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Dorpshuis “De Treffer” in Skuzum na renovatie heropend

Skuzum – De inwoners van Skuzum zijn trots
op haar gerenoveerd dorpshuis. De verbouwing
en aanpassing was na vier en twintig jaar geen
overbodige luxe. Voor een bedrag rond de zeven
en dertig duizend euro zijn kozijnen, het interieur
van de keuken, bar, vloer, keuken en het plafond
opgeknapt. Het geld voor de renovatie is door
verschillende fondsen en subsidie verstrekkers op
tafel gelegd. Ook het eigen dorp heeft in de kosten
bijgedragen. De openingshandeling werd verricht
door wethouder Wigle Sinnema, veel kleurige

ballonnen zouden uit een ‘vangnet’ het luchtruim
kiezen, maar dit haperde even. Maar met behulp van
enkele actieve bestuursleden, sierden de kleurrijke
ballonnen al snel het luchtruim boven Skuzum.
Wethouder Sinnema zei dat de leefbaarheid op
het platteland is een groot aandachtspunt straks
in de nieuwe gemeente. “It komt allegearre goed”.
De heer Titus Sijmonsma consulent van Doarps-
wurk wees de inwoners er op, dat het belangrijk
is dat de inwoners een eigen visie hebben. Vervol-
gens kon men het hernieuwde gebouw bekijken.

Makkum – Er wordt al jaren gesproken over de
onveilige oversteek van fietsers bij “Laanzicht”
in de Weersterweg met de Hemmensweg. De
kinderen van c.b.s. “De Ark” en Plaatselijk Belang

Makkum hebben vele creatieve ideeën ingebracht.
Het is nu zover dan inmiddels met aanleg van een
rotonde begonnen is. 

Rotonde “Laanzicht” wordt gerealiseerd
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Info Familieberichten Uit eigen regio
Kerkdiensten
zondag 4 oktober

K.C. Het Anker
9.30 uur ds. J. van Olffen, Kerk/school gezinsdienst

R.K. Kerk 
9.30 uur Parochievoorganger

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

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur ds. L.D.G. Knipscheer en da. C.J.M. Borgers,
Broederschapsdag te Damwoude                                     

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494            

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartsenpraktijk R.J. Meijering, 
Wjuckslag 1, Koudum. tel. 0514-522424                   
- 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   

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
* 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   

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

Na een ernstige ziekte is overleden mevrouw 

S. Prins-van Dijk
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Buurtvereniging “Trije yn ien”

Exmorra, 13 september 2009

Zeer plotseling heeft de Heer tot zich geroepen 

Mevr. G. v.d. Meer-de Boer
echtgenote van ons mede commissielid 
de heer. J. v.d. Meer.
Wij wensen hem en de familie veel sterkte toe.

Namens de commissie 
Kerk en Recreatie Holle Poarte, Makkum
Mevr. Kl. Feenstra
Mevr. J. Bouwhuis
Dhr. S. Attema

Bij deze bedanken wij die kaarten en
bloemen hebben gestuurd voor onze
50-jarige trouwdag

Anne en Jeltje van der Meer

Makkum, september 2009

deze vrijgezel wordt 3 oktober
30 jaar

dus dames: melden maar!

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 24
november is er een foto expositie van Doris
Tichelaar. Met foto’s van onder andere het Friese
was, natuur en bloemen

Makkum – Strand Bibliotheek, voor camping-
gasten en bezoekers bungalowpark, alle dagen
geopend van 11.00-17.00 uur                    

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de
Turfmarkt Makkum, info/opgave verplicht 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 – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere
woensdagmiddag (bij voldoende deelname). Vertrek
13.00 uur vanuit de haven van Makkum. Met proe-
verij op de terugweg. Info en opgave via H.K.Z.
Makkum “de Keramiekshop”, tel. 0515-233780

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere
donderdag (bij voldoende deelname). Voor info
van vertrektijden en deelname H.K.Z. Makkum
“de Keramiekshop”, tel. 0515-233780

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp,
onderdeel van de Aldfaers Erf Route, exposeert
van 15 juni tot 31 oktober de Armeense kunstschilder
Gagik Manoukian. Openingstijden van di. tot en
met zo. van 10.00-17.00 uur (maandags gesloten)

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april
t/m 31 oktober, werken van verschillende kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei t/m
september  unieke poppenhuizententoonstelling en
verkoop handgemaakte artikelen. Geopend maandag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur

Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie te
bewonderen. De winkel is open op woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur, de toegang is gratis

Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot
31 oktober mevrouw Lize Bouma met prachtige
aquarellen. Openingstijden dinsdag tot en met zondag
van 10.00 – 17.00 uur, maandags gesloten. Entree
museum/expositie  2.50 p.p.

Piaam – Restaurant de Nynke Pleats expositie
van acryl en olieverf schilderijen van Bertus
Bijlstra uit Makkum. Openingstijden van 6 aug. tot
21 sept., op zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur
wo. do. en vrijdag vanaf 17.00 uur (juli + aug.).
De toegang is gratis.

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen op afspraak en telefonische reservering,
tel. 0517-532198
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Milner Licht Gerijpte 30+ Kaas, 500 gram.......................5.29
Mona Optimel Vla, 1 liter..................................................1.42
Runderrookvlees.....................per pakje 25 cent korting
Doyenne du Commice Handperen, 1 kilo.........................1.29
Koopmans Pannenkoekenmix + 
Gilse Schenkstroop................................................samen 1.89

Uit de slagerij Blom:
Grillworst, 100 gram.........................................................nu 1,-

John West Tonijnmoot in olie, blikje 200 gram....2.15 nu 1.49

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 1/10 t.e.m. wo. 7/10
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donderdag 1 oktober
Makkum – “Avondrust” 14.00-16.30 uur 
Dag van de Oudere i.s.m. ANBO, PCOB en KBO.
Anekdotes en muziek door de dames Koornstra &
Leijendekker

Witmarsum – “Aylva State” 14.00-16.30 uur
Dag van de Oudere i.s.m. ANBO, PCOB en KBO.
Verhalen, gedichten en muziek door Aan Westra &
Klaske Kingma-Noorderbos

vrijdag 2 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
soos in het restaurant

zondag 4 oktober
Makkum – Zorgcentrum “Avondrust” 19.30 uur
Zing mee avond in de grote zaal

dinsdag 6 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 3 oktober wordt weer het oud
papier opgehaald door de leden van muziekvereniging
Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. Hier-
mee wordt ’s morgens om 9.00 uur gestart. Het ver-
zoek is om het papier goed gebundeld of in dozen
aan de weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen,
de op haalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Zing mee......
Makkum – “Samen in de naam van Jezus”.
Zondagavond 4 oktober worden er weer bekende
geestelijke liederen gezongen in de grote zaal van
zorgcentrum “Avondrust”. De zang wordt begeleid
op het orgel door de heer Age Couperus. De toegang
is vrij, aanvang 19.30 uur. Voor meer info: A. Otter,
tel. 0515-542126 of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

Agenda
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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
v o o r  S E P T E M B E R

 Babi Pangang
 Droog roergebakken 

Kip-Kerrie
 4 st. Pisang Goreng
 Witte rijst
2 pers.   12.50

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

Ingezonden
De oudste woonark van Makkum moet weg

* De woonark die moet verdwijnen

Makkum – Na een zware strijd in de jaren 60 en 70,
werden de woonarken, na een stemming van de
bevolking uit de Turfmarkt verwijderd. De woonark
bewoners allemaal Makkumers, werden als 2e hands
burgers aangezien, dus pure discriminatie. Deze woon-
ark, waar het nu overgaat, werd gekocht door de heer
Neuhaus uit Bochum in 1967-1968. Deze familie
verbleef veel in Makkum en in alle vakanties waren
zij hier ook. Zij waren in feite, de eerste toeristen die
elke keer in Makkum verbleven. Een vooruitziende
blik, wat later voor Friesland zo belangrijk werd,
watersport en toerisme, ook voor Makkum. Voor dat
de rondweg (Suderseewei) er kwam moesten de woon-
arken allemaal weg zijn. Die van de heer Neuhaus
was er nog alleen en hij kreeg een plaats aangewezen,
ver van het centrum, achter de bomen tussen de wei-
landen en moeras. Hij mocht kiezen waar, er was
plaats voor 3 woonarken, hij koos het plekje waar
hij nu nog ligt, zonder stroom, water en riolering.
De heer Neuhaus, werd nog uitgeleide gedaan door
de toenmalige burgemeester, wethouder, politiechef,
en werd door de burgemeester geaccepteerd als burger
van Makkum en ging als 1e boot door de verzetsbrug,
dat was in 1980. Er mocht, volgens de gemeenteraad,
binnen de rondweg bruggen, geen woonarken meer
komen liggen. Nooit is er door de gemeente elektrisch
verzorgd. Na jaren, heeft de heer Neuhaus zelf een
kabel laten aanleggen van het voormalige transpost-
bedrijf de Vries naar de ark toe met toestemming.
Neuhaus heeft nog gevraagd of er een woonark naast
hem, van een van de kinderen, gelegd mocht worden,
nee dat mocht niet. Later stond hij verbaasd, dat er
woonschepen naast hem mochten liggen, komen en
gaan was het er van. En elke keer werd er door de
gemeente, aan de eigenaars gezegd, stroom kun je wel
bij de Duitsers krijgen. Deze Duitsers hadden wel de
kabel zelf betaald f. 3000.- gulden. Zijn verbazing was
groot, toen de 1e vaste woonark en kwam liggen en
later nog een. De P.E.B. vroeg fatsoenlijk toestemming,
om bij hen, er een kastje tussen te zetten. Eindelijk
kwam er ook water, met 3 aansluitingen opdracht van
de gemeente na ±15 jaar. Neuhaus vroeg ook uitleg,
waarom zijn familie er geen woonark neer mocht
leggen en een andere wel, nooit geen antwoord gehad.
De familie voelde, al heel lang, dat zij als Duitsers
gediscrimineerd werden door de gemeenteraad. 

Toen zij uit het Centrum van Makkum weggingen,
kregen zij van de toenmalige burgmeester en wet-
houder, een speciale status. Zij mochten de woonark
naar de dijkkant uitbreiden, de woonark verkopen en
er als recreatief gebruik van maken. De gemeente-
raad was zo blij, dat het laatste element weg was, ver
weg, uit het oog, dat zij alle ups en downs loslieten.
Niemand had geen last meer, van woonark bewoners,
hoewel het toeristen waren. Na een kleine berekening
kwam uit, dat de familie Neuhaus, in deze ±50 jaar
dat zij hier kwamen, bijna 2½  miljoen Mark uitgaven.
Leuk voor de Middenstand, Horeca enz. enz. Zij

waren de aanzet, dat er kennissen en familie naar
Makkum kwamen en Friesland ontdekten. Een soort
ketting reactie werd het. Ik had al met de toezicht-
houder en de heer Neuhaus, een mondelinge afspraak,
als zij de woonark zouden verkopen, ik en een neef
van hem, de eerste gegadigden zouden zijn. Het echt-
paar Neuhaus, waren ook de jongsten niet meer en
de kinderen vonden dat de gemeenteraad hun ouders
in al die jaren niet goed behandeld hadden, het toilet
riolering is er nog niet en willen eigenlijk niet meer
naar Makkum komen met hun aanhang. 

Vorig jaar stierf de heer Neuhaus, de toezichthouder
gaf een berichtje uit fatsoen aan de gemeente, dat
Neuhaus overleden was. 2 Weken later kreeg mevr.
Neuhaus een telefoontje van de toezichthouder, dat hij
een brief gekregen had van de Gemeenteraad, dat de
woonark er weer weg moest, omdat door het over-
lijden, het persoonsgebonden contract was afgelopen
en dat de woonark voor een bepaalde datum er weg
moest, anders werd hij door de Gemeente er weg-
gesleept, buiten de gemeentegrenzen en de kosten
waren voor de familie Neuhaus, punt uit. Oude mevr.
Neuhaus, nog steeds aangeslagen door het overlijden
van haar man, was in totale paniek, wat is dat zegt
zij persoonsgebonden. De kinderen waren woest op
de gemeenteraad en vroegen zich af wat zij de
Gemeente Wûnseradiel misdaan hadden, of was het
toch pure discriminatie? of een oud zeer van vroeger:
de oorlog. De woonark moest maar verkocht worden
aan de neef en mij, de schrijver van dit alles, werd
er besloten. De familie zegt, dat er in vijftig jaar nog
nooit een ambtenaar belangstelling heeft gehad voor
hun, het liggeld gewoon verhoogd werd en afge-
schreven, door de Gemeente, automatisch. En dan in
eens dit, dan zit er een addertje onder het gras denken
wij. Als de Gemeente dit toch doorzet, wil de familie
even een boekje opendoen naar de Duitse pers en de
Duitse toeristen bond, hoe de Gemeente en Makkum
met zijn gasten omgaat. 

De Belboei is het 1e blad, die dit verhaal krijgt. Wij
zijn van plan het landelijk bekend te maken en als
zij de woonark toch wegslepen dan wordt het een
slagveld. Wij kennen genoeg organisaties die willen
meestrijden. O ja, er wordt in deze ark geen banale
dingen gedaan, niet gedeald (gehandeld in drugs),
niet gerookt, geen zuipfeesten, gewoon normale
burgers, die worden gedwongen om over de streep
te gaan. Er wordt kunst gemaakt, gevist, genoten
van de vogels. O ja, de buurman heeft de woonark
verkocht aan lui uit Wieringen, wonen er ook niet
vast. Geen probleem, zeggen zij van de Gemeente,
op de haven mag een ambtenaar (sluiswachter)
zomaar op een afgekeurd bruinschip wonen. Er is
tegen de regels in, binnen de bruggen, weer een
woonark gekomen, toentertijd. Enkele jaren heeft er
op de Turfmarkt een woonschip gelegen, mocht toch
niet meer!? Ik heb het gevoel, als er om de 4 jaar een
nieuwe ambtenaar op deze baan komt, er totaal geen
studie wordt gedaan op de geschiedenis en dossiers
van de portefeuille die zij krijgen. Anders doe je dit
toch niet zonder iets te doen. Je erft als vertegen-
woordiger van het volk, ook het werk van je voor-
gangers en niet alleen de poen en de bonussen zijn
het belangrijkste dunkt me. Een eerlijke, goede voor-
lichting naar de burgers toe is je taak, je hebt geen
eigen B.V. als ambtenaar. O ja als laatste, ieder jaar
komt er een paar scholeksters terug om te broeden,
2 keer hebben zij een nestje op de woonark, het zou
toch verschrikkelijk zijn dat zij volgend jaar terug
komen en hun huis is weg.

door G. Rumandor, C. Lenigstraat 21, Makkum.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.25

Mooie Hollandse spruiten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.25

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

Heerlijke nieuwe oogst 
Hollandse appelen en handperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75

Zoete witte pitloze druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 1.00

Bij besteding van  5.- 
10 grote verse eieren voor maar  1.00

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

De Sinnestriel kinderbegeleiding en creativiteit

(eigen foto)
* Kinderen vertellen je al tekenend hun verhaal

Makkum – Froukje Dijkstra-Cnossen werkt een
groot aantal jaren bij de provincie. Op een bepaald
moment kwam ze tot de ontdekking dat het werk
niet meer een uitdaging was. Mogelijkheden om
als functionaris personeelszaken iets anders op te
pakken op het provinciehuis waren er niet. Door
allerlei ontwikkelingen wilde Froukje iets anders
gaan doen. Ze ging een pedagogische opleiding
volgen, maar dit was het toch niet helemaal. Via
één van de docenten kwam ze in aanraking met
de opleiding voor kinder-teken-therapie.

Vier jaar lang heeft ze een HBO opleiding naast
haar werk en gezin gedaan en ze slaagde. Nu heeft
Froukje de papieren voor kinder-teken-therapeut.
Wat betekent dit. Tekenen is een taal. Kinderen
vertellen je al tekenend hun verhaal. Ze maken
zichtbaar wat er innerlijk in hen leeft en wat in
hun wereldje belangrijk is. Door verschillende
oefeningen en ervaringen krijgt het kind inzicht
in zichzelf en in zijn of haar levenssituatie. Hier-
door ontstaan nieuwe perspectieven. Teken-thera-
pie kan helpen bij kinderen, die door hun leeftijd
nog niet exact kunnen verwoorden waar ze mee
zitten. Ook kinderen die niet zo lekker in hun vel
zitten, bijvoorbeeld door scheiding, pesten of
door rouw enz. kunnen veel baat hebben bij deze
therapie. Natuurlijk zijn er ook kinderen die het
nodig hebben meer zelfvertrouwen te ontwikke-
len. Zo zijn er zeker in deze hectische tijd veel
kinderen die het tempo van alle dingen niet bij
kunnen houden. Ze raken dan in de war en zijn
soms voor zichzelf en de omstanders ‘moeilijke’

kinderen. Veel kinderen van deze tijd, de ‘nieuwe-
tijdskinderen’, zijn meer gevoelsmatig en intuï-
tief ingesteld. Ze raken gemakkelijker overmand
door heftige emoties dan het gemiddelde kind.
En ze voelen zich vaak ‘anders’. Er komt veel
informatie van buitenaf maar er is juist een grote
behoefte om te ontdekken wie ze van binnen zijn.
Het gevoel dat het ook gewoon kind mag zijn.
Er zijn tekengroepjes vanaf ongeveer 5 jaar. De
kinderen worden naar leeftijd ingedeeld. Een
tekenles bestaat uit het ontwikkelen van fantasie
en tekenvaardigheid. Er is aandacht voor de sociale
en emotionele ontwikkeling en voor het lichaam
d.m.v. beweging en ontspanning. Tevens is er o.a.
de workshop ‘samen tekenen’. hier ga je samen
met je kind tekenen, of met het hele gezin. Op deze
manier kun je de relatie met je kind verdiepen.
En er volgt  vaak een beter contact met elkaar. 

Froukje Dijkstra heeft haar baan bij de provincie
opgezegd en gaat zich nu helemaal richten op
de begeleiding van kinderen, door middel van
deze therapie. Als ouders problemen bij kinderen
constateren kunnen ze ook een afspraak maken
voor een eenmalig gesprek. Dit kan net even dat
zetje geven om zelf weer verder te gaan. De zolder-
verdieping is hiervoor ingericht en ze gaat de
vervolgopleiding voor volwassenen volgen. Een
workshop kan zowel op locatie als in haar therapie-
ruimte gegeven worden. Alle informatie over De
Sinnestriel is te vinden op www.desinnestriel.nl.
Telefonisch is ze te bereiken op nummer: 0515-
232827.

Makkum – Het voedingsadviescentrum ‘Lijf en
koken’, start 8 oktober op donderdagavond de
Workshop. Wil je gaan voor een vitaal lichaam
met een goed werkend brein? Wil je naast gezond
eten een gezond gewicht, maar je weet niet waar
je moet beginnen? Dan is deze workshop voor
jou! Gezond eten is makkelijker dan je denkt!
Van enkele enthousiaste deelnemers kreeg Lijf
en koken het verzoek om een avond workshop te
starten. 

Kunt u ook alleen in de avonduren, maar heb
je toch interesse om mee te doen? Kom vrij- blij-
vend langs in het consultatie bureau aan de
Bleekstraat te Makkum. Iedere eerste woensdag
van de maand kennismaking ochtend van 9.15
tot 12.00 uur. Vrijblijvende kennismaking ochtend
6 oktober / 3 november / 8 december. Of geef
naam en contactgegevens op aan onderstaand
telefoonnummer of meld je aan via de website,
tel. 06-53665564 info@lijfenkoken.nl

De Workshop “Vitaal met gezond eten”
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Vertrek 19:30 uur Jumbo Makkum OPGAVE vóór vrijdag 2 oktober 15:00 uur
Retour 01:00 uur Taxicentrale van der Bles
PRIJS  15,00 p.p. (heen en terug) Tel. 0515 - 232 222

PUUR HOLLANDS FEC LEEUWARDEN 
ZATERDAG 3 OKTOBER 2009

Motorrijder gewond 
na aanrijding
Parrega - De politie heeft vrijdagmiddag op de
Sudergoawei een aanrijding afgehandeld, waarbij een
42-jarige motorrijder uit Workum gewond raakte.
Een 24-jarige automobilist uit Leeuwarden verleen-
de de motorrijder geen voorrang en een aanrijding was
het gevolg. De Workumer kwam ten val en liep letsel
op aan zijn schouder. Het slachtoffer werd per ambu-
lance overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

Vrouw gewond na val
Pingjum - De politie heeft zaterdagochtend het
ambulancepersoneel geassisteerd bij een ongeval op
een brug aan de strandweg. Een 62-jarige fietsster
uit Achlum wilde met haar fiets over de brug. Ze
viel daarbij en raakte gewond. Het slachtoffer werd
ter controle per ambulance overgebracht naar het
ziekenhuis in Leeuwarden.

Lekker en…spannend!!!!!
Rob Janze uit Bovenkarspel
"Eten en drinken" is het thema van de
kinderboekenweek 2009"

Makkum - Eten en drinken kan gezond of ongezond
zijn. Lekker of vies. Gewoon of….spannend!
Speciaal voor de Kinderboekenweek 2009 maakte
Rop Janze uit Bovenkarspel de cabaretvoorstelling
Lekker….en spannend. Hij vertelt, zingt, grapt en
rapt over raadselachtige snoepjes, eten bij vreemde
mensen en bizarre eetgewoontes. Als Poëzie Ober
geeft hij de kinderen menukaarten vol poëtisch
voedsel over tandartsleed, billenkoek en bloedworst.

Lekker en….spannend! is een hilarische, ontroerende
en interactieve voorstelling. Zaterdag 10 oktober
14.00 uur in Bibliotheek te Makkum, de toegang
bedraagt  3.50

DVD 25 jaar Makkumer Belboei
Makkum – Van het jubileum 25 jaar Makkumer Belboei is en DVD gemaakt. 
Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u deze bestellen á vijf euro bij Fotograaf
Jan Werkhoven, Markt 18 8754 ES Makkum, 
tel.0515-231350 / e-mail: janwerkhoven@ hetnet.nl 
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”samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied op”

Zing mee...
Samenzang van bekende geestelijke

liederen zondagavond 4 oktober a.s.
in de grote zaal van ”Avondrust”

Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542126 / 231618

Reünie van oud Holle Poarte bewoners
(Ostoerio bewoners  (1962 tm 1964) en Indische Harlinger families)

(foto uit Gearkunde Wûnseradiel)
* De bewoners van de bungalows op de Sânkop in die jaren

Makkum - Het is alweer ruim 45 jaar geleden
dat de 1e ‘repatrianten’ uit Nieuw Guinea, voor-
malig Nederlands overzeese gebiedsdeel, in
1962 vaste voet aan wal zetten op o.a. Schiphol.
Deze Molukse-, Indische- maar ook Nederlandse
families waren inwoners van voormalig Nederlands
Nieuw Guinea. De komst van deze families naar
Nederland ontstond door de toen aangekondigde
overdracht van Nederlands Nieuw Guinea aan
Indonesië. Na aankomst op Schiphol werden deze
groepen met bussen vervoerd naar de voormalige
leger kazerne Willem de Zwijger in Wezep.
Van hieruit werden de mensen na een korte rust
periode verspreid over diverse plaatsen zoals
o.a. Ruinenwold, Varseveld, Zwolle, Hoogezand
Sappemeer en nog vele andere plaatsen in
Nederland maar ook naar Makkum. De gezinnen
die naar Makkum werden gebracht, werden gehuis-
vest in de vakantie-huisjes van de Holle Poarte
op het Sankop. Na een verblijf van 3½ mnd ver-
huisden de gezinnen vanuit Makkum, met het
oog op de naderende winter, op 21 december

naar Huize Ostoerio (voormalig Algemeen
Protestant Ziekenhuis) te Harlingen, toentertijd
gelegen op het Zuider-bolwerk. Vanaf 1962 tot
en met 1967 hebben er totaal ca. 120 gezinnen in
Ostoerio gewoond, niet alleen vanuit Nieuw Guinea
maar ook uit andere delen van voormalig Neder-
lands Indië, nu Indonesië. Tussentijds waren er ook
gezinnen die uit een andere plaatsen naar Ostoerio
kwamen zoals uit Sneek, Den Haag, Ruinerwold
en weer anderen vertrokken uit Ostoerio. De laat-
ste paar jaren werd Ostoerio bewoond door meren-
deels gezinnen afkomstig uit Indonesië. Een deel
van de bewoners van Ostoerio heeft Harlingen
als hun domicilie gekozen terwijl de andere
gezinnen naar elders vertrokken in Nederland.

Juist omdat het dit jaar 45 jaar geleden is, wordt
er een reünie georganiseerd voor een kleine groep
‘Harlingers’ (1962-1964), samen met de Harlinger
Indische families die niet in Ostoerio hebben
gewoond. De reünie vindt plaatst op zondag 4
oktober, locatie De Weinstube te Harlingen. 

Van 21 september tot 19 oktober organiseert Zorg-
belang Fryslân in samenwerking met landelijke
belangenorganisaties een meldactie waarbij
mensen hun ervaringen kunnen melden over de
langdurige zorg, de AWBZ. Dat betekent dat
mensen die gebruik maken van de AWBZ hun
ervaringen kunnen melden: het kan daarbij gaan
om knelpunten in de zorg, maar ook om positieve
ervaringen. De laatste tijd is de AWBZ veel in het
nieuws. Er is onrust en onbegrip over de verander-
ingen. Het kan zijn dat het Persoonsgebonden
Budget wordt gekort en mensen de huishoudelijke
verzorging niet meer kunt betalen. Cliënten
kunnen niet meer naar de zorgboerderij om de

koeien en schapen te verzorgen. Zorgbelang
Fryslân wil graag weten wat de gevolgen van deze
veranderingen voor gebruikers van langdurige
zorg (AWBZ) zijn.  
Patiënten kunnen al hun er-varingen over de
AWBZ tussen 21 september en 19 oktober bij
Zorgbelang Fryslân melden. Dit kan via
www.zorgbelang-fryslan.nl of telefonisch via
Tel. 058 2137 138. Dit nummer is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 15:00 uur.
De meldactie wordt samen met andere belangen-
organisaties 1 georganiseerd. Hierdoor kunnen
de resultaten direct bij Tweede Kamerleden en
staatssecretaris Bussemaker worden neergelegd.

Aandacht voor onrust en onbegrip AWBZ
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Jousterpermolen 
nabij Tjerkwerd

* Amerikaanse windmolen

Tjerkwerd - Langs de provinciale weg tussen Tjerk-
werd en Parrega staat bij het buurtschap Jousterp
een Amerikaanse windmolen. Deze Amerikaanse
windmolen is van Duitse makelij. Deze molen is in
1924 in de plaats gekomen van een traditionele
poldermolen. De stalen vakwerktoren staat op een
betonnen onderbouw met ramen en een deur. Het
schoepenrad heeft een doorsnede van 10 meter en
het rad telt dertig bladen. De molen bezit twee vanen
om hem uit de wind te houden. Deze Amerikaanse
windmolen is iedere woensdagmiddag gratis te be-
zichtigen van 13.00 uur tot 15.00 uur en is dan bij
wind ook in bedrijf. Molenaar Poelstra, die hier
iedere woensdagmiddag aanwezig is, kan u dan alles
vertellen over de werking van deze molen.

Friese molens open 
voor publiek
Cornwerd - Wetterskip Fryslân en Stichting Water-
schapserfgoed doen mee aan de Friese molendag.
Op zaterdag 12 september 2009 stelt Wetterskip
Fryslân de ‘Lonjé molen’ van Bolsward open voor
bezichtiging. Stichting Waterschapserfgoed stelt die
dag de Amerikaanse Windmotor Greate Wierum
aan de Legedijk in Lytsewierrum en de molens van
Cornwerd, Aldtsjerk en Húns open voor publiek.
Iedereen is van harte welkom. De molens zijn open
van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. In het
kader van het open monumentenweekend is ook het
Ir. D.F. Woudagemaal op zaterdag 12 september
gratis toegankelijk (Gemaalweg 1 in Lemmer). Een
overzicht van alle Friese deelnemende molens staat
op www.friesemolendagen.nl.

Molens spelen een belangrijke rol in het waterbeheer
in Friesland. Wetterskip Fryslân kan onder extreem
natte omstandigheden molens en windmotoren in-
zetten om wateroverlast in polders te voorkomen.
Hiervoor heeft het waterschap overeenkomsten af-
gesloten met ondermeer de Stichting Waterschaps-
erfgoed. Onder normale omstandigheden is de inzet
van molens niet nodig, omdat de huidige bemaling
hierop is ingericht. Voor extreme situaties heeft
Wetterskip Fryslân de beschikking over acht mobiele
waterpompen die overal in de provincie kunnen
worden ingezet. Ook de monumentale molens, in
beheer van Stichting Waterschapserfgoed, hebben bij
het wegpompen van uitzonderlijke hoeveelheden
neerslag opnieuw een functie gekregen. Als gevolg
van de klimaatverandering neemt de kans op veel
neerslag in een korte periode toe. Wetterskip Fryslân
verwacht hierdoor dat in de toekomst de molens van
Stichting Waterschapserfgoed vaker ingezet worden.

(eigen foto)
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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

Huldiging schooljongenspartuur kv Makkum

* v.l.n.r. Vaandeldrager Sietse de Vries, coach Peter Rinia, Jesse Rinia, Jelle Attema, Emiel Wijma
op de achtergrond voorzitter Warren van der Veen.

(eigen foto)

Makkum - Vrijdagavond 25 september jl. vond in
Hotel Café Rest. “De Prins” de feestelijke huldig-
ing van het schooljongenspartuur van de Kaats-
vereniging Makkum plaats. Het partuur bestaande
uit Jelle Attema, Emiel Wijma en Jesse Rinia is
Nederlands Kampioen geworden in de categorie
Schooljongens tijdens de wedstrijd die op zater-
dag 27 juni jl. in Britsum werd gehouden. Dit
is een geweldige prestatie en daarom werden
de jongens in het zonnetje gezet. Vele mensen
kwamen ze feliciteren en brachten cadeaus mee.

Warren v.d. Veen (voorzitter) nam allereerst het
woord en feliciteerde Jelle, Emiel en Jesse met het
Kampioenschap van Nederland! Ook bedankte
hij de coach Peter Rinia en de ouders van de
jongens voor hun inzet en support. Hij vertelde
dat het een verrassend kampioenschap was. Er
moest in Makkum snel een koets worden geregeld
met pake Jelle Attema als koetsier. Na de ererij-
toer door Makkum werd er nog een klein feestje
gebouwd in de kantine. Warren besloot zijn speech
met het uitreiken van prachtige horloges met in-
scriptie aan de kampioenen.Vervolgens werden
de 2e prijswinnaars, Franeker, naar voren geroepen
en zij mochten allen een fraaie mok met daarop

een foto van de zes finalisten in ontvangst nemen.
Vervolgens nam Franeker het woord. Graag had-
den zij de huldiging in Franeker gehad, maar
Makkum was de terechte kampioen. De namen
alleen al maken al jaren indruk op de kaatsvelden:
Attema, Wijma en Rinia. Tussen de sprekers door
was er muziek en aan een hapje en een drankje
ontbrak het niet. Traditiegetrouw hadden de laatste
Bondswinnaars (Lennart Adema, Steven van Gors-
sel en Rienk Veltman in 2003) ook cadeaus en feli-
citaties voor Jelle, Emiel en Jesse meegenomen.

Daarna nam burgemeester Theunis Piersma het
woord. Hij vond het geweldig wat de Makkumer
jongens gepresteerd hadden en overhandigde hen
namens de Gemeente Wûnseradiel een prachtige
tegel van Makkumer Aardewerk. Hierop was het
Gemeentewapen afgebeeld. Hij vertelde dat dit
een van de laatste mogelijkheden zou zijn om zo’n
tegel te kunnen bemachtigen, want na 2010 houdt
de gemeente Wûnseradiel op te bestaan vanwege
de gemeentelijke herindeling. Peter Rinia nam
als coach ook nog het woord en bedankte Jelle,
Emiel en Jesse voor hun geweldige inzet. Tot slot
bedankten de kampioenen iedereen voor hun
komst werd er nog gezellig nagezeten.

Makkum - Iedereen kent wel de Lama’s. Het
spel dat de Lama’s op tv hebben gebracht is
geïnspireerd en gebaseerd op theatersport, en dat
gaat als volgt: Twee teams dagen elkaar uit tot
het spelen van scènes. Daarna bepaalt het publiek
waar de scène over gaat: het wie, wat, waar, de
inhoud van de scène, en wie of wat de hoofd-
personen zijn. Meteen daarna, dus zonder enige
voorbereiding, speelt het eerste team een (kort)
toneelstuk of een muzikale scène. Daarna is het
de beurt aan het andere team, dat ook publieks-
suggesties vraagt. Zo gaat het steeds opnieuw,
over en weer, spelen op het slappe koord. Een
jury (kolderieke, maar wel ‘serieuze rechters’)
geven punten. Vervolgens kan het publiek het team
dat volgens hen het ‘beste’ was, punten geven:

de meeste stemmen gelden. Het publiek kan
tijdens de scènes ook rozen gooien om hun
bewondering te laten blijken voor mooie momen-
ten, en het mag met natte sponzen gooien naar
de rechters als blijk van afkeuring voor hun
beslissing. Steeds is er een tussenstand en aan
het eind van de avond is er een winnaar en -nee,
geen verliezer- een nummer twee.

Op vrijdag 9 oktober presenteert Het Nut depar-
tement Makkum de meest ervaren spelers van de
Noordsterren uit Leeuwarden in de Doops-
gezinde kerk. Het begint om 20.00 uur en de
entree voor leden is 7,50 euro en voor niet-leden
10 euro.Voorverkoop: vanaf 26 september bij
kantoor Boekhandel Coufreur Makkum.

Theatersport in Makkum
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* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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VW Golf TDI,Turijn,105pk,5drs,83dkm    2006 €  13950,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6-16v,5drs,46dkm 2007 €  13950,-

Peugeot 207 XS-Pack 1.6HdiF,110pk,70dkm 2007 €  13850,-

Opel Astra Stationcar 1.6-16v, 55dkm   2005 €  11850,-

Skoda Octavia,LPG-G3,Elegance,124dkm   2005 €  11255,-

Opel Vectra 1.9CDTi,120pk,V-line,107dkm 2005 €  11255,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv    2000 €   4750,-

VW Golf Tdi,zwartmett,cpv,el.rmn,trekh 2000 €   4400,-

Peugeot 206 1.6i XS,lm.velgen,mistl 11-1999 €   3695,-

Grijskenteken;

Ford Transit 260S 2.0TDDi,zilvermetallic,airco

Cpv+afst.bed,trekh,imperial,24dkm!!   2007 €  11950,-ex

Peugeot Partner 1.9Diesel,wit,st.bekr 2002 €   3450,-ex

Opel Vectra 1.9CDTi V-Line
120pk, origineel navigatie,automatische
airco,radio-cd, cruisecontr,lm.velgen,
mistl voor,el.ramen v+a
107 dkm   bj 2005

Nu  11255,-
uniGar Horjus

www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754gk Makkum

0515-231318

Lekker warm de winter door 
en toch geld besparen.

Profiteer nu van de nieuwe subsidieregeling voor na-isolatie:
- maar liefst 20% korting op isolatieglas vanaf 5m2 
- maar liefst 13% BTW voordeel op vloer-, wand- en dakisolatie.

Nieuwsgierig geworden. Kom naar Bouwbedrijf Gerben Kuperus
in Makkum, wij geven u graag advies en een vrijblijvende offerte.

Bleekstraat 44, 8754 CL Makkum 
Tel. 0515-231555
bbgkuperus@gmail.com

Ingezonden
Wons - Op vrijdag 9 oktober organiseert een werk-
groep van het Evangelisch Werkverband afdeling
Friesland een avond waar we worden bemoedigd.
Het Evangelisch Werkverband ontwikkelt materiaal
voor toerusting en gemeenteopbouw in opdracht van
de Protestantse Kerk in Nederland. De doelstelling
van het Evangelisch werkverband is om mensen aan
te moedigen een levende relatie met Jezus Christus
op te bouwen. Ds Jeroen van Olffen uit Makkum is
betrokken bij de werkgroep. Het thema van de avond
is “Kleine Gemeenten, Grote Kansen.” Ook al voelen
we ons soms alleen staan in ons verlangen en in ons
geloof. Ook al denken we soms dat we als gemeente
te klein zijn om werkelijk iets te kunnen betekenen
voor het Koninkrijk van God en om Jezus Christus te
dienen. Misschien biedt het juist ook enorme kansen. 

In het belang van de bereikbaar voor de regio hebben
we gekozen voor de prachtige Kerk te Wons. De
avond begint om 19.45 uur. De kerk is open vanaf
19.15 uur. Spreker is: ds. Menno Zandbergen. De
avond zal worden geleid door ds. Klaas van Marrum,
voorzitter van de provinciale werkgroep. De toegang
is gratis. Voor de koffie wordt een bijdrage gevraagd
Na afloop is er een open schaal. Er is voldoende
parkeergelegenheid. Het officiële deel van de avond
wordt afgesloten om 22.00 uur. Daarna is er gelegen-
heid om na te praten. 

Namens de werkgroep Evangelisch 
Werkverband, afdelding Friesland,
Ds. Jeroen van Olffen

Aan de slag met astrologie
Wons - Dinsdagavond 13 oktober start de basiscursus
astrologie van Indura. Iedereen kent zijn sterren-
beeld of heeft er wel een wat over gelezen. In allerlei
tijdschriften kom je horoscopen tegen waar je kunt
nalezen wat je deze week of maand allemaal te
wachten staat. Wie zich echter wat meer in het echte
werk van de astrologie verdiept komt erachter
dat astrologie een prachtige manier is om jezelf
beter te leren kennen en begrijpen. Je horoscoop is
daarvoor een inspirerende informatiebron. Naast
herkenning – ja, zo ben ik en reageer ik – kom je
verassende kanten van jezelf tegen en kun je
onvermoede talenten ontdekken. Wat betekent het
eigenlijk om “een steenbok” of “een leeuw” te zijn?
Daarvoor is het nodig om je te verdiepen in de horos-
coop en hoe die tot stand komt. Een horoscoop is
een schematische tekening van hoe de hemel er uit-
ziet op het moment dat er een geboorte plaatsvindt.
Aan de hand van tijd, plaats en datum wordt een
horoscoop berekend. Met deze gegevens kan wor-
den bepaald waar de sterrenbeelden, zon, maan en
andere planeten zich bevonden. Deze gegevens
zeggen iets over karakteraanleg, gedrag en optreden,
drijfveren en behoeften, invloed van familie en
ouders, relatieaanleg, passende soorten werk en studie
en ook over lijnen en ontwikkelingen in iemands
leven. De horoscoop pint je niet vast op “hoe je bent”
maar geeft een beeld over je aanleg en capaciteiten
in potentie.

Vele jaren geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in
de astrologie. Vanuit mijn kennis en ervaring die ik
heb opgedaan in onder meer een beroepsopleiding
astrologie, verschillende cursussen en workshops,
wil ik anderen ook graag meegeven wat astrologie
bieden kan. Voor meer informatie en opgave kijk
op www.indura.eu of bel 0517-532063. 
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

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

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 3 oktober

Makkum 1 - VVI 1          14.30 uur
Makkum 2 - Oeverzwaluwen 2  12.30 uur
Makkum 3  - Workum 3         12.45 uur
SDS 4        - Makkum 4         13.10 uur

AVC B1   - Makkum B1       11.45 uur
Blauw-Wit C2 - Makkum C1     9.00 uur
Makkum C2  - IJVC C2         10.30 uur
YVC D1     - Makkum D1      10.30 uur
Makkum D2  - Zeerobben D3    9.00 uur
Makkum D3 - Waterpoort B. D2 10.15 uur
Makkum D4M - Bakhuizen D1 11.30 uur
CVVO E3   - Makkum E1    9.00 uur
QVC E1     - Makkum E2        9.00 uur
Makkum E3 - H’veense/boys E7 9.15 uur
YVC E4    - Makkum E4       10.00 uur
Balk F2   - Makkum F1      10.30 uur
Makkum F2 - JVB Bolsward F5M 9.00 uur

Makkumer mini’s 
kampioen!

* v.l.n.r. Tieme van Enkhuizen, Abe Reinsma,
Xander Nauta en Mart van Ginneken

Makkum - Op 9 september 2009 ging de mini
competitie van start. De Makkumer mini’s Mart
van Ginneken, Abe Reinsma, Xander Nauta en
Tieme van Enkhuizen strijden op 3 woensdag-
middagen om de titel. De eerste keer spelen ze
in Wommels en het gaat goed! Wel is het jammer
dat de dubbelpartijen gespeeld moeten worden
op één mini-helft, er waren wedstrijden gepland
voor 4 banen terwijl er in Wommels maar 3 zijn.
Hierdoor stonden de heren elkaar soms een beetje
in de weg maar Makkum heeft super gespeeld.
Abe en Tieme winnen hun enkel partijen en hun
dubbelpartij spelen ze gelijk. Mart en Xander
winnen hun enkel partijen en ook de dubbelpartij
winnen ze met gemak.

De tweede woensdagmiddag wordt in Joure ge-
speeld. Het weer is prachtig en er wordt wederom
goed gespeeld. Mart en Abe winnen hun enkel
partijen en ook de dubbelpartij sluiten ze af met
winst. Tieme en Xander winnen hun dubbelpartij,
Xander verliest z’n enkel partij maar tegen iemand
die bijna 4 koppen groter is dan jouw wordt het
ook moeilijk;  goed gespeeld hoor Xander!
Tieme wint met gemak z’n enkel partij.

De laatste woensdag in Leeuwarden wederom
winst voor de Makkumers en dat betekend maar
één ding: de 1e prijs! 

(eigen foto)
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

‘Mouneboulers’ hielden 2e Wûnseradieltoernooi jeu de boules

* De winnaars van het Wûnseradieltoernooi jeu de boules: v.l.n.r. mevrouw Nok de Wind, Marten Eisma,
mevrouw Akke Buwalda; Wiebe Huisman, Frits Leijstra, mevrouw D. Steiginga, mevrouw Corrie Bosma,
W. Brander, Klaas Haitsma. 

(eigen foto)

Witmarsum - De jeu de boulesclub ‘De Moune-
boulers’ van Witmarsum hielden zaterdag onder
ideale weersomstandigheden voor de tweede keer het
Wûnseradieltoernooi met 58 deelnemers. De meeste
deelnemers kwamen uit Witmarsum, maar ook jeu de
boules uit Exmorra, Zurich en Schettens-Longerhouw
waren van de partij. Al met al werd het een gezellige
middag en nu al staat vast dat er volgend jaar opnieuw
in Witmarsum een toernooi zal worden gehouden.
Na veel rekenwerk reikten Klaas Haitsma en Wiebe
Huisman de prijzen (acht en een poedelprijs) uit.

Uitslag: 
1. mevrouw Nok de Wind, Zurich (+ 24); 
2. Akke Buwalda (+23); 
3. Wiebe Huisman (+22); 
4. mevrouw D. Steiginga (+22); 
5. mevrouw Corrie Bosma (+19);
6. Marten Eisma (+17); 
7. Klaas Haitsma (+15); 
8. Frits Leijstra, Zurich (+15);

poedelprijs W. Brander, Exmorra (-27).

Gaast - Inmiddels is het een traditie geworden dat
ieder jaar in september de koek en stront partij
verkaatst wordt. Met hulp van hun werkgevers
Culterra en Koninklijke Peijnenburg proberen Jan
en Theo Stellingwerf ieder jaar weer een kaatspartij
te organiseren die net even anders is dan alle andere
partijen. Ook dit jaar is dit weer gelukt en is op zon-
dag 13 september de vierde koek en stront partij ver-
kaatst. Maarliefst 28 kaatsers streden in tweetallen
om kransen, ontbijtkoeken en zakken tuinmest. Er
was gekozen om de kaatsers in te delen in een A en
een B klasse. Zo zaten er in de A klasse 4 parturen
die in een poule kaatsten en bestond de B klasse uit
10 parturen die in een afvalrace met verliezersronde
kaatsten. Op deze manier waren de parturen zeer aan
elkaar gewaagd en werd het beste in de kaatsers naar
boven gehaald. Om 11 uur, na de koffie met een Snelle
Jelle van de sponsor, werd er in 6 perken gestart. Al
na één omloop bleek dat het zeer moeilijk in te
schatten was welke parturen zich tot de favorieten
konden rekenen, er werd zeer spannend gekaatst. 

In de A klasse hadden, na twee omlopen alle vier de
parturen 1 keer gewonnen en 1 keer verloren, waar-
door de strijd in de poule geheel open lag. De laatste
partijen gingen tussen Melle de Boer en Sierd Henk

Stellingwerf tegen Jan Stellingwerf en Auke Geert
Ybema in het ene perk en Mient Jan Faber en
Lammert Miedema tegen Sjoerd Hiemstra en Theo
Stellingwerf in het andere perk. De strijd tussen
Melle de Boer cs en Jan Stellingwerf cs ging zeer
gelijk op en eindigde in een zinderende “alles aan
de hang” met winst voor Melle de Boer cs. Beide
parturen schoten hier helaas niet veel mee op, want
in het andere perk wonnen Sjoerd Hiemstra cs hun
partij vrij gemakkelijk met 5-0 van Mient Jan
Faber cs, zij hadden hierdoor minder eersten tegen
dan Melle de Boer cs en sleepten op deze manier
de krans in de wacht. Melle en Sierd Henk moesten
genoegen nemen met de tweede prijs.

In de B klasse was het ook spannend, illustratief hier-
voor is de derde omloop waarin alle partijen op 5-5
eindigden. In de verliezersronde kwamen als fina-
listen uit de bus Sytze Stellingwerf en Coba Ybema
tegen Marieke de Vries en Cristiaan Drayer. Deze
strijd eindigde in een 5-4 winst voor Sytze en Coba.
In de winaarsronde ging de finale tussen Marten en
Margriet Hoekstra tegen Brenda en Sabine Drayer.
Leuk detail twee complete familie parturen tegen
elkaar. Na 8 eersten kaatsen bleken Brenda en Sabine
niet opgewassen tegen het brute uitslag geweld van,
met name Margriet Hoekstra en eindigde de partij
in 5-3 in het voordeel van Marten en Margiet, waar-
mee ook zij de kransen om de nek kregen.

Na een zeer enerverende middag zijn de kransen,
de koek en de stront verdeelt over de prijswinnaars
en werd er onder het genot van een hapje en een
drankje nog gezellig nagezeten. De organisatie gaat
zich beraden op een goed idee voor de lustrum-
partij van volgend jaar en hoopt dan weer net zoveel
kaatsers te kunnen verwelkomen.

Goede opkomst op de 4e koek en stront partij

Adverteer in de Makkumer Belboei
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TE KKOOP

Lieuwkemastraat 57
MAKKUM

Royale gezinswoning
(bouwjaar 2005) met
garage en tuin aan

water.

Vraagprijs:
 295.000,00 k.k.

Colofon

Wegens overcompleet Bauknecht vrieskast, 2 in-
vriesvakken en 4 laden 243 ltr.  75.-, tel. 0515-
579082

JVC compact systeem incl. boxen met Afstands-
bediening  45.-, tel. 0515-232802

Kinderledikant incl. bedbodem en matras z.g.a.n.
afm. 60x120 cm.  55.-, tel. 06-44136949

Koga Miryata Gents Tour herenfiets, 2x7 versnel-
lingen, framehoogte 55/57  125.-, tel. 0515-
232577

Een katten draagmand met deurtje  5.-, 
tel. 0515-231174

Koniijnenhok l. 1.50/br. 0.55 cm.  30.-; Oefen-
biljart l. 2/br.1.10 cm  30.-, tel. 0515-579312

2 Kinderfietsjes 1 van 3-5 jaar + 1 vanaf 7 jaar,
tel. 0515-232076

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

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 verspreidingsgebied 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



2 Persoonsbed; CD-toren, Klipperstraat 60,
Makkum, tel. 0515-233253

Schoonmaakster zoekt schoonmaakadres voor 2
à 3 uurtjes per week, tel. 06-20129446

Man voor al uw schilder- en/of tuinwerk, tel. 06-
27543871/0514-850183

3 poesjes, geboren op 10 augustus, zoeken vanaf
8 oktober een nieuw thuis. Wil jij mijn vrouw/
baas zijn? Wij zijn zindelijk en ontwormt, tel.
0515-575169

Begin augustus een nikkelkleurig Seiko heren-
horloge, tel. 0511-473656

Sleutelbos voor boot (met rode vis), omgeving
Krommesloot/Houtmolen, tel. 0515-856221

Wie heeft mijn fiets (Sparta stuntfiets 20 inch.,
rood metallic) meegenomen van It Iepen Stee.
Ik heb nu geen fiets meer. Heb je hem gezien, zou
je mij dan willen bellen of de fiets terugzetten in
de fietsstalling van OBS It Iepen Stee? tel. 06-
14403939
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Zoekertje
TE KOOP

GEVONDEN

AANGEBODEN

GRATIS AF TE HALEN

Holiday on Ice/IJsselhallen Zwolle
Zaterdag 28 november 2009  20:00 uur
Incl. entree volwassenen  70,00 p.p.

kinderen tot 12 jaar  48,50 p.p.

Musical Mamma Mia/Harmonie Leeuwarden
Woensdag 21 april 2010  20:00 uur
Incl. entree  75,00 p.p.
Bovengenoemde arrangementen vinden doorgang bij een minimale deelname van 25 personen.

Info: 0515 - 23 22 22 info@taxivanderbles.nl
0514 - 52 30 74 info@koudumtours.nl

w w w . t a x i v a n d e r b l e s . n l - w w w . k o u d u m t o u r s . n l

VERLOREN

VERMIST
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