrijdag 29 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant

zaterdag 30 oktober
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 17) 20.00 uur 
Buurtver. ‘Trije yn Ien’ Bingo-avond voor leden en 
niet-leden                                                   

Makkum - Seizoensafsluiter zaterdag 30 oktober 
met Dj. Kees in Café-Petit Restaurant "Beaufort" 
Piramide Camping "De Holle Poarte" 
aanvang 22.00 uur vrije entree

dinsdag  2 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

woensdag  3 november
Makkum – Baptistenkerk 19.30 uur 
‘Israël avond’ spreker de heer A.v.d. Haagen

donderdag  4 november
Makkum – Café-Rest. “De Zwaan” 20.00 uur 
Jaarvergadering Volleybal vereniging Makkum

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur in het 
restaurant optreden van het Woldinghe koor uit Wons 

woensdag 10 november
Piaam – Grote verkoop 2e hands/vintage merk-
kleding van 10.00 tot 22.00 uur in de Nynke Pleats
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Uit eigen regio

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Honig Mie + Mix voor Bami...................................samen 1.69

Almhof Roomyoghurt met vruchten, 500 ml.....................1.19

Casselerib, pakje 100 gram................nu 25 cent korting

Uit Blom's Salgerij
Verse Rookworst nu met 500 gram Zuurkool gratis!

Everyday Rijstwafels, pak à 10 stuks...................nu 39 cent

Goudrenetten, 1 kilo..........................................................1.49

Van de Warme Bakker
Sneeuwster.................................................................voor 2.95

Aanbiedingen geldig van do. 28/10 t.e.m. wo. 3/11

Profiteer van 28 t/m 30 oktober
van dit smakelijke voordeel

Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. Er is een geheel nieuwe collectie 
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar 
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien 
van Harmen Timmer en is de collectie van Ykje 
de Jong te bezichtigen.

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave 
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel 
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. 
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Makkum – Zorgcentrum Avondrust expositie 
van Auke Dijkstra uit Makkum van pentekenin-
gen en schilderijen. Te bezichtigen tijdens de 
openingstijden van het restaurant op za. en zo. 
vanaf 11.00 uur. Toegang is gratis

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in 
herfst/winterperiode gesloten vanaf 11 september 
tot met 2011. Vanaf die datum kunt u een telefo-
nische afspraak maken op tel. 06-49678777 om 
De Cirkel te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met 
zilver te werken. De workshop is voor iedereen 
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen 
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 www.
edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, 
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2 
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl

Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega 
en Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen 
13.00-15.00 uur, bij wind malend te zien

Warme ovenweken, U bent de specialist!
Ovenproducten zijn een nog steeds toenemende trend. Daarnaast zijn 

ovenproducten gemakkelijk te bereiden en dus ook geschikt voor mensen 
die niet altijd even goed kunnen koken. Alleen de oven moet op de juiste 

temperatuur en tijd ingesteld worden, makkelijker kan het niet! 
Reuze handig en erg lekker! Keuze uit diverse soorten.
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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                  

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

A F H A A L M E N U
voor  OKTOBER
 Kip Hoi Sien
 Babi Pangang
 Mini Loempia's
 Witte rijst

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

O.B.S. “It Iepen Stee” is weer groen!

Tûmba-kraam aanwezig in centrum Makkum

Laatste oproep Amnesty Bolsward

Proeverij met prachtige herfstwijnen in ’t Honk

Makkum - Maandag 11 oktober 2010 konden de 
inspecteurs, mevr. Ammers en mevr. De Boer na 
een intensieve dag aan de directie van IIS mee-
delen, dat zij intern zullen adviseren de school 
weer in het basisarrangement op te nemen. IIS 
gaat zo in één keer van rood naar groen! Daar 
ging de school voor en dat is gelukt. De ver-
wachting is dat eind november de school van de 
lijst met zeer zwakke scholen gehaald zal zijn. 
IIS is dan weer gewoon groen. De volgende dag 
was het natuurlijk feest. De vlaggen wapperden. 
De teamleden liepen groen gekleed in de school 
rond. Alle kinderen hebben kunnen genieten van 
heerlijke traktaties. Logisch, want zonder al die 
kanjers zou het niet gelukt zijn! IIS bedankt 
leerlingen, ouders, collega’s en anderen voor de 
felicitaties, de kaarten, de bloemen en planten. 
Fantastisch! De school kan een streep zetten 
onder twee lastige schooljaren, de periode van 
verscherpt toezicht. 

Toch zijn die schooljaren de moeite waard geweest. 
Er is in die tijd veel veranderd en verbeterd. Die 
veranderingen hebben in de eerste plaats te maken 
met de didactiek. Op IIS wordt nu gewerkt met 
het directe instructiemodel aan opbrengstgericht 
onderwijs. De resultaten van de leerlingen zijn 
nu goed. De interne zorg is nu ook goed geregeld. 
Alle kinderen hebben recht op goede begeleiding, 
ook de kinderen die meer of soms iets minder 
kunnen. Dat is nu zo. De inspectie heeft ook 

gekeken naar hoe IIS nu de dingen doet, hoe 
afspraken en beleid worden vastgelegd en hoe 
systematisch verder wordt gewerkt aan kwaliteit.
Het is duidelijk, dat het team van ISS de goede 
dingen doet en dat ze dat goed doen. De school 
kan dus met een gerust hart die streep zetten, 
maar dat is maar symbolisch, want het team gaat 
met enthousiasme verder op de ingeslagen weg. 
De leerkrachten gaan door met zich in te zetten 
voor IIS als actieve openbare school met gods-
dienstonderwijs en humanistisch vormingsonder-
wijs. Ze gaan door met 3TS (drie talen) en dus 
met aandacht voor Nederlands, Fries en Engels. 
Ze gaan door met projecten. Dat kan omdat de 
ouders van IIS betrokken zijn, meedenken en 
meedoen. Dat kan, omdat IIS een team heeft dat 
zich meer dan gemiddeld wil inzetten. Dat kan 
ook omdat de school alle medewerking heeft van 
bestuur en provincie. IIS doet in dit schooljaar 
alweer voor de tweede keer mee aan Boppeslach, 
het project van de provincie Fryslân om met geld 
en inhoudelijke contacten te werken aan beter 
basisonderwijs in Fryslân. In Makkum staat nu 
één van hun successcholen: IT IEPEN STEE. 
‘Last but not least’ bedankt de school de provincie 
voor die extra mogelijkheden.

En zo is IIS geworden wat het nu is:  Een groene 
school met kwalitatief goed onderwijs en aan-
dacht voor individuele begeleiding van leerlingen 
in kleine groepen.

Tûmba is het provinciale meldpunt voor discri-
minatie. Inwoners van Fryslân die gediscrimineerd 
worden of getuige zijn van discriminatie kunnen 
daar melding van doen bij Tûmba. Discriminatie 
kan overal plaatsvinden, op het werk of school, 
op straat, in het uitgaansleven etc. Mensen worden 
op verschillende gronden gediscrimineerd. Vaak 
op huidskleur. Maar ook op leeftijd, seksuele 
geaardheid, religie of handicap. Meldingen van 
discriminatie worden door Tûmba in geregi-
streerd en in kaart gebracht. Op verzoek van de 

melder kan Tûmba de klacht ook in behandeling 
nemen en verder ondersteunen en adviseren bij 
het oplossen van het probleem.
Klachten kunnen via de website van Tûmba, 
www.tumba.nl of de meldlijn 058 2133233 worden 
gemeld. Als extra service zijn medewerkers van 
Tûmba op  maandagmiddag 1 november tussen 
14.00 uur en 18.00 uur aanwezig in de omgeving 
van de Coop Supermarkt in Makkum. Er kunnen 
dan ook meldingen van discriminatie worden 
doorgegeven.

In verband met het vertrek na 12 jaar van Agnes 
Yedema en Anita Walinga na 20 jaar is de werk-
groep Bolsward dringend op zoek naar een paar 
actieve leden of leden die per activiteit inzetbaar 
zijn. Onze voornaamste actie is het verzorgen 
van brieven die 10 keer per jaar gestuurd worden 
naar autoriteiten, waar in wordt gepleit voor het 
nakomen van mensenrechten in hun land. De 
verzoeken betreffen personen die met name 
genoemd worden en direct baat kunnen hebben 
bij onze brievenacties, die overigens wereldwijd 

worden gehouden. Verder hebben de Dag van de 
Rechten van de Mens op 10 december en de 
Internationale Vrouwendag op 8 maart onze aan-
dacht. Zo zijn er meerdere activiteiten die wij in 
onderling overleg organiseren. De jaarlijkse 
collecte wordt apart georganiseerd door twee 
actieve vrouwen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Agnes Yedema, tel: 574748 of Hennie Boschma, 
tel 575138, mail boschma_h@hotmail.com.

Exmorra – Onder het motto wat kan de herfst 
toch mooi zijn organiseert Café-Dorpshuis it Honk 
te Exmorra op woensdag 10 november, aanvang 
19.30 uur, een proeverij van prachtige herfstwijnen. 
Nu de bladeren van de bomen vallen en de herfst 
weer begonnen is hebben wij 6 krachtige en 
stevige rode wijnen geselecteerd. Naast wijnen 

uit bekende wijngebieden (o.a. Frankrijk, Italië 
en Spanje) laten wij u kennis maken met wijnen 
uit minder bekende landen (Tunesië en Chili). 
Uiteraard worden de wijnen gecombineerd met bij-
passende kazen. Aanmelden voor de proeverij kan 
tot 1 november. Bel voor informatie/reservering, 
tel. 0515-573240.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Zaterdag 30 oktober Spaarfeest bij de Rabobank
Kinderen spelenderwijs leren omgaan met geld
Makkum - Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland 
organiseert op zaterdag 30 oktober aanstaande 
het jaarlijkse Spaarfeest. Alle kinderen van 0 tot 
en met 11 jaar, met een spaarrekening bij de 
Rabobank, zijn deze dag van harte welkom tus-
sen 11 en 16 uur op één van de elf kantoren. 
Kinderen die nog geen spaarrekening hebben 
zijn van harte welkom om er eentje te komen 
openen. Er ligt een leuk cadeautje klaar voor alle 
jonge spaarders en de kinderen kunnen zich 
laten schminken. Nieuw dit jaar is dat de kinde-
ren niet beslist op de dag zelf met hun spaarpot 
hoeven te komen. Ook als via een automatische 
overboeking of via internet wordt gespaard kunnen 
ze langskomen. Zo wil de Rabobank de wachttijd 
tijdens het Spaarfeest verkorten.

Jong geleerd….
De Rabobank biedt ouders hulp bij het financieel 
opvoeden van hun kind. Het Spaarfeest maakt 

deel uit van het thema ‘Spelenderwijs leren 
omgaan met geld’. Met het Spaarfeest wil de 
bank het omgaan met geld voor kinderen leuk en 
interessant maken.

Over Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland is één van de 
146 zelfstandige lokale Rabobanken in Nederland. 
De zes grotere kantoren die zijn gevestigd in Sneek, 
Balk, Bolsward, Joure, Lemmer en Workum 
vormen samen met de kantoren in St. Nicolaasga, 
Heeg, Koudum, Makkum en Wommels het 
werkgebied van deze bank. Rabobank Sneek-
ZuidwestFriesland is een brede financiële dienst-
verlener en biedt producten en diensten aan op 
het gebied van betalen, sparen, beleggen, lenen, 
hypotheken, pensioenen en  verzekeringen. Bij 
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland werken 
meer dan 300 medewerkers in de elf genoemde 
vestigingen in de Friese Zuidwesthoek.

Bibliotheken Súdwest Fryslân
Makkum - Vrijdag 22 oktober was de start 
Nederland Leest. Alle leden van de openbare 
bibliotheken kunnen vanaf dan gratis het boek 
De grote zaal van Jacoba van Velde ophalen bij 
hun bibliotheek, zolang de voorraad strekt. De 
actie duurt tot en met 19 november, maar alleen 
op de startdag krijgen leden er een Fries hapje 
bij. Als dat naar meer smaakt, kunnen ze zich 
vervolgens opgeven voor het literaire diner op 
13 november in Bibliotheek Sneek en op 19 
november in Nij Mariënacker in Workum.

Nederland Leest is de grootste nationale lees-
campagne en wordt dit jaar voor de vijfde keer 
georganiseerd door de stichting Collectieve Propa-
ganda van het Nederlandse Boek (CPNB). De 
grote zaal van Jacoba van Velde vormt het middel-
punt van Nederland Leest 2010. De grote zaal 
verscheen in 1953 en werd een ongekend succes, 
het is één van de meest vertaalde Nederlandstalige 
boeken. De grote zaal gaat over de oude 
Geertruide van der Veen die op een dag wakker 
wordt in een bed op een ziekenzaal. Maar hoe is 
zij daar gekomen? Wanneer herinneringen aan 

een beroerte langzaam boven komen, vermoedt 
zij dat zij naar een verpleegtehuis is gebracht. 
Terwijl Geertruide terugkijkt op haar leven en 
zich angstig afvraagt wat er komen gaat, vertelt 
haar in Parijs woonachtige dochter Helena háár 
verhaal. De pers rekende De grote zaal destijds 
“zonder overdrijving tot de belangrijkste naoor-
logse Nederlandse romans.”

De roman wordt vanaf 22 oktober gratis uitgedeeld 
aan de leden van de openbare biblio theken. Op die 
manier zijn straks honderdduizenden Nederlanders 
gelijktijdig in de ban van het boek. De lezers 
worden ook uitgenodigd met elkaar in discussie 
te gaan over De grote zaal. Dat kan straks bijna 
overal en met bijna iedereen, maar in het bijzonder 
in de bibliotheek. Op zaterdag 13 november in 
Bibliotheek Sneek en op vrijdag  19 november in 
het restaurant van woonzorgcentrum Nij Mariën-
acker in Workum, leidt Klaas Jansma, auteur en 
bekend van Omrop Fryslân de discussie over De 
grote zaal. Vervolgens genieten de belangstel-
lenden van een Fries getint diner. Meer informatie 
op ontdekdebieb.nl

Het behalen van een startkwalificatie, een mbo-
diploma op niveau 2 of hoger, is erg belangrijk 
voor jongeren tot 23 jaar. Met een startkwalificatie 
hebben zij twee keer zoveel kans op een baan en 
beter toekomstperspectief. 19 oktober jl. heeft het 
Ministerie van OCW de definitieve landelijke 
cijfers voortijdig schoolverlaten (VSV) bekend 
gemaakt over het schooljaar 2008-2009. Het betreft 
het percentage van de leerlingen onder de 23 jaar, 
dat zonder startkwalificatie de school verlaat. Uit 
deze cijfers blijkt dat ROC Friese Poort goed scoort 
met 5,7%. Landelijk scoren alleen drie kleine 
ROC’s nog beter. Het landelijk gemiddelde is 7,8%.

ROC’s doen hun uiterste best het aantal voortijdig 
schoolverlaters zo klein mogelijk te houden. De 

aanpak van ROC Friese Poort hierin is zeer succes-
vol. ROC Friese Poort begint met een persoon-
lijke intake om de leerling bij de juiste opleiding 
te krijgen. In een aantal gevallen wordt zelfs het 
bedrijfsleven hierbij betrokken. De opleiding 
start in een duidelijke structuur en onder goede 
begeleiding. Gedurende de opleiding leert de 
leerling steeds meer zelfstandig te werken en 
eigen keuzes te maken. De leerling wordt begeleid 
naar een plaats op de arbeidsmarkt of een ver-
volgopleiding op een hoger niveau. Leerlingen 
die nog geen of een verkeerde keus hebben 
gemaakt, worden via diverse projecten geholpen 
om de juiste opleiding te vinden. Daarnaast biedt 
ROC Friese Poort extra ondersteuning en hulp 
waar nodig.

Aanpak voortijdig schoolverlaten ROC Friese Poort succesvol
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Vw Golf 1.4 16 v 5 DEURS
Airco, centrale deurvergrendeling, Stuur-

bekrachtiging, Abs, Alarm, licht metale velgen, 
Kleur zwart, Bouwjaar 2000, Km 129542

prijs  4995,-
info@autobedrijfkamstra.nl

 In- en verkoop van auto’s 
 Reparatie en onderhoud 
 Apk (klaar) 
 Ruitreparatie en vervanging 
 Banden en velgen 
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte onderdelen

Wist u dat...
* Sinterklaas en zijn Pieten weer met de boot 
 vanuit Spanje naar Nederland komen?

* als onderweg alles goed gaat, ze 20 november 
 hopen aan te komen in de haven van Makkum?

* Hoofdpiet heeft  berekend dat de stoomboot 
 om half 2 zal aanmeren!

* Sinterklaas hoopt dat er dan weer heel veel 
 kinderen op hem en z’n Pieten staan te wachten

* Sinterklaas en z’n Pieten een heleboel 
 Makkummer talent hoopt te zien bij 

* Makkum got’s Talent..... kinderen uit groep 3 
 t/m 8 zich hier voor op kunnen geven bij 
 Speelsgoed, Markt 12

* er voor de kinderen tot en met groep 2 weer 
 een mega-giga-sinterklaasfeest is.

* Sinterklaas ook 27 november in Makkum is, 
 omdat het dan Sintwilledei is en er weer van 
 alles te doen is voor kinderen!

Tryater spilet Drang
Makkum - It sil dy mar oerkomme… Op in dei 
stiet der in freondinne fan eartiids op ‘e stoepe 
mei har hast-folwoeksen soan. Se beweart datsto 
de heit bist, ferwekt op in feestje, stikem achter 
de boskjes. En no freget se dyn help! Peter 
Tuinman regissearret dizze wrange komeedzje. 
Juliette en Wouter binne in echtpear fan hast 
sechtich, sûnder bern. Hy hat it kontakt ferlern 
mei syn tiid, sy sjocht, nei in slimme sykte, mei 
skrik werom op har libben. As de freondinne mei 
har soan harren libben ynstapt, wurdt de rin fan 
it libben op ‘e nij tsjin it ljocht holden en wurde 
leagens ûntmaskere. Komysk, bitter en leafdefol 
tagelyk. DRANG begjint dêr’t it televyzjepro-
gramma Spoorloos ophâldt: hoe geane minsken 
mei elkoar om as se ûnferwachts wer by mekoar 
brocht binne. In foarstelling fol ûnmacht, dwazens, 
en nettsjinsteande grimmitigens, dochs leafde.

Tryater spilet Drang jûn (woansdei 27 oktober) 
yn it MFC Maggenheim te Makkum, Oanfang 
20.00 oere.

“Israël-avonden”
Makkum – Op woensdagavond 3 november zal 
de heer A. v.d. Haagen weer een lezing houden 
over het onderwerp: “Israël.....wat zegt de Bijbel 
er over?” Deze avond wordt gehouden in de 
Baptistenkerk, Cynthia Lenigestraat 10. De avond 
begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 
uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, in 
de pauze is er koffie/thee. De volgende data zijn: 
24 november, 27 januari 2011, 9 en 23 februari 
en 9 maart. Mocht u willen komen, maar heeft u 
geen vervoer, belt u een van onderstaande nummers. 
U bent van harte uitgenodigd! Graag tot ziens.
Namens de Baptistengemeente, K. Bakker, tel. 
0515-233032 of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Café-Petit Restaurant ”Beaufort“
Piramide Camping ”De Holle Poarte”

Seizoensafsluiter zaterdag 30 oktober

aanvang: 22.00 uur vrij entree!

Ook in de wintermaanden uw adres voor bruiloften en partijen
Diverse zalen beschikbaar. Bel voor meer informatie: 0515 23 23 83 of 06 52 18 22 06

g
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“Fiskersboat” in Cornwerd
Cornwerd – Met Sandra Visser en Anna Bootsma 
steekt de “Fiskersboat” van wal in Cornwerd. 
Het belooft op vrijdag 5 november a.s. een 
gezellige avond te worden in dorpshuis ‘DeBing’. 
De entree bedraagt slechts vijf euro per persoon. 
De aanvang is om 20.00 uur met koffie of  thee 
gratis. Om 20.30 uur begint de voorstelling, na 
een half uur is er een pauze en om half tien wordt 
het programma voortgezet. Vanaf 22.00 uur is er 
muziek en een drankje. Iedereen is van harte welkom, 
laten we zeggen tot ziens! Deze avond is voor-
bereid door vereniging Dorpsbelang Cornwerd.

Hondenvoer en dekens over?
Makkum – 23 november gaat Dierenhulp zonder 
Grenzen naar Italië om zoveel mogelijk dieren te 
helpen d.m.v. een hulptransport! DGZ help honden 
en katten in het buitenland waaronder het plaat-
selijke asiel in L’Aquila (waar vorig jaar de 
aardbeving heeft plaatsgevonden). De winter is 
daar erg koud en er worden dan ook veel dekens 
meegenomen maar ook voer en medicijnen. Goed-
koopVerhuur heeft een grote multitransporter 
beschikbaar gesteld zodat er meer dan 3000 kilo 
vervoerd kan worden. Heeft u nog dekens op 
zolder liggen of wilt u voer doneren, bel dan nu 
voor het adres bij u in de buurt (Makkum) en 
indien nodig halen we het graag bij u thuis op, 
tel. 06-20175758. Voor meer informatie over de 
organisatie kunt u kijken op www.dierenhulp-
zondergrenzen.com

Voor het goede doel
De collecte Nationale Collecteweek voor de Nier-
stichting heeft in Makkum € 1139.16 opgebracht. 
De collecte voor de Brandwonden Stichting 
bracht in Makkum € 1175.35 op. Alle gevers en 
collectanten hartelijk dank.

Week van de Chronische 
Zieken
De Psoriasis Vereniging Nederland afdeling Noord 
Nederland houdt in de week van de Chronische 
Zieken – met dit jaar als thema zelfredzaamheid 
en veiligheid – een informatiebijeenkomst in 
Assen, op 6 november van 13.30 tot 17.00 uur. 
Locatie Van der Valk Hotel Assen, Balkenweg 1, 
Assen. Dr. L. Barkema, dermatoloog van het 
Antonius ziekenhuis te Sneek, zal een lezing 
houden over psoriasis. Hij zal ingaan op lokale 
behandelingen, lichtbehandelingen, systemische 
behandelingen en medicijnen die nog in aantocht 
zijn. Dr. Barkema heeft een bijzondere werkwijze 
en gaat op een bijzondere manier met patiënten 
om.  De informatiebijeenkomst belooft heel ver-
helderend te zijn, dus kom langs. Immers, een 
goed geïnformeerde patiënt is zijn eigen beste 
dokter. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden 
via psoriasis@online.nl of bel tel. 0514-531506 
(H. Feenstra).
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Let op oversteekplaats!......
Kimswerd - Op vrijdag 22 oktober werd er in 
Kimswerd aan de Harlingerweg een nieuw ver-
keersbord onthuld. Dit heuse verkeersbord is 
gemaakt naar een ontwerp van één van de leer-
lingen van OBS de Marnewier. Enzo Gerritsma 
maakte het winnende ontwerp van een teken-
wedstrijd, waarin de kinderen een bord moesten 
bedenken om automobilisten te attenderen op de 
nabije voetgangersoversteekplaats. Sinds het dorp 
Kimswerd een 30-km-zône is, zijn de officiële 
borden verwijderd. Echter; geen automobilist die 
zich aan de voorgeschreven snelheid van 30 km per 
uur houdt, met alle gevaarlijke situaties van dien. 
Dan maar officieuze borden, werd er bedacht, en 
de waarschuwing spreekt voor zich. Hoewel er 
uiteindelijk maar één leerling kan winnen, hebben 
alle leerlingen zich ingezet om het oversteken 
een beetje veiliger te maken. Het was dan ook 
een feestelijke onthulling.* Enzo Gerritsma bij ‘zijn’ verkeersbord.

eigen fotoeigen foto

Harlingen - Vanaf juni dit jaar hebben de vissers 
van het oesterexperiment op de Waddenzee het rapen 
van wilde oesters een tijd lang moeten staken. De 
oesters hebben dan namelijk hun melkperiode wat 
inhoudt dat ze zich voortplanten. Ze hebben dan 
weinig vlees en zijn minder smakelijk. Nu de voort-
planting achter de rug is en er weer een nieuwe 
generatie Japanse oesters aan zit te komen, komt de 
oude generatie weer op kracht, zet meer vlees aan 
en zijn daarom weer goed van smaak. De 
Waddengoud gecertificeerde vissers rapen daarom 
sinds september  weer wilde Wadoesters. 

Het nieuwe oesterseizoen is nog maar net begonnen 
of Veltman Vis uit Harlingen, leverancier van 
Waddengoud gecertificeerde vis aan de horeca, heeft 
meteen al vraag naar oesters uit de Waddenzee. “De 
oester wordt gezien als een delicatesse. Meestal zijn 
oesters gekweekt, maar de oesters met het Wadden-
goud keurmerk zijn in het wild geraapt. Dit benadrukt 
de versheid van het product. Voor een restaurant 
dus een reden om dit unieke product op de kaart te 
zetten”, aldus Jan Schuil, directeur Veltman Vis. 
Vissers leveren de oesters aan Meromar Seafoods 
in Harlingen die ze verwaterd en verpakt tot porties 
waar Veltman Vis mee kan werken. Ook voor Meromar 
is het nog wennen aan dit nieuwe product. “We 
hebben veel ervaring met kokkels en andere schelp-
dieren, maar oesters vragen toch net weer een andere 
afstemming. Zo is de melkperiode van oesters 

afhankelijk van de temperatuur van het zeewater, 
zodat de melkperiode altijd weer net in een andere 
tijd valt dan het jaar ervoor. We merkten vlak voor 
de melkperiode dat de houdbaarheid van de oesters 
minder werd, een teken dat de melkperiode aan-
staande is, en konden nog net op tijd stoppen met 
rapen voordat het daadwerkelijke melken begon. Nu 
we dat weten zullen we komend jaar op tijd stoppen, 
want voor ons telt alleen de beste kwaliteit oesters”, 
aldus André Seinen, directeur van Meromar.

Voor de Stichting Waddengroep, eigenaar van keur-
merk Waddengoud, is het rapen van de Wadden-
oester een nieuwe duurzame economische activiteit 
in de Waddenregio. De Waddengroep stimuleert 
visserij in zowel zout als zoet water in de Wadden-
regio die weinig tot geen impact op de natuur heeft. 
Hiervoor zijn in samenwerking met deskundigen 
en natuurorganisaties richtlijnen opgesteld waar 
vissers zich aan moeten houden. Vissers en verwer-
kingsbedrijven die zich bij Waddengoud aansluiten 
worden hierop gecontroleerd. “Dat de vraag naar 
Waddengoud gecertificeerde vis en schelpdieren met 
name vanuit de horeca steeds meer aanzwelt is mooi. 
Om deze manier van vissen overeind te houden is 
de koopkrachtige vraag vanuit de beter horeca 
namelijk onontbeerlijk en is een steun in de rug 
voor de veelal kleinschalige vissers die deze vis 
vangen”, aldus Marc van Rijsselberghe van 
Stichting Waddengroep. 

Veel vraag naar nieuwe oogst Waddengoud oesters

Het is een prachtig eiland: de Makkumer Noard-
waard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte 
rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en 
wilgenbos zijn hier aanwezig. Op zaterdag 6 
november houdt It Fryske Gea een wandelexcursie 
door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De 
wandeling begint om 9.30 uur en duurt ongeveer 
twee uren. Laarzen en een verrekijker worden aan-
geraden. Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 5 
november 12.30 uur via het kantoor van It Fryske 
Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de leden-
pas, niet-leden betalen € 3,- en kinderen tot en met 
12 jaar € 2,- per persoon. 

Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde de 
kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water werd 
zoet, het getijdenverschil verviel en de waterstand 
werd verlaagd, waardoor voor de kust zandbanken 
permanent droog kwamen te liggen. Geleidelijk kon 
de vegetatie op de Noardwaard zich ontwikkelen. 
Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten te 
vinden. Ook vogels hebben deze prachtige broed- en 
rustgelegenheid ontdekt. De laatste jaren zijn meer 
dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, 
waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, baard-
mannetje en grote karekiet, maar ook typische bos-
vogels als grote bonte specht en havik. Een wandeling 
op dit unieke eiland is zeker de moeite waard!

Een eilandbezoek vol verrassingen
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Intergemeentelijke Sociale 
Dienst Zuidwest-Fryslân
Witmarsum - De Intergemeentelijke Sociale 
Dienst Zuidwest-Fryslân die werkzaam is voor de 
gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemster-land, 
Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel kent een 
zeer forse toename van het gebruik van de minima-
regelingen sinds 2007. Waar in 2007 een bedrag 
van € 170.368,00 werd uitgekeerd aan 613 cliënten, 
ging het in 2009 al om een uitgekeerd bedrag van € 
502.118 aan 1243 cliënten. In 2010 zal het naar 
verwachting gaan om een bedrag van € 700.000,00 
voor 1600 cliënten. Een toename in het bedrag van 
meer dan € 500.000,00 en een toename in cliënten 
van meer dan ca. 1000. Deze forse toename bete-
kent dat de acties die zijn ingezet om het niet-
gebruik van minimaregelingen tegen te gaan zeer 
succesvol zijn. Het Dagelijks Bestuur is erg content 
met de toename van het gebruik van de minimare-
gelingen. Zij hoopt dat door het publiciteitsoffensief 
het bereik van de doelgroep nog groter zal worden. 
Het betreft de volgende minimaregelingen: de 
regeling chronisch zieken en langdurig gehandicap-
ten, de bijdrageregeling minima en de regeling 
duurzame gebruiksgoederen van 65-plussers. 
Deze forse toename kan aan het volgende worden 
toegeschreven:
- Sinds 1 januari 2009 wordt niet meer gekeken 
 naar het vermogen. 
- De inkomensnorm is per 1 januari 2009 vast-
 gesteld op 125% van het minimumloon. Deze 
 was eerder 120% of nog lager. 
- De € 50,00-regeling die in december 2008 is 
 uitgevoerd. Door de publiciteitsactie die toen 
 door de ISDzwf is uitgevoerd, o.a. contante 
 uitbetaling in verzorgings- en verpleeghuizen, 
 is een behoorlijk adressenbestand opgebouwd. 
 Deze mensen zijn in 2009 aangeschreven en 
 op de hoogte gesteld van het bestaan van de 
 minimaregelingen.
- De persberichten ‘minimaregelingen’ die in de 
 huis-aan-huis kranten worden gepubliceerd.
- De publiciteit op de website van de ISDzwf en 
 die van de gemeenten.
- De gerichte aanschrijving van mensen in ons 
 bestand door ze aan te geven dat ze nog geen 
 aanvraag hebben ingediend en dat ze dit alsnog 
 kunnen doen.
- De vereenvoudiging van het aanvraagformulier 
 door niet meer 3 aanvraagformulieren in te laten 
 vullen, maar slechts één aanvraagformulier. 
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Samba Salad, spectaculaire afsluiter Swel4you week Koudum

Als afsluiting van de activiteitenweek Swell4you 
geeft Samba Salad een spetterend theaterconcert 
genaamd Playground Band. Voorafgaand aan deze 
voorstelling wordt een workshop Braziliaanse 
Samba gegeven voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
De deelnemers van deze workshop spelen ’s avonds 
mee in de voorstelling.

Samba Salad is grensverleggend op het gebied 
van internationale kindermuziek in Nederland. 
Flamenco, salsa, samba, fado, tango, calypso, 
jazz, klassiek, kaseko, Arabische- en Afrikaanse 
muziekstijlen zijn een paar voorbeelden die de 
groep inspireert. Op vrijdag 12 november geeft 
Samba Salad om 17.00 uur een anderhalf uur 
durende workshop Braziliaanse Samba voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar. Op basis van het 
‘capoeira-ritme’ (Braziliaanse vechtdans) en de 
samba leren de kinderen twee eenvoudige slag-
werkstructuren en krijgen hiervoor elk een van 
de volgende instrumenten te bespelen; de surdo, 
pandeiro, tambourim, ago-go en ganza. Behalve 

deze traditionele Braziliaanse muziekinstrumen-
ten worden ook stem, lippen, tong, handen en 
voeten gebruikt tijdens het aanleren van twee 
liedjes met Afro-Braziliaanse teksten. In de 
opbouw naar de gezamenlijke uitvoering leren 
de kinderen over de rol van de verschillende 
instrumenten en de herkomst van muziek. Om 
19.30 uur is het dan tijd voor de Playground 
Band van Samba Salad. In ‘de Klink’ in Koudum 
wordt een bruisend theaterconcert neergezet. De 
deelnemers van de workshop Braziliaanse Samba 
spelen mee in deze voorstelling, met daarin 
swingende kinderliedjes met samba, flamenco 
(dans), calypso, reggae, pop & salsa.  Kortom 
anderhalf uur lang genieten van een spetterende 
GRATIS voorstelling voor jong en oud!

De Swel4you week is een activiteitenweek in en 
rondom ‘De Swel’ in Koudum. Deze week wordt 
samen georganiseerd door het Centrum voor de 
Kunsten & Ritmyk en de activiteitencommissie 
van ‘De Swel’ in Koudum. In de week van 8 t/m 
12 november worden hier een week lang allerlei 
workshops georganiseerd op het gebied van 
beweging, kunst, cultuur en media voor de inwo-
ners van de gemeente Nijefurd. 

Voor meer informatie en opgave kijk op:
www.swel4you.nl

Vrijdag 12 november in ‘de Klink’ te Koudum
17.00 uur – workshop Braziliaanse samba 
(opgave via www.swel4you.nl)
19.30 uur – voorstelling Playground band

Een samenkomst van internationale studenten die dit jaar met de internationale uitwisselingsorganisa-
tie AFS in Fryslân verblijven. Het betreft de volgende studenten:
Naam land van herkomst woonplaats
France Balon België Tytsjerk
Anette Rajala  Finland Exmorra
Federico Inwinkelried  Argentinië Exmorra
Andrés Cordero Costa Rica Wergea
Debbie Pisula  Duitsland Makkum
Chortip Sobroom   Thailand Makkum
Erika Monterosso Italië Beetsterzwaag
Helen Boseley  Nieuw Zeeland Nijlân

AFS is een non-profitorganisatie en is geheel afhankelijk van de goodwill van de media om aandacht 
te krijgen voor het werven van gastgezinnen voor de uitwisselingstudenten die alle jaren naar 
Nederland en dus ook  naar Fryslân komen. 

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met 
onze acquisiteur 
06-53542243
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Geldrop Hippique nationaal 8 t/m 10 oktober:
De zusjes Leeuwen reisden naar dit concours af 
en behaalde goede resultaten: Daphne met Wind-
dancer won de 7e prijs in het L cat.D springen 
progressief. Tonny met Dante won de 6e prijs in 
het ZZ springen klassiek. Tonny met Copacabana 
won de 7e prijs in het Z cat,D springen snelheid 
en wendbarheid. Tonny met Dante ZZ springen 
cat.D won de 2e prijs in hetsnelheid en wend-
baarheid. In de grote prijs ZZ Derby van Geldrop 
won Tonny met Dante de 2e prijs.

Franeker 16 oktober springen:
Harmen Heslinga kwam bij de pony’s uit in de 
klasse B cat.B. In beide klassieke parcoursen 
won hij de 1e prijs door twee maal foutloos rond 
te gaan. Melisa Cnossen met Muscadet won de 
1e prijs in de klase L paarden door super snel 
rond te gaan in de barrage. 

Franeker 16 oktober springen pony’s
Daphne Leeuwen met Sylvester M cat.C 1e prijs 
klassiek met barrage Daphne Leeuwen met Sylvester 
M cat.C 1e prijs klassiek direct op tijd Daphne 
Leeuwen met Odessa M cat.D 2e prijs Klassiek 
na barrage Springen paarden Regina Leeuwen 
met Amolgo Sow 2e prijs L klassiek na barrage.

Vrouwbuurt 17 oktober:
Sharona Vallinga met Vie-Power kwam hier uit 
in de klasse M2 en won in de 2e proef de 2e prijs 
met 182 punten, goed voor 1 winstpunt

Heerhugowaard 17 oktober:
Marieke Ypma met Falco reed hier twee nette 

proeven in de klasse L2 en won in beide proeven 
de  1e prijs met 190 en 194 punten goed voor 2 
winstpunten.

Anna Palowna 17 oktober:
Louise Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke 
Peinjum won in de klase M1 in beide proeven 
ook de 1e prijs met 181 en 190 punten goed voor 
2 winstpunten.

17 Oktober springen Blokker pony’s
Daphne Leeuwen met Winddancer 2e prijs L 
klassiek met barrage Daphne Leeuwen met Wind-
dancer 3e prijs klassiek direct op tijd Daphne 
Leeuwen met Odessa 1e prijs M klassiek na bar-
rage DaphneLleeuwen met Odessa 1e prijs M 
klassiek direct op tijd.

Dronrijp 23 oktober
Hilde Boersma met Nynou Fan a Beyemastate 
reed hier in de klase B. In de 1e proef reed zij 
182 punten bijelkaar goed voor de 3e prijs. In de 
2e proef reed zij een winstpunt met 180 punten 
samen goed voor 2 winstpunten. Louise Nieuwen-
huis reed met Sieuwke fan Lutke Peinjum in de 
klasse M1. Zij won de 2e prijs met 190 punten 1 
winstpunt Annemarie Wiietsma met Schelte-Evert 
kwam uit in de klasse M2. In de 1e proef en in 
de 2e proef won zij  de 1e prijs met 181 en 189 
punten samen goed voor 2 winstpunten. Emmy 
Kroeger deed met Pony Michael mee voor de 
eerste keer in de klasse L1 catD. Zij won de 2e 
prijs met de megascore van 196 punten goed 
voor 2 winstpunten.

PSV Halsbânruters Pingjum

Midlum - Op 23 oktober organiseerden de geza-
menlijke besturen van HSV de Voorn te Harlingen, 
HSV Ons Genoegen te Makkum, HSV De Bears 
te Balk en HSV de Deinende Dobber te St. 
Annaparochie een regioviswedstrijd. De vislokatie 
was het van Harinxmakanaal bij Ungabuurt 
(Midlum). De organiserende vereniging was 
deze keer HSV de Voorn uit Harlingen. Er deden 
42 vissers mee aan de wedstrijd en er werd 
gevist van 09.00 - 13.00 uur. Er werd in twee 
vakken gevist, vak A en vak B.

Om 07.30 uur werden de visstekken verloot in 
dorpshuis de Spil te Midlum. Na het openings-
woord van Tiny Hooisma-Hut vertrok iedereen 
naar de waterkant en kon worden begonnen met 
het opbouwen van de stek. Om 09.00 uur klonk 
het beginsignaal. Er was sprake van zeer zware 
weersomstandigheden. Er stond een harde zuide-
lijke wind op de kant, dus de vissers kregen let-
terlijk de wind van voren. Om 11.00 uur begon 
het ook hard te regenen, waardoor menige visser 
het voor gezien hield en naar huis ging. Enkele 
andere vissers gingen schuilen in de auto’s, maar 
wie in de auto zit vangt geen vis. Veel werd er 
niet gevangen. Ruud de Boer (HSV de Deinende 
Dobber) had een geluk bij een ongeluk. Eerst rijd 
er een auto over zijn hengel en later bleek dat hij 

kampioen van de wedstrijd was geworden. 
Behalve vis werden er ook diverse Chinese wol-
handkrabben boven water gehengeld. Deze ver-
velende beestjes eten het aas van de haak en 
knippen de lijn door. Na vier uur gevist te heb-
ben ging om 13.00 uur het eindsignaal en werd 
na de weging de prijsuitreiking gehouden in het 
dorpshuis, waar voor iedereen een snack klaar 
stond. Hierna ging wedstrijdleider Rob den Boer 
over tot de prijsuitreiking en kregen de prijs-
winnaars een vleespakket mee naar huis. Na 
afloop werd een groepsfoto van de prijswinnaars 
gemaakt. 

De uitslag was als volgt:
Vak A:
1. K. Bakker Ons Genoegen 1640 gram
2. B. Altena Ons Genoegen 1260 gram
3. P. Bakker de Bears 1200 gram
4. A. de Boe de Voorn 940 gram
5. H. Soeten de Bears 840 gram

Vak B:
1. J.R. de Boer Deinende Dobber 2000 gram
2. G. Goudriaan Deinende Dobber 1550 gram
3. P. Roedema Ons Genoegen 1500 gram
4. B. Sluiter Ons Genoegen 1100 gram
5. T. Hooisma-Hut de Voorn 1050 gram

Regioviswedstrijd Harixmakanaal

Deelnemen aan deDeelnemen aan de
 Twaalfde Krystwilledei? Twaalfde Krystwilledei?

Kijk snel op pagina 16!Kijk snel op pagina 16!
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Opnieuw overwinning voor 
de dames van Makkum
 
Makkum - Vrijdag 22 oktober werd er door 
Makkum 1 gespeeld tegen S.V.Oerterp. De eerste 
set werd er gestart met de volgende opstelling. 
Elske Vermaning, Martine Roorda, Ylja van den 
Ent, Susanne Hellendoorn, Francis Koornstra en 
Eva Lantinga. Op de bank coach Henk Hellinga, 
Vollie Oostenveld en Marrit van Dijk. Zoals jullie 
misschien weten hebben de dames de laatste weken 
hun punten wel weten te pakken. En wist U ook 
dat ze bovenaan staan in de competitie.

De dames waren er natuurlijk extra op gebrand om 
ook deze wedstrijd te winnen. De eerste set ging 
Makkum vliegend van start, goed spel, lekkere 
aanvallen en een pittige opslag. Dit resulteerde 
in een setwinst van 25-12.

De tweede set had hetzelfde verloop, Makkum wist 
de druk er goed op te houden, en ook deze set 
wonnen de dames met 25-18.

De derde set kwam Vollie voor Eva in het veld, 
ook deze set had Makkum een goede serve, ook 
verdedigend was Makkum er goed bij. Makkum 
vocht voor elke punt, Makkum trok ook deze set 
naar zich toe met 25-19. 

De vierde set blijft een moeilijke set, Makkum 
moest geconcentreerd blijven, wilden ze de volle 
winst pakken. Marrit kwam erin voor Els en 
begon gelijk met een sterke serve. Makkum kwam 
voor te staan met 7-0, Oerterp pakte nog een 
aantal punten,echt spannend werd het in deze set 
niet. Makkum won ook de laatste set met 25-12. 
Yes!!! Weer 5 punten rijker. Dit weekend hebben 
de dames vrij, 5 november spelen de dames uit  
tegen Steggerda, de eerstvolgende thuiswedstrijd 
is 26 november tegen Leevoc.

Voor iedereen die dagelijks op zijn auto moet kunnen vertrouwen en die met de auto op 
wintersport gaat zijn winterbanden een must. Daarnaast kennen steeds meer landen een 
algehele verplichting voor het gebruik van winterbanden of een verplichting bij winterse 
omstandigheden. Winterbanden kunnen het beste worden gebruikt vanaf november tot 
april. U kunt bij  ons  terecht voor de aanschaf van winterbanden en de halfjaarlijkse wisseling. 
Bel nu of kom langs voor een scherpe aanbieding voor Uw auto

Citroen Xsara Break 2.0Hdi
Zilver, airco, cruisecontr., 
Trekhaak, radio-cd, Mistlampen 
voor, C.P.V+afst.bediening.
Bouwjaar 2003

 4450,-
uniGar Horjus

Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754GK Makkum

Tel 0515-231318, info@garagehorjus.nl

Het is weer tijd voor het wisselen 
van de zomer naar winterbanden!!

1970           28 oktober        2010

Heit & Mama, Pake & Beppe al 40 jier 'n pear
Fan herte lokwinske mei dizze jirren 

en dernei nog folle mear!

Sierd & Asia Myrthe, Nicole, Daphne, Ilse,
Ria & Erik Rixt, Silke, Yara, Siard en Noa
Alice & Jakob
Nynke & Willem
Marije & Broer Sikke

Familieberichten

De Makkumer Belboei

verschijnt ook hier....
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Maak nu
je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke

www.1kapper.nl

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Makkum knokt zich langs Delfstrahuizen
Makkum - Een gehavend Makkum heeft zich 
zaterdag knap hersteld van drie nederlagen op 
rij. Dankzij goals van aanvoerder Piter Genee en 
linkerspits Feike Melchers bracht het koploper 
Delfstrahuizen op sportpark ‘De Braak’ de eerste 
nederlaag van het seizoen toe. De overwinning 
van Makkum was verdiend. De voor elke meter 
knokkende thuisploeg kreeg de meeste kansen 
en was gedurende het grootste deel van de wed-
strijd de bovenliggende partij. Trainer Schrale van 
de thuisclub kon zaterdag geen beroep doen op 
een drietal basisspelers. Laatste man Jelle van der 
Velde en spits Jesse Adema waren geblesseerd 
terwijl goalgetter Daniël Kleiterp om disciplinaire 
redenen naast het elftal was gelaten. Hun ver-
vangers weerden zich kranig waarbij met name 
het solide spel van rechtsback Rick van As in 
positieve zin opviel. 

Het nog ongeslagen Delfstrahuizen dat naar 
Makkum was gereisd met een opvallend grote 
supportersschare staat vooral bekend om zijn 
gevaarlijke voorhoede. De snelle buitenspelers 
Kevin Strampel en Lukie Jetten en de veelsco-
rende spits Kees Boon staan elk seizoen garant 
voor een groot aantal doelpunten wat de ploeg 
jaarlijks een plaats in de top van de ranglijst 
oplevert. Tegen Makkum kreeg de ploeg van 
trainer Patrick de Jong welgeteld twee goede 
kansen, keurig verdeeld over beide helften. 
Zowel voor als na de rust was het spits Kees 
Boon die aan het eind van een aanval van de 
gasten stond. Hij benutte een van zijn twee kansen. 
De wedstrijd, onder leiding van scheidsrechter 
Wagenaar, werd gespeeld onder zeer moeilijke 
omstandigheden. De straffe zuid-zuidwester en 
flinke buien in de tweede helft maakten goed 
voetbal lastig. En aangezien beide ploegen de 
eerste helft nogal afwachtend acteerden was er 
voor de kleumende toeschouwers de eerste 45 
minuten maar weinig te genieten. De grootste 
kans in de eerste helft was voor waarnemend 
spits Stefan Kooistra van de thuisclub die, na 
goed doorzetten van Menno Bijlsma, vogeltje vrij 
voor doelman Paul Rozendaal de bal onbesuisd, 
hoog over schoot. 

Ondanks de striemende wind en de gestaag val-
lende regen kregen de toeschouwers van de thuis-
ploeg het na rust toch wat warmer. Dat was te 
danken aan de hartverwarmende inzet van Makkum 
dat naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter 
ging spelen en ook meer kansen kreeg. Een van 
die kansen leek, na een voorzet vanaf de linker-
kant, te worden benut door Feike Melchers die 
echter onreglementair werd gestuit door een der 
verdedigers van de gasten. De door scheidsrechter 
Wagenaar toegekende strafschop werd onberis-
pelijk ingeschoten door aanvoerder Genee. Lang 
kon de thuisploeg niet genieten van de voor-
sprong. Delfstrahuizen leek plotseling te beseffen 
dat het, als het zo bleef voetballen, wel eens mis 
kon gaan deze middag en stuurde meer mensen 
naar het front. Binnen 5 minuten was het gelijk. 
Een ingestudeerde vrije trap werd laag ingespeeld, 
teruggelegd naar spits Boon die hard en droog 
uithaalde: 1-1. Waar de Makkum-supporters even 
vreesden voor de ommekeer in de wedstrijd bleek 
dit geenszins het geval. Makkum zette weer aan 
en was enkele malen dichtbij een nieuwe en 
verdiende voorsprong. Die kwam er uiteindelijk, 
na een mooie aanval, in de 82e minuut. Een 
doeltrap van doelman Nota kwam precies in de 
voeten bij rechtsbuiten Menno Bijslma die een 
een-twee aanging, de bal perfect voorzette op 
Makkums gevaarlijkste spits Feike Melchers die 
beheerst afrondde in de korte hoek. Delfstrahuizen 
probeerde het hierna nog wel maar in gevaar 
kwam de thuisclub niet meer. 

Door de overwinning houdt Makkum de top drie 
in het vizier terwijl het volgende week in en 
tegen Wolvega aantreedt tegen de huidige
nummer vier van de ranglijst. Waar de spelers 
van de thuisclub na het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Wagenaar feestvierden deden de 
A-junioren dat op vrijwel hetzelfde moment op 
het B-veld ook. Zij versloegen, ondanks het 
ontbreken van twee veelscorende spitsen, de 
A-junioren van Oosterlittens in de tweede ronde 
van de KNVB-beker. Na een 2-2 eindstand won 
de ploeg van trainer Jelle Koornstra na straf-
schoppen.

Blauwhuis – Het CDA Súdwest Fryslân start 
komende maand een tijdelijk burgerpanel waarbij 
de partij samen met burgers onderzoek wil doen 
naar de toekomst van jeugdcaravans in de nieuwe 
gemeente. In Súdwest Fryslân staan veel caravans 
waar jongeren elkaar regelmatig ontmoeten. Het 
panel met geïnteresseerde burgers moet de CDA 
fractie in de nieuwe raad adviseren hoe omge-
gaan moet worden met de jeugdcaravans. 

Het CDA heeft eerder in Bolsward gewerkt met 
burgerpanels. Het doel hiervan is om mensen 
van buiten de politiek te betrekken bij actuele 
onderwerpen. Samen met raadsleden leggen de 
“panelleden” verschillende werkbezoeken af om 
vervolgens met een “burgeradvies” te komen. 
Afgelopen jaren gaven verschillende groepen 
burgers het CDA adviezen op het terrein van 
veiligheid, kunst en sport. 

De vijf gemeenten die per 1 januari 2011 fuseren 
hanteren nu uiteenlopend ketenbeleid. In Wym-
britseradiel worden de jeugdketen toegestaan, 
terwijl Nijefurd de keten juist wil sluiten. Het 
CDA Súdwest Fryslân wil met alle betrokkenen 
om tafel om te bespreken wat het nieuwe beleid 
moet worden. Verschillende jongeren, ouders, 
horeca en dorpsbelangen worden hierbij bezocht 
door het panel. 

Jongeren, ouders of andere betrokken en geïnte-
resseerden kunnen met het CDA Súdwest Fryslân 
meedoen aan dit panel. Komende week kunnen 
geïnteresseerden zich hiervoor via de website 
www.cda-swf.nl aanmelden. Deelname aan het 
panel is gratis. Lidmaatschap van de partij is niet 
nodig. Op zaterdag 6 november zullen de eerste 
werkbezoeken plaatsvinden. Het advies moet in 
november klaar zijn. 

CDA Súdwest Fryslân zoekt panelleden voor advies 
over jeugdcaravans
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V.V. Makkum
zaterdag 30 oktober
Wolvega FC 1  - Makkum 1  14.30 uur
CVVO 2       - Makkum 2   14.30 uur
Makkum 3   - Leeuwarder Zw. 5 12.45 uur
Makkum 4       - Heeg 4   14.30 uur

Mulier DA2    - Makkum DA1 11.00 uur
Makkum A1 - Oeverzw. A1  15.00 uur
Makkum B1  - JV Bolsward B1  12.45 uur
Joure SC C2  - Makkum C1  9.00 uur
Oldeboorn C1  - Makkum C2  11.00 uur
Makkum MC1  - DWP MC1 10.30 uur
Makkum D1  - SDS D1  10.45 uur
Oosterlittens E1 - Makkum E1   10.00 uur
Makkum E2  - SDS E2   10.15 uur
LSC 1890 E8   - Makkum E3 12.30 uur
Makkum E4   - SDS E4  9.00 uur
Mulier F1     - Makkum F1  8.45 uur
Makkum F2  - Heeg F2  9.15 uur
SDS F4     - Makkum F3  11.15 uur

TE KOOP

De Mieden 12
MAKKUM

Goed onderhouden, 
royale, vrijstaande 
woning met diepe 

achtertuin en 4 
slaapkamers. 

Vraagprijs:
€ 276.000,00 k.k.

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Voetbalprogramma

Colofon

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met 
onze acquisiteur 
06-53542243
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BMX crossfiets 16 inch., tel. 06-22311148
 
Mooie Kymco Agility scooter, kleur blauw en met 
een geel kenteken, pr.n.o.t.k., tel. 06-42238103
  
Vitrinekast € 100.-, tel. 06-48130250

Twee paren skeelers in zeer goede staat Maat 
41–43 per paar € 30, -, tel. 0515-335855

Antieke tafel € 65,-; Wasmachine € 75,-; Wasdroger 
€ 75,-; Werkschoenen nieuw hoogmodel maat 44 
€ 35,-, tel.06-16817992

Loekie roze/paarse 12.5 inch fietsje met zijwiel-
tjes 06-22311148

Haardhout “Essen” gekloofd € 45.- m3 thuis 
afgeleverd, tel. 06-22271358

Zeer nette damesfiets 1 jr. oud geen roest € 100.-
tel. 06-19876628  
 

Schattig, lief poesje, 7 weken oud,  Rood/wit, 
tel. 06-22311148
 
Spijlenbedje lxbxh = 125 x 65 x 77 cm, incl. 
matras Pake en Nenda hebben het niet meer 
nodig, tel. 0515-335855

Lieve jonge poesjes, tel. 06-15647738

Wie heeft mijn bril gevonden? Hij heeft blauw 
omrande glazen en paarse pootjes. Mogelijk 
verloren in speeltuintje bij de Voorn, tel. 
06-33605473

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

Zoekertje
Makkum - De KrystwilledeiCommisje heeft besloten 
de Krystwilledei dit jaar anders te organiseren. 
Zaterdag 11 december a.s. van 14.00 – 20.00 uur op 
het Plein – Markt  zal de twaalfde editie niet alleen 
buiten, maar ook binnen plaatsvinden. Toen de 
bloemen nog in de knop stonden is er tijdens de 
voorjaarsvergadering van de OVM (Ondernemers-
vereniging Makkum) door de KrystwilledeiCommisje 
al het voorstel gedaan om dit jaar de Krystwilledeï 
anders uit te voeren. Grootste verandering is dat 
een gedeelte van de festiviteiten in een tent zal 
plaatsvinden. Daarnaast is er het idee om een 
modeshow of een klein theater te organiseren.

De Krystwilledeï, zoals die voorheen was, blijft 
echter bestaan met o.a. optredens van diverse koren 
en groepen. Met ongeveer 35 kramen waaronder 
een Doe-een-Wens kraam en kramen met daarin 
verschillende hapjes, drankjes, kerstkleding en nog 
veel meer wat met Kerst te maken heeft. Uiteraard 
zal de Glühwein hierbij niet ontbreken. Ook zal de 
Kerstman met zijn arrenslee en de levende Kerststal 
aanwezig zijn. Stichting Ald Makkum verzorgt 
voor de ouderen onder ons een diavoorstelling. 
Eventueel zijn er activiteiten van 16.00 – 20.00 uur 
in de RK kerk. Voor de jonge (en oude) smulpapen 
worden er door Scouting Burdine pannenkoeken 
gebakken. Daarnaast is er voor de kinderen een 
draaimolen en een kleurplaatwedstrijd met puzzel-
logo-spel.  De Krystwilledeï zal, zoals voorgaande 
jaren, worden afgesloten met een schitterend vuur-
werk op het Achterdijkje.

Om de Krystwilledeï mogelijk te maken zal de 
kleurplaat zijn voorzien van advertentieruimte 
d.m.v. uw logo. We doen daarom een beroep op alle 
leden van de OVM en ook niet leden in- en rondom 
Makkum  om hier aan mee te werken. Bij voldoende 
interesse zal de Makkumer Belboei op woensdag 8 
december een speciale Krystwilledeï-editie uit-
brengen. Naast Wûnseradiel zal deze krant dan ook 
worden verspreid in de gemeente Bolsward en 
Nijefurd. Hiermee zal deze uitgave een oplage tussen 
de 10.000 en 15.000 bereiken. De advertenties zullen 
over twee kolommen geplaatst worden, waardoor een 
aantrekkelijk geheel ontstaat. Dit geldt uiteraard 
ook voor contract-adverteerders. De kosten zullen 
in verhouding met de grootte van de advertentie 

worden berekend, conform het contract. Een adver-
tentie met het formaat 94x65 mm zal p.m. 90.00 
euro gaan kosten.

Bent u geïnteresseerd, heeft u suggesties of wenst u 
meer informatie te ontvangen over deze dag of het 
adverteren in de Krystwilledeï-editie, neem dan 
contact op met één van de commissieleden of stuur 
onderstaande antwoordstrook op.

Voor de Krystwilledeï:
Theo Adema
De Voorn 16 - 8754 BB Makkum. 
Tel. 0515 231401  06 53542243 
Email: adema.horeca@worldonline.nl 

Marlies Koornstra
Markt 16 - 8754 ES Makkum  
Tel. 06 55570456 Email: koornstra@kpnmail.nl

Els Lowe
Achterstraat 3 - 8754 ES Makkum  
Tel. 06  21293662 Email: lowe0022@gmail.com

Greetje Twijnstra
Slotmakersstraat 5 -  8754 EL Makkum  
Tel. 0515 - 231243 Email: greetjetwijnstra@live.nl

Hennie de Vries
Plein 10 - 8754 ER Makkum 
Tel. 06 51507937 Email: henniefanricht@makkum.nl

Mike Ros
Markt 17 - 8754 CM  Makkum  
Tel . 06 43752222 Email: mike1968mike@hotmail.com

Voor de Makkumer Belboei – Krystwilledeï editie:
Theo Adema
tel. 0515 231401, 06 53542243, 
email: adema.horeca@worldonline.nl  of 

Andries Quarré 
tel. 0515 231687, email: a.quarre.001@hetnet.nl 

Alvast hartelijk dank,  

KrystwilledeiCommisje:
Marlies, Greetje, Hennie, Els, Mike en Theo

Bericht voor deelnemers:
Twaalfde  krystwilledei anders dan voorgaande jaren

 Ik doe mee met de puzzel logo wedstrijd                                          (Aankruisen wat u wilt)
 kosten v.a. 80,00 euro (indien men lid is van de O.V.M is er een korting van pm. 50%.)
 Ik doe mee met de (Belboei) Krystwilledeï editie.
 kosten v.a. 90,00 euro (indien men lid is van de O.V.M is er een korting, conform staffel-contract afspraak etc. van af 15%.)
 Ik doe mee met Krystwilledeï Braderie - markt.
 wel overdekt of  niet overdekt.
 kosten overdekt v.a. 60,00 euro, kosten niet overdekt v.a. 30,00 euro 
 Hierbij mijn ideeën en of suggesties.

Graag hier uw tekst: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
(Bedrijfs-) Naam: _________________________________________________________________
Adres: ________________________________    Postcode/Plaats: _________________________
Telefoon: ______________________________  E-mailadres: ____________________________

Handtekening: __________________________    Datum: ________________________________
  
Opsturen naar; O.V.M. - Krystwilledeï Commissie 
Antwoordnr. 4700, 8754 ZX MAKKUM (een postzegel is niet nodig)
EEN VRIENDELIJK VERZOEK OM UW GEGEVENS ZO DUIDELIJK MOGELIJK TE VERMELDEN.

 

Inleveren vóór 
4 november a.s.

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

bel 0515 - 23 16 48
of 0515 - 23 16 87
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