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Succesvol leer-werkproject bij Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw te Makkum

Foto André MinkemaFoto André Minkema
Makkum - De Vries Scheepsbouw Makkum 
levert compleet gerestaureerde klassieker op bij 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw te Makkum 
wordt een bijzonder jacht opgeleverd. Het gaat 
om de in 1964 gebouwde ‘Serena’ die geheel door 
leerlingen en leermeesters is gerestaureerd. Het 
opleveringsfeest vond afgelopen weekend plaats 
op de werf in het bijzijn van de zeer vergulde 
eigenaar van het jacht.

Het plezierjacht werd in 1964 gebouwd door de 
voorvaderen van de huidige directie op de werf 
in Aalsmeer. In 2009 werd het 22,5 meter lange 
jacht verkocht aan een Nederlandse eigenaar die 
het wilde laten restaureren door de werf waar het 
jacht oorspronkelijke gebouwd was. Directeur 
Sijbrand de Vries was direct enthousiast en zag 
tevens mogelijkheden om door middel van deze 
opdracht een groep van zo’n twintig enthousiaste 
jongeren het vak van jachtbouwer te leren. Toen dit 
idee ook door de eigenaar positief werd ontvangen, 
kwam het jacht in oktober 2009 naar de werf.

Werken en leren
Zodra het contract ondertekend was begon De 
Vries Makkum met het werven van jong talent. 

Met behulp van scholen en andere instanties 
werden binnen een maand tijd zo’n twintig 
leerlingen aangetrokken die aan de slag gingen 
als scheepsbouwer, werktuigbouwkundige, schilder, 
verspaner of timmerman. Op de werf werkten zij 
onder leiding van een erkende leermeester aan 
boord van het jacht en daarnaast volgden ze het 
theoretische deel van de opleiding op een 
ROC. Ook werden voor de financiële rapportages 
hbo-afstudeerders aangetrokken en werd de 
communicatie rondom het project opgepakt door 
studenten van de desbetreffende mbo-opleiding. 
De leerlingen die de vakopleiding met succes 
afronden, garandeert De Vries een baan voor
het leven.

Eigen vakopleiding
In de markt is enthousiast gereageerd; veel eige-
naren van jachten zijn zelf ondernemers met 
kinderen en leveren graag op deze wijze een 
bijdrage aan het opleiden van vaklieden. Ook De 
Vries is enthousiast en heeft ambities om in 2011 
in samenwerking met de provincie en de Friese 
ROC’s een eigen vakopleiding te starten. Het 
volgende jacht dat op dezelfde wijze gerestaureerd 
gaat worden ligt al aan de kade. www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Prachtige 2/1-kapwoning met garage, grote tuin, 3 slaap-
kamers en een nieuwe vergrote badkamer op de 1e verd. 

en 4e slaapkamer op 2e verd., 303 m² eigen grond.
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Makkum, It String 5



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 29 december 2010

Kerkdiensten   
Oudejaarsavond 31 december

K.C. “Het Anker” 19.30 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk 19.00 uur gez. viering te Workum pastor Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
19.30 uur br. D. Tamminga      

Doopsgezinde Gemeente dienst ter Bolsward 
19.00 uur ds. H.Th. Ament

zondag 2 januari                 
K.C. “Het Anker” 9.30 uur ds. J. van Olffen                        

R.K. kerk 9.30 uur pastor Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
9.30 uur nr. D. Tamminga + H.A.

Doopsgezinde Gemeente dienst te Bolsward 
10.00 uur br. M. Span (fries)

        
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).

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
29/30/31 dec. en 2 jan. (29 dec. vanaf 12.00 uur
Tandartspraktijk Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                                                                   
- 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

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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
tijdelijk meldingsnummer tel. 0517-531654

Info Familieberichten

Mijn hulp is van de Here, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 

                                              (Psalm 121 vers 2)

Bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat zij 
voor ons heeft betekend, hebben wij na een kort 
ziekbed afscheid moeten nemen van mijn lieve 
vrouw en onze lieve en zorgzame moeder en 
schoonmoeder 

Marga Ine Clara Homans-Jiskoot
Tot op het laatst had zij belangstelling voor anderen

* Barendrecht  Makkum
   19 januari 1945    22 december 2010

          21 maart 1968

 Makkum: Jelle Homans

 Gouda: Mariëlle Beers-Homans
  Erik Beers

 Rotterdam: Jelmer Homans

De afscheidsdienst en begrafenis hebben dinsdag 
j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Correspondentie-adres: 
J.D. Homans, It Hôf 18, 8754 KD Makkum

Verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze 
waarop zij haar ziekte heeft gedragen, nemen wij 
afscheid van ons lid en oud-bestuurslid
 

Marga Homans
 
Wij wensen haar man en kinderen heel veel 
sterkte in deze moeilijke tijd.
 

Leden en bestuur van de
C.P.B. Makkum

Onze vriendelijke buurvrouw
 

Marga Homans
 

is van ons heen gegaan.
 
Wij wensen Jelle, Jelmer, Mariëlle en Erik veel 
sterkte toe.
 

Johannes en Rommy Reitsma

De trein naar het hiernamaals De trein naar het hiernamaals 
heeft coupes genoegheeft coupes genoeg

 Die trein heeft nooit vertraging maar komt altijd te vroeg  Die trein heeft nooit vertraging maar komt altijd te vroeg 
Ik neem jullie liefde voor mij mee op reis Ik neem jullie liefde voor mij mee op reis 

liefde voor jullie had ik nog genoegliefde voor jullie had ik nog genoeg

*Amsterdam 16 december 1942                        Sneek 21 december 2010

Cornelia Maaike de Jong - Hoekstra 
CorryCorry

Sinds 19 februari 1992 weduwe van Romke de Jong.
Lieve partner van Hans Schutten.

(schoon)moeder van: Beppe en Oma van:
Remko en Barbara  Tessa en Robin
Martin en Sjoerdtje Marjan , Karin, Hylke en Femke
Erica en Roeland Esmée en Melanie

Gedempte Putten 3, 8754 EG Makkum

De begrafenis heeft vrijdag 24 december, j.l. op de begraafplaats van Makkum 
plaatsgevonden.

De tijd kan niets van jou beeld doen verbleken, lieve 

Corry
wat zal ik je missen.

Hans, kinderen en kleinkinderen, 
veel sterkte gewenst.

 
Anny Visser

Onze gedachten van medeleven zijn bij ons 
bestuurslid  Remko nu zijn Mem is overleden en 
bij vrijwilliger Hans Schutten partner van

Cornelia Maaike de Jong-Hoekstra

Bestuur IJsclub Makkum

Met verdriet vernamen wij het overlijden van 
onze moedige buurvrouw en buurtgenote

Corry de Jong-Hoekstra
Wij wensen Hans, de kinderen en familie veel toe 
met dit verlies. Dat zoveel dierbare herinneringen 
tot troost zijn.

Buren en buurtbewoners van
Gedempte Putten en Doniastraat

Ons bereikte het droevige bericht dat na afnemende 
gezondheid is overleden

Corry de Jong-Hoekstra
Moeder van onze clubgenoot Remko de Jong.
Wij wensen Remko, Barbara en kinderen en 
verdere familie veel sterkte toe.

Clubgenoten van Biljartclub “De Prins”. 
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroomvla, 1 liter............................................1.39

Paturain, kuipje 80 gram....................................................1.19

Boerenbeenham......................nu met 25 cent korting

Page Keukenrol, pak à 2 stuks...................................2.15 1.19

Dubbelfriss, 1.5 literpak............................................1.35 0.89

Aanbiedingen geldig van do. 30/12 t.e.m. wo. 5/1

Profiteer van 29 t/m 31 december
van dit smakelijke voordeel

Diverse soorten Rollade's
per kilo

Gourmet - Foundue of Steengrill
p.p. vanaf

Een compleet kerstdiner en/of 
Oud & Nieuw volledig verzorgt
p.p. vanaf 

Diverse soorten Ovenschalen
per 100 gram vanaf

Wat U ons toewenst voor het nieuwe jaar
wensen wij u natuurlijk ook toe!

Vrijdag 31 december zijn wij om 15.00 uur gesloten!

9,99
5,25

5,75

1,45

Heel veel dank voor alle kaarten en bloemen 
bij ons 50-jarig huwelijk.

Het was geweldig, ook namens onze kinderen 
en kleinkinderen nogmaals bedankt.

Fam. Jongman

Makkum, december 2010

5-1-1971 ~ 5-1-2011

Onze Mem wordt 
veertig jaar 

 
Hartelijk gefeliciteerd van:  

Maike 
Meinte  

Elke



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 29 december 2010

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

A F H A A L M E N U
voor  JANUARI
 Babi Pangang
 Kun Pao Lai
 Mini Loempia´s
 Witte rijst

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Vaargeul Makkumerdie weer op diepte

Volgend jaar meer duidelijkheid over Jongerensoos Makkum

Makkum - Het baggeren van het Makkumerdiep 
en de havens is afgerond. Net voordat de winter 
begon, waren de baggeraars klaar. Er is nog geen 
gelegenheid geweest om te peilen of de diepte 
overal is, zoals gewenst. De diepte van het kanaal 
tot aan Kornwerderzand is erg belangrijk voor 
de bedrijven in Makkum, die schepen bouwen, 
of een grote refit uit voeren. De visserijhaven is 
op een diepte van 2,90m gebracht. De vaargeul 
tot aan de sluis moet tussen de 4,50 tot 4,90m 
zijn. Bij de Noordsteiger is de diepte, evenals in 
de visserijhaven 2,90m en de eerste insteekhaven 
is 4,50m diep. Hier liggen vaak jachten van Fead-
ship en deze steken toch altijd bijna 4 meter diep. 
Ook de andere werven hebben deze diepgang 
nodig. Naar het surfstrand nabij Kornwerderzand 
is bijna 16.000m3 zand gebracht. Dit was schone 
grond. De vervuilde grond is naar verschillende 
depots afgevoerd. 

Voor Feadship is de diepte belangrijk, maar naast 
deze diepgang heeft Sybrand de Vries, die namens 
Feadship het woord voerde, nog een grote wens. 
Het zou wel prettig zijn als de sluis van 
Kornwerderzand verbreed zou worden tot 18 

meter. In augustus komt het grootste casco, wat 
tot nu gebouwd is vanuit Papendrecht naar 
Makkum en zal hier afgebouwd worden. Nu 
moeten deze grote jachten via de Oranjesluizen 
bij Amsterdam het grote water op. Een grote 
afstand, terwijl men ook via Kornwerderzand en 
Den Helder naar het ruime water kan varen. Vijf 
jaar geleden is De Vries Jachtbouw naar Makkum 
gekomen en zij zijn nog steeds blij dat ze hier 
meer mogelijkheden hebben dan in Aalsmeer, 
waar de diepgang en breedte van de bruggen etc. 
nog beperkter is. Het bedrijf werkt zoveel moge-
lijk met bedrijven uit de omgeving en komt 
steeds weer tot de ontdekking dat het hier goed 
werken is. De Noorderlingen zijn mensen van 
afspraak is afspraak. Dit is bijzonder waardevol. 
De komende jaren is Makkum dankzij het 
baggeren van de toegangsweg beter bereikbaar 
voor jachten die steeds meer vanuit Zuid Europa 
naar de Baltische staten varen. Zij kunnen dan 
een refit in Makkum laten doen. En dat betekent 
weer extra werk. Feadship is nog steeds op zoek 
naar vakmensen en zeker in augustus als het 99 
meter grote casco naar Makkum komt, zijn deze 
absoluut nodig.

Makkum - In het MFC te Makkum is een speciale 
ruimte, waarin de jongerensoos kan komen. Tot nu 
toe staat die ruimte nog steeds leeg. De jongeren-
soos, die in het gebouw Oan é Sédyk was, is al 
geruime tijd gesloten. Door allerlei oorzaken werd 
besloten te stoppen met de soos. De jongeren-
werkster Jildau Prins van de gemeente was aan-
wezig om te peilen hoe de jeugd en ouders denken 
over het opnieuw op starten van een soos. Een 
leuke groep jongeren, helaas alleen jongens en 
een behoorlijk aantal ouders was op de uitnodiging 
ingegaan en er werd op een positieve manier van 
gedachten gewisseld. De jongeren willen wel, maar 
zullen ook steun van ouderen moeten hebben. Er 
moet een bestuur komen, dat alles eens op een 
rijtje zet en de jeugd moet duidelijk aangeven 
wat ze willen. Wanneer is de soos geopend en 
wat kun je er doen. Er moet een inrichting 
komen. Een kale ruimte is niet aantrekkelijk. Er 
moet, als de soos eenmaal open is, een aan-

spreekpunt komen voor de jeugd. De financiën 
moeten geregeld worden etc. Er zal voor de nuts-
voorzieningen betaald moeten worden en waar 
komt het geld vandaan. In het verleden kreeg de 
jeugdsoos van de gemeente €1000,00 per jaar. 
Dit is niet veel en om alles weer van de grond te 
krijgen zal de jeugd in samenwerking met 
ouderen initiatieven moeten nemen. Acties 
waarbij geld ingezameld kan worden. Enkele 
jongeren hebben hier wel over nagedacht en 
samen met een groep ouders die zich spontaan 
aanboden zullen ze nu tot de uitvoering van de 
wensen moeten komen. 

In 2011 zal er meer duidelijkheid komen over de 
jongerensoos en zoals het op de brainstormavond 
leek zijn er wel jongeren en ouderen die hier de 
schouders onder willen zetten. Voor verdere 
informatie is Jildau altijd bereikbaar. j.prins@
timpaanwelzijn.nl

Makkum – De CDA fractie en het bestuur hebben 
besloten om Hans Visser uit IJlst te benoemen 
tot fractie voorzitter van de nieuwe CDA fractie. 
Hans Visser mag leiding gaan geven aan de tien 
man sterke CDA fractie in de nieuwe gemeente 
Súdwest Fryslân. Een geweldige eer om deze 
functie te mogen invullen. Mijn uitdaging is om 
als fractie de gevoelens, de beleving en verwach-
tingen van onze inwoners te vertalen in het beleid 
en uitvoering in de nieuwe gemeente Súdwest 
Fryslân, aldus Hans Visser.

Hans Visser, is in het dagelijks leven account-
manager bij de landelijke politie. Daarnaast is hij 
al bijna 5 jaar actief als fractievoorzitter namens 
het CDA in de gemeente Wymbritseradiel. Volgens 
Maarten Offinga krijgt de CDA fractie met Hans 
Visser een ervaren en gedreven voorzitter die in 

staat is de fractie te motiveren en te stimuleren. 
Hij heeft zijn voordracht aanvaard en aange-
geven dat hij samen met de fractie wil werken 
aan een bindend team en een slagvaardige fractie 
om de verbinding te leggen met de bevolking in 
steden en dropen.

Aanstaande maandag zal Hans Visser namens 
het CDA deel nemen aan het debat om de eerste 
bevindingen van de informateur Arie Aalberts te 
bespreken. Hans Visser is van mening dat het 
Advies van Aalberts een heldere analyse is van 
de eerste verkenningsronde met alle fracties en 
een goede basis vormt voor verdere onderhande-
lingen zal zijn. Doelstelling is om 30 december 
een definitief coalitie akkoord te presenteren. Op 
3 januari 2011 zal de nieuwe gemeenteraad geïn-
stalleerd worden.

Hans Visser, Fractievoorzitter CDA Súdwest Fryslân
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Echtpaar Hoekstra- van der Duim 60 jaar getrouwd

Jelle Jongman en Hillie Regeling halve eeuw in de huwelijksboot

Zurich -  Maandag 27 december waren Tjeerd 
Hoekstra en Trijntje van der Duim, wonend aan 
de Ald Mar te Zurich 60 jaar getrouwd, destijds 
gehuwd in het gemeentehuis te Witmarsum in de 
gemeente Wonseradeel. Het echtpaar kreeg afge-
lopen maandagmiddag bezoek van burgemeester 

drs. Theunis Piersma van de gemeente Wûnseradiel. 
Dit was tevens voor de burgemeester het laatste 
officiële bezoek dat hij aflegde, over enkele dagen 
wordt zoals bekend de gemeente Wûnseradiel 
opgeheven. 

Makkum – Deze hebben Jelle Jongman (75) en 
Hillie Regeling (70) hun 50-jarig huwelijksfeest 
jubileum gevierd. Het echtpaar heeft al deze 
jaren in Makkum gewoond, één jaar hebben zij 
eerst ingewoond bij de ouders van Hillie, toen 
was er ook al gebrek aan woonruimte. Acht een 
dertig jaar was hun woondomein de zuidkant op 
de Gedempte Putten, momenteel staan hier de 
paalwoningen. In 2000 betekende dit het einde 
men moest noodgedwongen gaan verhuizen. Uit-
eindelijk is het de zelfde straat gebleven, zij het 
nu aan de noordkant. Volgens Jelle was hij hier 
in het begin ‘onwennig’ je hoorde de misthoorns 
niet meer, de wind gierde niet meer om het huis, 
ja wij wonen nu echt beschut en rustig achter de 
zeedijk. 

Jelle heeft van 1949 tot 1985 op de werf bij 
Amels gewerkt. Een tijdlang was hij kraan-
machinist, dat beviel hem minder goed. Je zat 
daar acht uur hoog in de lucht en de kraan 
draaide soms nog geen uur per dag. Verveling 
alom zegt Jelle. Een sollicitatie naar Rotterdam 

dat leek Jelle wel wat. Zijn vrouw zei ik ga niet mee. 
In die periode hebben zij veertien dagen geen 
woord met elkaar gewisseld. Maar gelukkig is 
dit niet doorgegaan, Jelle kon wel veel meer 
verdienen, maar moest hier dan wel zeven dagen 
in de week bijna dag en nacht voor werken.

De eerste kennismaking vijftig jaar geleden was 
op Bolletongersdei in Bolsward, de volgende avond 
was er een avondje van de Bond, daar troffen zij 
elkaar weer. Jelle bood een consumptie aan, maar 
die betaal ik zelf zei Hillie, zo gezegd zo gedaan. 
Sindsdien gaan ze al vijftig jaar als een gelukkig 
en tevreden echtpaar door de tijd. Ze hebben twee 
dochters Jannie en Cia en zes achterkleinkinderen 
vijf jongens en een meisje. Vervelen is er niet bij 
Jelle is een echte knutselaar, hij heeft al diverse 
molens op schaal nagebouwd. Hillie is ook 
actief in de buurt een zestal jaren heeft ze voor 
zwarte piet gespeeld, toneelspelen bij de buurt 
deed zij ook graag. Zij verzamelt gegevens uit de 
tweede wereldoorlog, leest graag en maakt nog 
deel uit van de Wijkraad.
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woensdag 29 december
Makkum – HCR “De Prins” 20.00 uur 
Oudejaarskaarten, klaverjassen en schutjassen

vrijdag 31 december
Makkum – Nieuwjaarsfeest bij Us Stek achter 
de tennisbanen geheel verwarmde tent met DJ 
KC. Aanvang oudejaarsdag hele dag en ’s nachts 
vanaf 00.15 uur. Entree: voorverkoop € 5.- en 
aan de deur € 7.50

Makkum – MFC (Klipperstraat) 15.30 uur 
Nieuwjaarsconcert met optredens Harmonie orkest 
Hallelujah, Jeugdkorps de Notenkrakers en de 
Drumband 

dinsdag 4 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de 
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke 
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en 
schilderijen. 

Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit 
Wijngaarden, landschappen en stillevens in olie-
verf, van Gerrit Wijngaarden, Waltaweg 25, tel.  
0515-579323 www.gerritwijngaarden.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Vw bora 1600 16 v Sportline
Bouwjaar 2002, km 144209, Elektrische ramen,

centrale deurvergrendeling, cruise control, plus pakket, 
climatronix, regensenor, sport onderstel, In nieuwstaat

prijs  5950,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.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

Agenda

Uit eigen regio

Muziek en zang 
op 1e kerstmorgen   

Makkum - Het is jaren een traditie dat een 
muzikanten en zangers ‘s morgens om 06.00 uur 
de kerstliederen laten klinken in de straten van 
Makkum. Men verzamelt zich op het Plein waar 
het “Ere zij God” gespeeld en gezongen wordt. 
Vervolgens worden bekende kerstliederen ten 
gehore gebracht op verschillende punten in het 
dorp. Met als eindpunt Zorgcentra Avondrust, 
waar op de verschillende etages ook de kerst-
liederen klinken. Dit wordt door de bewoners 
zeer op prijs gesteld. Muzikanten en zangers 
worden aan het slot van de rondgang in Avondrust 
onthaald op een heerlijk kerstontbijt met warme 
chocolademelk. 

eigen fotoeigen foto
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

*  Er is in het winters landschap rond Makkum en Bolsward een oude traditie van molenaarsgebruik 
te zien. De molens van Cornwerd en Bolsward staan in rouwstand i.v.m. het overlijden van de moeder 
van Martin de Jong uit Makkum die de molenaar is van deze twee molens.

Nieuwjaarsconcert Hallelujah op 2 januari 2011
Makkum - Dit jaar is er een prachtige gelegenheid 
om al uw dorpsgenoten een gelukkig Nieuwjaar 
te wensen: op zondagmiddag 2 januari 2011 houdt 
Hallelujah haar nieuwjaarsconcert, ‘s middags  
om 15.30 uur in het multifunctioneel centrum te 
Makkum. Behalve Hallelujah zijn ook de drum-
band en lyrakorps en de Notenkrakers te beluisteren. 
De Notenkrakers stonden in oktober nog in de 
Belboei omdat ze met hun laatste optreden maar 
liefst twee eerste prijzen in de wacht sleepten. 
Alle deelnemende muzikanten zijn al wekenlang 

met de voorbereidingen bezig en zouden het 
natuurlijk prachtig vinden voor een groot publiek 
te spelen. Kaarten zijn tot en met oudejaarsdag 
in de voorverkoop te verkrijgen bij het Pareltje 
voor 7,50 euro per stuk . Op 2 januari aan de zaal 
kosten de kaarten 10 euro per stuk. Kinderen t/m 
12 jaar hebben, onder begeleiding van een vol-
wassene, gratis toegang

* Er wordt op 2 januari gebruik gemaakt van de 
oude ingang (zijde peuterspeelzaal)

Coalitieonderhandelingen verder met CDA, PvdA 
en VVD in Súdwest Fryslân
Súdwest Fryslân – De coalitieonderhandelingen 
voor de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân zijn 
de volgende fase ingegaan. De partijen CDA, 
PvdA en VVD gaan verder met de coalitieonder-
handelingen. De keus voor deze partijen komt mede 
voort uit het openbare debat van 20 december jl. 
in IJlst waar de meeste fracties zich hebben uit-
gesproken voor een goede balans tussen coalitie 
en oppositie in de nieuwe gemeenteraad. 

De partijen CDA, PvdA en VVD zitten stevig op 
één lijn over de uitdagingen van de nieuwe 
gemeente, zoals op het terrein van kernenbeleid, 
dienstverlening, bedrijfsvoering en financiën. 
Daarnaast is er ook een breed gedragen visie op 
de positie van de gemeente op provinciaal en 
landelijk niveau. Hierin spelen de strategische 
agenda en de verschillende beleidsterreinen een 
belangrijke rol.
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December is een voordelige feestmaand in de bieb!                                                                                  
In deze maand  leent u alles op disc voor de helft van de prijs. Een fi lm of 
cd lenen kost dan slechts € 0,75! De geleende cd of dvd mag u drie weken 
houden. Da’s pas voordelig!

Woensdag en vrijdag 19 en 21 januari om 15.30 uur: in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen wordt er voorgelezen in de bibliotheek te Makkum 
en donderdag 20 januari om 20.00 uur lezing over een unieke zeilreis door 
Ada Kerkstra en Akko Kalma.

Aanwinsten Romans
Beek, I.v.- Alles draait om Henk; Burgers- Drost, J.- Onzichtbare wegen; Evans, N.- De 
vergelding; Gerritsen, T.- Onder het mes; Giphart, R.- IJsland Hardy, T.- Tess fan de Uber-
villes; Leon, D.- Een kwestie van vertrouwen; Lindell, U.- Suikerdood; Manicka, R.- De 
Japanse minnaar; Pauw, M.- Jetset; Robinson, P.- Lijdensweg; Steel, D.- De weg van het 
hart; Tearne, R.- Strand van Herinnering;

Informatief
Barlag, J.- Spoedgeval (verhalen van een ambulancebroeder); Beemsterboer-Avenarius, 
W.- Mam, ik bel je zo terug (de dag dat het leven tot stilstand kwam); Beingsick, O.-Jouw 
personal trainer (istructies en adviezen voor veilig trainen); Carrière, P.- Spaak: overwin-
nen van een burnout; Kampusch, N.- De diefstal van mijn jeugd; Kolk,v/d.G.- De drang 
naar zee (zeilverhalen); Sheldon, K.- Positief motiveren; Vaz, M.C.- Eclipse: de twilight 
saga; Westerman, F.- Dier, bovendier (de tragedies van de twinstigste eeuw verteld aan 
de hand van een paard-de lipizzaner); Zwiep, C.- Wat is wijsheid?:seksuele opvoeding 
van jonge kinderen; 

Dvd’s
Adam- De Charmante Adam die leeft met het syndroom van Asperger beleeft een mooie 
romance; Black Death- De gevreesde ridder krijgt te maken met een pestepidemie; De 
gelukkige huisvrouw; De Speurneuzen- Basil detective privé; Kleine Prinses;

Bibliotheeknieuws Makkum

* er nog steeds kaarten te koop zijn voor het 
 nieuwjaarsfeest van Us Stek

* de organisatie maar ook Plaatselijk Belang en 
 de Gemeente het op prijs stelt dat hier zoveel 
 mogelijk bezoekers komen

* sinds de oudejaarsfeesten de overlast op straat 
 duidelijk afgenomen is

* Us Stek ook dit jaar weer zorgt voor een knal-
 feest nabij de keet bij de IJsbaan

* Krite Makkum drok oan it reperearjen is, se
 sille it stik: “Chez Dolly” spylje
- Krite Makkum alweer druk aan het repeteren 
 is, met het stuk: “Chez Dolly”

* de uitvoeringsdata binne/zijn: 
 vrijdag 14 januari 2011 om 20.00 uur
 zaterdag 15 januari 2011 om 20.00 uur
 zondag 16 januari 2011 om 15.00 uur

* Kaarten foar de Krite by Boekhandel Coufreur 
 te keap binne
-  Kaarten voor de Krite bij Boekhandel Coufreur 
 verkrijgbaar zijn

Wist u dat...

Feest in Skippers!
Makkum - Op zaterdagavond 1 januari, nieuw-
jaarsdag (dus niet oudejaarsnacht) spelen de Suskes 
in Skippers. De Suskes waren deze zomer te zien 
op het matinee tijdens de festiviteiten rondom 
Koninginnedag. De Suskes bestaan uit Koos Keus, 
Sipke de Boer (voorheen in de Beugelband) en 
Sytse Haima (voorheen in Pigmeat). De Suskes 
komen zeer binnenkort met hun eerste single: 
“Mayonaise”.

Dit nieuwjaarsbal biedt alle Makkumers de 
gelegenheid om elkaar op een vrolijke wijze te 
ontmoeten om elkaar op een redelijk normaal 
tijdstip een voorspoedig Nieuwjaar te wensen.

Informatieavond 
over hyperventilatie 
Sneek - Thuishotel organiseert op donderdag-
avond 13 januari 2011 om 19.30 uur een infor-
matieavond over hyperventilatie. Tijdens de bij-
eenkomst wordt het een en ander uitgelegd over 
hyperventilatie en hoe u er mee om kunt gaan. 
Daarnaast is er heel veel ruimte voor het stellen 
van vragen. Ook worden suggesties gedaan voor 
cursussen waarin u leert anders te ademen. 
Ongeveer een half miljoen Nederlanders heeft 
last van hyperventilatie. Hyperventilatie komt 
voort uit een te snelle en/of te diepe ademhaling. 
Dat is niet gevaarlijk, maar wel heel lastig. Het 
kan leiden tot allerlei vervelende klachten zoals 
benauwd gevoel, prikkelingen, duizeligheid, 
licht gevoel, idee flauw te vallen, angst, prop in 
de keel. Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u bellen met Thuishotel: 0515-461234, of 
mailen: info@thuishotel.nl.
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Nieuwjaarswensen
Met drie bussen staan 

we voor U klaar!

Attent; ook in woord en gebaar!
Dat uw huis weer knus mag zijn,

wordt u gegund door
Willem, Jelle en Rein!

Gebr. Miedema wensen U een 
gezond en bouwrijk 2011 toe!

wenst u een 
voorspoedig 2011

   IJsclub Makkum wenst allen
een sportief 2011

Wij wensen alle lezers van de Makkumer Belboei een gelukkig 2011

BUREN 22  .  8756 JP PIAAM  .  TELEFOON NUMMER 0515-232251 
EMAIL: PIAAM-STATE@WANADOO.NL  .  WWW.PIAAM-STATE.NL

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Een ieder een vredige, 
veilige jaarwisseling toegewenst 
en het beste voor het jaar 2011

Kantoorboekhandel 
Coufreur

een gezond en leesvol 2011 gewenst
Tom, Trijnie en Arjanne

“Verlangens in de Jeugdzorg”
Leeuwarden - Een digitale Jongerenraad, dat is 
de grootste wens van de drie organisaties uit de 
jeugdzorg. Dit blijkt uit een inventarisatie van Zorg-
belang Fryslân onder cliëntvertegenwoordigers 
van Fier Fryslan, Jeugdhulp en Bureau Jeugdzorg. 
Gezamenlijk hebben zij 10 wensen geformuleerd 
vanuit de ervaringen van cliënten met de sector:
  
1. Eén overkoepelend persoon die het recht heeft 
 aan waarheidsvinding te doen om, indien nodig, 
 zaken recht te zetten;

2. Surprisebezoek door de Gezinsvoogd; 
 Beter in kaart krijgen of de thuissituatie goed 
 is voor het kind; 

3. Betere samenwerking bij multiproblematiek 
 in de brede jeugdzorg, zodat de cliënt de zorg 
 krijgt die hij verdient;

4. Oplossen van onenigheid tussen ouders en 
 voogd, ten gunste van het kind, in plaats van 
 de gezinsvoogd te vervangen;

5. Minder wisselingen van personeel binnen de 
 jeugdzorg door bezuinigingen;

6. Betere overdracht bij wisseling van hulpverlener; 
 hulpverleners moeten het dossier van cliënten 
 kennen;

7. Minder bureaucratie in de jeugdzorg; 

8. Laat pleeg(ouders) eerst aanschaf regelen van 
 materialen en middelen die het kind nodig 
 heeft en achteraf checken door onafhankelijke 
 organisatie of de uitgaven gerechtvaardigd zijn;

9. Betere nazorg groep 18+-jongeren, na verlaten 
 van de jeugdzorg;

10. (Digitale) jongerenraden opzetten.

Gister is het verlanglijstje aangeboden aan mevrouw 
G. Bies van de Provincie Fryslân. Daarnaast is 
maatschappelijke aandacht van belang. Zorg-
belang is geen vreemde binnen de Jeugdzorg. 
Sinds jaar en dag zijn de vertrouwenspersonen 
voor Jeugdzorg gehuisvest binnen Zorgbelang 
Fryslan. Met het aanbieden van de wensenlijst is 
de eerste stap gezet richting verbetering.

Vragen? Neem dan gerust contact op met onze 
vertrouwenspersonen. Zij zijn dagelijks via diverse 
kanalen bereikbaar: Onder andere via het nummer 
van Zorgbelang 058-2159222. Kijk voor meer 
info op www.zorgbelang-fryslan.nl/jeugdzorg 

Vertrouwenspersoon ouders/verzorgers:
Grieteke Aalbers, aalbers@zorgbelang-fryslan.nl 
(Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 – 16.00 uur)

Vertrouwenspersoon jongeren: 
Henderika van der Woude, 
Telefoon: 06- 42 70 96 24 / 058- 215 92 22 
vanderwoude@zorgbelang-fryslan.nl 

Winnaar December-Puzzel-Actie nr 4 
Ank van Tuinen, De Poon 18, 8754 BD Makkum

De prijs zal bestaan uit waardebonen t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschik-
baar worden gesteld. Alle prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. 
In januari worden de prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen.
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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.

Illegaal vuurwerk; Weet waar je mee bezig bent!

AanZet organiseert een bingo in Sociaal Café de Kronkel

Cursus Assertiviteit

Waren het de Chinezen of de Bengalen? Eeuwen-
lang golden de Chinezen als de uitvinders van het 
vuurwerk. Maar wellicht is het Chinese vuurwerk 
het resultaat van een vroegere ontdekking in Bengalen. 
Hoe dan ook, vroeger diende het vuur-werk ervoor 
om rond de jaarwisseling veel lawaai te maken om 
zo de boze geesten te verdrijven. (Bron: Kennislink)

Iedereen heeft wel eens een rotje of een gillende 
keukenmeid afgestoken, tot plezier en ergernis van 
vele mensen. Vuurwerk is mooi en is leuk... maar 
kan ook levensgevaarlijk zijn. 

Stop illegaal vuurwerk, maak melding!
Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de Nederlandse 
veiligheidseisen. Het is vaak veel zwaarder en rea-
geert heftiger dan legaal vuurwerk. Daardoor is het 
levensgevaarlijk voor de gebruikers, maar ook voor 
de omstanders. Zo belandden veel mensen jaarlijks 
in het ziekenhuis met zware verwondingen. Reden 
genoeg om de invoer en handel van dit vuurwerk 
uit te bannen. 

Mocht je vermoedens hebben van handel in illegaal 
vuurwerk, dan kun je contact opnemen met de politie 
via 0900-8844. Ook kun je gebruik maken van de 
Meld Misdaad Anoniem lijn onder nummer 0800-
7000. Zie je dat iemand bezig is met vernielingen 
of het afsteken van zwaarder vuurwerk, aarzel niet 
en bel 112. Daar pak je ook daders mee! Het is 
verboden om illegaal vuurwerk te kopen, te verkopen 
of in het bezit te hebben. Ook het opslaan, vervoeren, 
afsteken of invoeren van dit vuurwerk is strafbaar. 
Maar hoe weet je wanneer vuurwerk illegaal of 
legaal is? Een paar tips: legaal vuurwerk is alleen te 
koop op 29, 30 en 31 december bij erkende ver-
koopadressen en bevat een Nederlandse gebruiks-
aanwijzing. Illegaal vuur-werk, zoals bijvoorbeeld 
strijkers, lawinepijlen, mortierbommen, flowerbeds 
en Chinese rollen, bevat vaak een Chinese gebruiks-
aanwijzing en is verpakt in een simpele bruine 
verpakking. Een filmpje over de gevolgen van de 
handel en het gebruik van illegaal vuurwerk zien? 
Kijk op het You Tube kanaal van de Politie Fryslân

Boetes 
Regelmatig worden mensen aangehouden die de 
regels aan de laars lappen. Het komt zelfs voor dat 
ouders illegaal vuurwerk voor hun kinderen kopen. 
In andere gevallen worden grote hoeveelheden 
vuurwerk voor de handel, in de woning of garages 
aangetroffen. De bezitter of houder van dit vuurwerk 
wordt vele malen zwaarder gestraft dan gewoonlijk. 
In de meeste gevallen worden geldboetes geëist 
van duizenden euro’s. Voor het in bezit hebben van 
dit vuurwerk, anders dan voor de handel, worden 
geldboetes gegeven van honderden euro’s. Dit hangt 
van de hoeveelheid af. De schade die door afgestoken 
(zwaar) vuurwerk wordt veroorzaakt, moet uiter-
aard worden betaald. Als jij schade veroorzaakt aan 
andermans eigendom, dan ben je dus ook verant-
woordelijk.

HALT
Voor minderjarigen ligt de situatie even anders. 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en je wordt door de 
politie aangehouden, dan wordt je naar Bureau Halt 
gestuurd. Daar krijg je een straf om je fout weer 
goed te maken. Voldoe je hier niet aan, dat wordt 
het proces-verbaal alsnog opgestuurd naar justitie.

En toch kan het veilig.....
Natuurlijk zijn er manieren om verantwoord vuur-
werk te kopen en af te steken. Koop goedgekeurd 
vuurwerk met een Nederlandse gebruiksaanwijzing. 
Je kunt dit vuurwerk alleen kopen op 29, 30 en 31 
december. Ook dit vuurwerk is schitterend. En...het 
is veilig wanneer je het goed afsteekt en bewaart.

Tips
- Maak vuurwerk nooit open en ga niet 
 experimenteren met vuurwerk; 
- Bewaar je vuurwerk op een veilige droge plaats, 
 buiten bereik van kleine kinderen; 
- Let tijdens het afsteken op dieren die op straat lopen; 
- Ruim na het afsteken de achterblijvende rommel op. 

Buurtagent 
Jeroen van de Wouw

Sneek – Op maandag 10 januari organiseert AanZet 
een bingo avond in Sociaal Café de Kronkel Sneek. 
De kosten zijn € 0.50 per ronde, per kaart. Er zijn 
ook dit keer weer leuke prijzen te winnen. De avond 
begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom, we gaan 
er met z’n allen een gezellige avond van maken. 
Het café is geopend van 19.00 toto 22.30 uur. Het 
adres is Oude Koemarkt in Poort 20 in Sneek. De 
ingang van het Sociaal Café is aan de achterkant 
van het pand. Tot ziens in Sociaal Café de Kronkel. 

De Kronkel is een initiatief van AanZet, Stichting 
voor zelfsturende teams. Ieder mens heeft moge-
lijkheden en kwaliteiten om mee te doen in de 
maatschappij. Daarom biedt AanZet mensen die 
ervaring hebben met de geestelijke gezondheidszorg, 
verslavingszorg, maatschappelijke- en vrouwen-
opvang een plek om vrijwilligerswerk te doen of 
deelnemer te zijn. De Kronkel biedt de mogelijk-
heid tot lotgenotencontact in de avonduren en is 
iedere donderdag geopend van 19.00 tot 22.30 uur.

Sneek - Op donderdag 20 januari as. om 19.30 uur 
start Thuishotel weer met de cursus Assertiviteit. 
In alle lagen van de bevolking zijn er mannen en 
vrouwen die het moeilijk vinden om nee te zeggen. 
Wordt u van veel verschillende dingen enthousiast 
en zegt u om die reden (te) snel ja? Vindt u het 
lastig om grenzen te verleggen en in sommige situ-
aties initiatieven te nemen? Bent u bang om onaar-
dig gevonden te worden en vermijdt u daarom het 
geven van uw mening? Dan is de cursus Assertiviteit 
iets voor u! In 5 bijeenkomsten en eventueel 5 ver-

volgbijeenkomsten krijgt u informatie over en gaat 
u zelf actief aan de slag met onderwerpen als: luis-
teren, aandacht voor je gevoel, observeren en inter-
preteren, onderhandelen, wensen uiten, nee zeggen, 
en complimenten geven en ontvangen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met 
Thuishotel: 0515-461234, of mailen: info@thuishotel.nl 
Thuishotel is onderdeel van Thuiszorg Zuidwest 
Friesland. Deze cursus is mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de Gemeente Sneek.
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TE KOOP

Lieuwkemastraat 44
MAKKUM

Keurige woning met 
ruime uitbouw, berging 

en zonnige tuin. 

Vraagprijs:
€ 155.000,00 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

Colofon

Ingezonden
Red Makkumer Bijl
De bijl die onlangs aan Ald Makkum werd 
geschonken door de Gemeente Wûnseradiel, is 
een symbool voor Rechtshandhaving en moet 
onlosmakelijk van het aantal pijlen die de leeuw 
op de Hoofdwacht (die mogelijk onder het 
beheer stond van ene Groenia en buiten dat er 
waren maar 4 Hoofdwachten in Friesland) in 
zijn klauw houdt, gezien worden. De Atte (= oud 
Fries voor Dorpsrechter), droeg hem bij recht 
spreken over de linker schouder. 

Na de Franse bezetter moet de bijl haar recht 
verloren hebben en kan hij dienst hebben gedaan 
als bijl van de brandweer. Het zou ook kunnen 
betekenen dat de bijl net als de hellebaard (gezien 
rond in 1955) in Piaam voor de vernielzuchtige 
Fransen is opgeborgen om later weer in ere te 
herstellen en bij het weer terugvinden van die 
modern ogende inscriptie is voorzien. De Fransen 
betichtten ons als saboteurs (zij die op klompen 
lopen!!!!) zijnde, maar zij waren, middels een 
aan hen gezinde Bolswarder timmerman zelf aan 
het vernielen van Makkumer eigendommen (de 
Waag). 

De steel moet als het rechtshandhavingsymbool 
van perenboomhout zijn gemaakt. De pompe-
blédden op de zijkant kunnen het aantal gewesten 
cq kantons in Friesland vertegenwoordigen. De 
bijl moest scherp blijven en hing getuige het 
ronde gat aan een soort kapstok.

Willem Draisma, Makkum.
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Mooie 4/4 viool incl. toebehoren, tel. 0515-232591

Juxbox ‘Wurlitzep’ met plm. 100 singels pr.n.o.t.k., 
tel. 06-28041636

Kaartjes voor nieuwjaarsfeest Us Stek. Info/kaartjes in 
de keer achter de tennisbaan of via Wieger, tel. 
06-10215599 of Simon tel. 06-45550543

Voor al uw hand en span diensten, in en rond om huis. 
Werkzaamheden bijv: schoonmaken, glazenwassen, 
tuinonderhoud. En alle voorkomende klussen. Tegen 
normaal tarief. U kunt bellen naar tel. 0515-336654 
/ 06-12575959

Iemand met enige kennis van de Latijnse taal. 
Woord en geschrift, tel. 06-22271358

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648 of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl   

AANGEBODEN

GEZOCHT

Zoekertje

GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering
met een scherpe premie en een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf € 98,05 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf € 7,51 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf € 6,06 per maand

PLUSPUNTEN:

 10% korting op alle aanvullende verzekeringen   Vergoeding bril/montuur tot 100%
 Ruime keuze uit negen aanvullende verzekeringen   Wachtlijstbemiddeling
 Zeer ruime vergoedingen fysiotherapie,    Reguliere tandartskosten tot 100%
 alternatieve geneeswijzen, etc.  vergoeding

VRAAG OOK NAAR ONZE SPECIALE STUDENTENVERZEKERING!
EEN COMPLETE VERZEKERING INCLUSIEF TANDARTSDEKKING

VOOR € 102,48 PER MAAND!

ZORGVERZEKERING 2011: VANAF € 98,05 PER MAAND

TE KOOP
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