
www.vissermode.nl telefoon: 0515 - 23 10 32
Win 50 Euro waardebonnen zie onze site

iedere dag open, ook op Zondag

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500                    www.makkumerbelboei.nl No. 1205 - 26 september 2007

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Brandweer
Makkum driemaal
achtereen in actie
voor hulpverlening 

4 5 9

Scouting 
vriendjeskamp 
met thema
”Vakantiekamp”

Felicitaties voor
in Skuzum geboren
Tine Smits - 
van Keulen

Circa 200 woningen 
op kingmawalinga.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl

De kiker op...

Jaarvergadering ‘t Nut verplaatst
In verband met de vergadering van Plaatselijk Belang woensdag 26 september is de
Jaarvergadering van ‘t Nut departement Makkum verplaatst naar woensdag 10 oktober in
”De Prins”. Aanvang 20.00 uur.

Roemer Montage Makkum 
de vakman in elektro sanitair en afbouw

Makkum - Al geruime tijd staat er voor op de
Makkumer Belboei een advertentie van Roemer
Montage en dan staat er nog onder dat hij elektro,
sanitair en afbouw kan doen. Wie is eigenlijk die
Roemer? Het is Donovan Roemer en hij woont nu
6 jaar in Makkum. Donovan komt uit Amsterdam
en heeft daar het werken in de elektra, etc. geleerd.
Toen de baas waarbij hij werkte een groot bedrijf
werd was het voor Donovan niet zo aantrekkelijk
meer. Hij besloot voor zich zelf te beginnen. Hij
had bij zijn baas veel bijzondere klussen gehad
en tot zijn 26e steeds geleerd om alles op het
vakgebied uit te kunnen voeren en al 10 jaar werkt
hij nu als zelfstandig ondernemer. Inmiddels weten
vele bedrijven en particulieren Donovan wel te
vinden en het plaatsen van een nieuwe keuken,
badkamer of een andere grote klus ziet hij wel
zitten. Het aanleggen van alle leidingen zowel gas,
elektra en water moet natuurlijk goed gebeuren
en dat is het werk wat Roemer montage uitvoert.
Het is niet zo dat als een stekker stuk is dit het

werk van Donovan is. Hij is echt voor de grotere
klussen bij nieuwbouw of verbouwingen van oude
huizen waar alle leidingen opnieuw aangelegd
moeten worden, omdat het in de te plaatsen keuken
of badkamer niet meer past. Momenteel wordt er
druk gewerkt in een recreatiewoning op een eiland
in Friesland en daar dagelijks heen is ook weer
een aparte ervaring. Vanuit heel Friesland en ook
vanuit Makkum en omgeving heeft Roemer al
aanvragen voor een klus gehad en voorlopig
heeft hij het uitstekend naar zijn zin in Makkum.
De hoop is dat veel bedrijven en particulieren
nog vele jaren van de diensten van Roemer
Montage gebruik zullen maken. 

Roemer Montage
elektro sanitair afbouw   

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 Makkum

mobiel: 06 54 985 246
Fax: 0515 - 23 25 33
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Info Familieberichten

’Dizze reis moat er allinne meitsje’...

Omringd door allen die hem zo lief zijn, is
vredig van ons heengegaan myn leave man en
ús soarchsume heit

Jan Helfrich
* 25 augustus 1948 18 september 2007

Makkum Makkum

25 jaar

Durkje Helfrich - Boschma

Baukje en Bastiaan

Marieke en Douwe

Anneke en Jan

Correspondentieadres: C. Lenigestraat 5 
8754 CC Makkum

De Afscheidsdienst en begrafenis hebben zaterdag
22 september j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Ome Jan
Want yn myn dream kin ‘k reizigje
sûnder grinzen
bringt my thus ut lannen, withoefier
de eagen ticht, allinich mei myn tinzen
en yn myn dreamen wurd ‘alle dreamen wier

Wij wensen tante Durkje, Baukje en Bastiaan,
Marieke en Douwe, Anneke en Jan veel sterkte
toe met dit grote gemis.

Paula en Gerrie
Jantsje en Dempsey
Klaske en Rommert
en de bêrn

Afscheid neem je enkel van de buitenkant
wat binnen in je is, 
wat in je hart besloten is,
neem je eeuwig met je mee.

Onze vriend is niet meer

Jan Helfrich
(lytse Jan)

Durkje en kinderen veel sterkte.

Henk - Jeanette Wim - Marga
Douwe - Wietske Rinke - Bertha
Age - Eelkje Mark - Claudia
Jan - Margreet Jacob - Sonja
Willem - Jettie Albert - Ans
Wiebren - Margriet Arjen - Linda  
Lykele Sjoerd
Piet Anjo

Je vrienden van het Vishok

Wy binne tige oandien troch it ferstjerren fan 

Jan Helfrich   
man fan ús kollega Durkje. Wy winskje Durkje
en har famylje alle krêft ta de kommende tiid.

Út namme fan alle meiwurkers fan de Stichting
Bibliotheken Súdwest Fryslân

Ellen van Albada.
Directeur.

Wy binne fertrietlik no’t de man fan ús kollega
Durkje

Jan Helfrich 
sa hommels ferstoarn is. Wy winske har en harren
bêrn in protte sterkte ta.

Bibliotheken Wûnseradiel
Dina Eringa Hammy Alberda
Sineke Dijkhuis Janneke Jaspers
Yvonne van Loenen Mark Peters
Pleunie Poepjes Anke Spijksma
Marijke de Vries Grytsje van der Woude
Sylvia Zijlstra

Toch noch hommels is ferstoan ús meiwurker en
collega

Jan Helfrich
Jan hat sawat 25 jier chauffeur west by us
bedrieuw

Wy winskje Durkje en de bern in protte sterkte ta.

Direktie en Personiel
v/h Transportbedrieuw
Fa.W.de Vries & Zn.- Makkum

During your times of trial  and suffering,
when you see only one set of footprints,
it was then that I carried you.

Footprints, Mary Stevenson

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Jan Helfrich
Vader van Baukje, lid van onze 20+ groep.
Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe.

20+ groep,
Protestantse gemeente Makkum e.o.

Kerkdiensten
zondag 30 september

Van Doniakerk 9.30 uur
pastor G. Visser, Fryske tjinst                   

R.K. Kerk 10.00 uur
1e communnie, pastoor J. v.d. Wal/ pastor S. Draisma

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. P.v. Hyum, Kollumerzwaag

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Praktijk ”De Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281                                                 

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 praktijk    
R. Meyering, De Wjukslach 1, Koudum. tel. 0514-522424   

Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Ons Gebouw
* Logopedist Willie de Vries

behandeling op afspraak, tel. 0515-542117

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag om 11.15 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
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 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. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telfonische hulpdienst

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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telefoon 0515-231488 of 232547

Aanbiedingen geldig van do. 27/9 t.e.m. wo. 3/10

Luchtige Yoghurt met vruchten, 1 liter.........................nu 1.39
Mona Pudding met saus, 500 gram..............................nu 1.19
Ardenner Boterhamworst, 125 gram..........5 zegels extra
Amstel Herfstbock, 6x30 cl..........................................nu 2.49
Heineken Tarwebok, 6x30 cl........................................nu 2.99
Duyvis Pinda’s gezouten of ongezouten, 235 gram..........1.19
Lang Lekker Halfvolle Melk, 1 liter.....................0.95 nu 0.79
Hak Spercibonen of Wortelen extra fijn, 370 ml..........nu 0.59

Kerkstraat 24 Makkum  tel. 0515-231578

MAANDAG

VLUG KLAAR
5 HALEN / 4 BETALEN

DINSDAG VERSE WORST

VARKENS
500 gram €€ 2.50

RUNDER
500 gram €€ 2.75

WOENSDAG GEHAKT DAG

H.O.H. GEHAKT 
500 gram €€ 2.50

RUNDER GEHAKT 
500 gram €€ 2.75

DONDERDAG 27 SEPTEMBER
T/M ZATERDAG 29 SEPTEMBER

SCHOUDERKARBONADE
4 HALEN / 3 BETALEN

RIB/HAAS KARBONADE
4 HALEN / 3 BETALEN

DONDERDAG 27 SEPTEMBER
T/M WOENSDAG 2 OKTOBER

LEVERKAAS
100 gram €€ 1.-

SALAMI
100 gram €€ 1.10

HAUSMACHER LEVERWORST
100 gram €€ 0.65

Let op! Maandagmiddag 1 oktober
vanaf 12.00 uur gesloten i.v.m. beurs

Verslagen zijn wij door het overlijden van onze
altijd vriendelijke buurman

Jan Helfrich
We wensen buurvrouw en haar kinderen heel
veel sterkte de komende tijd.

De buren:
Doeke - Pietie de Boer
Douwe - Piety Oostenveld
Fokje Mollinga
Leo - Riet van der Bles
Koos van Dijk
Gerrit Bruinsma 

Makkum, 18 september 2007

Familieberichten

Veel te vroeg is van ons heengegaan buurman 

Jan
Hoi grote vriend.

We wensen Durkje en de kinderen veel sterkte
toe de komende tijd.

Hans en Boukje en kinderen 

Jan Helfrich
- Samen hebben we vele wegen bereden.
- Samen hebben we vele landen aangedaan.
- Maar in de herinnering ga je immer voort.

Wij wensen Durkje en kinderen veel sterkte toe.

Gerrit Bleeker  & dochters

Hertlik tank foar al it meilibjen tiidens it siikwêzen
en nei it ferstjerren fan myn leave man, heit, pake
en oerpake 

Jentje Paulus Jorritsma
It hat ús guod dien!

Lena Jorritsma-Tiesma
Bern, pake- en oerpakesizzers

Makkum, septimber 2007

Op 14 September 2006 overleed in Avondrust 
mijn lieve, zorgzame onderduikpleegmoeder,
Mevrouw Hil Lutgendorff-van Scheltinga
weduwe van de heer Johannes Lutgendorff.
Van October 1943 tot zomer 1945 vond ik bij hen
een liefdevol thuis.

Met dank aan de Schepper herdenk ik hen, benevens
de vele andere Makkumers die ertoe bijdroegen dat ik
de oorlog overleefde. Dominee Touwen, Dominee
van Droge, Meester Pruiksma, Meester Corporaal, de
ouders en zusters van Johannes en vele, vele anderen.

Joseef Vleeschhouwer
Uzielstr. 105, Jerusalem 96431, Israel
Tel. 9722-6415144; Fax 9722-6424068
Email: vleeschh@netvision.net.il 
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  S E P T E M B E R

Babi Pangang
Tjap Tjoy
2 st. Saté Ajam
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  . . . . . . . . . . . . .€ 5,50

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .€€13,65 
1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3,20

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .€€14,75
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 4,75

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . .€ 2,50

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . .€ 5,90

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .€ 4,95

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .€ 4,50

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . .€ 6,10

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 9,10

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . .€ 3,20

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . .€ 3,95

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .€10,20

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . .€ 3,95

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . .€ 3,00

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2,95

Lamsvlees

Volop barbecuevlees

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        € 29,95
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Doormiddel van dit bericht willen
wij u vast over onze jaarlijkse acceptgiro
informeren, welke u op 17 oktober a.s. zult
ontvangen. Het is al verschillende jaren
gebruikelijk dat u in oktober een acceptgiro
ontvangt. Wij vragen eenmaal per jaar van u
een gift/vrijwillige bijdrage, voor het in

stand houden en laten verschijnen van de
Makkumer Belboei aan ongeveer 5000 lezers,
(in Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum,
Exmorra, Ferwoude, Gaast, Skuzum, Kornwer-
derzand, Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard,
Witmarsum, Wons en Zurich). 

Elk jaar reageert u spontaan op deze actie. Wij
hopen ook dit jaar weer op uw financiële bij-
drage te mogen rekenen. Alvast bedankt!
Voor eventuele vragen kunt u altijd terecht bij
onze administratie mevrouw Corry Koornstra,
Botterstraat 40, 8754 AD Makkum, telefoon
0515 231778 (liefst na 19.00 uur).  

Vrijwillige bijdrage voor de Makkumer Belboei

Brandweer Makkum driemaal achtereen in actie
voor hulpverlening 

Makkum - De 3e uitruk in september voor de
brandweer Makkum was donderdagmiddag
om 12.56 uur. En ja hoor, alweer een dier in
nood. Maar nu niet in Allingawier, maar aan
de noordkant van het Van Panhuyskanaal, de
‘Noorder Mar’. Eenmaal ter plaatse zagen we de
boer, die probeerde de koe uit sloot te trekken.
Echter zonder resultaat. Onze hulp was weder-
om welkom. Onze ‘standaard’ uitrusting uit de
brandweerauto gehaald (het tuigje, de evenaar
en de stang om het touw onder het dier door
te halen). Allemaal hulpmiddelen door ons zelf
bedacht en gemaakt om dit soort uitrukken snel
en efficiënt te doen slagen. De hulpverlening
bij deze uitrukken leer je niet op de cursus,

maar moet je door ervaring op te doen je zelf
eigen maken. En dat laatste hebben we. Zonder
al te veel instructies weet iedere brandweerman
van Makkum wat hij in deze hulpverlening
kan en moet doen. Ook nu weer ging het rustig,
maar snel en de koe stond binnen 15 minuten
weer op het droge. De samenwerking tussen
brandweer en de boer met tractor verliep
gesmeerd. De koe, onder de drek en drab, kon
zijn landgenoten weer opzoeken. Wij de uit-
rusting weer schoon maken, inpakken en terug
naar de kazerne. Weer een koe en natuurlijk
ook de boer gelukkig gemaakt. 
Dit staat in het rapport brandweer Makkum,
RCS.

* Rechts staat de koe er nog wat beduusd bij na zijn redding door de brandweer
Foto: Brandweer Makkum
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Vers gesneden Broccoli        
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Hollandse Andijvie   
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 0.80

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

Mooie Hollandse Komkommers  
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst Elstar appels
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
maar 3 kilo voor maar  . . . . . . . . .€ 2.50

10 Grote eieren voor . . . . . . . . . .€ 1.00

Nieuwe oogst eerstelingen of doree’s
5 kg voor maar  . . . . . . . . . . . . . .€ 2.75

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715

E-mail: info@web-works.nl www.nieuwbouwinmakkum.nl

Makkum - Scoutinggroep Burdine uit Makkum
heeft in het weekend van 15 en 16 september
vriendjeskamp gehouden. Dit betekende dat
alle welpen, scouts en rowans een vriendje of
vriendinnetje mee mochten nemen. 

Zaterdag om 13.00 uur kwam iedereen gelei-
delijk aan om zijn of haar slaapplaats in de tent
klaar te maken. Om 14.00 uur was de officiële
opening en werden de vlaggen gehesen. Hierna
werden de kinderen in drie groepen verdeeld.
Onder het genot van limonade en een stuk koek
gingen ze aan de slag om een naam voor hun
groep te bedenken en een leuke yell. Alles stond
in het teken van: ”vakantiekamp”. De leiding
had allerlei opdrachten en spelletjes bedacht
die in het dorp uitgevoerd werden. Brood bak-
ken boven een kampvuurtje of een tentje met
zijn allen opzetten en wat dacht je van
geblinddoekt een levenslijn volgen....reuze
spannend. Ook klei bakken ontbrak er niet aan.
Kortom te veel om op te noemen. ‘s Avonds
hebben we pannenkoeken gegeten, gezongen
en griezelverhalen verteld bij het kampvuur.
Tot in de late uurtjes. Toen het ver na midder-
nacht was en iedereen in zijn slaapzakje lag
ging de leiding ook slapen.

Zondag vroeg uit de veren, tijd voor een lekker
ontbijtje en een stevige speurtocht waarbij ze aan

de hand van leuke vakantiekiekjes uit Makkum
hun route moesten zoeken. Uiteindelijk kwamen
ze bij de haven waar ze over een touwbrug
moesten lopen die over het water gespannen
was. Daarna konden ze over de dijk terug naar
ons clubhuis lopen waar limonade, appels en
een lekkere koek op ze te wachten lag. 

Onvermijdelijk maar na twee vakantiedagen
in ons kamp te hebben doorgebracht kwam
hier ook een einde aan en gingen we met zijn
allen officieel afsluiten. De vlaggen werden
gestreken en het vakantiekamp werd gesloten.
Moe en voldaan van een super scouting weekend
gingen alle welpen en vriendjes rond 14.00 uur
naar huis, waarna de leiding scouts en rowans
het vakantiekamp Burdine gingen afbreken en
opruimen. Bleef over een kaal kampeerveld
en een leeg clubhuis. Wij hopen dat iedereen
die geweest is ontzettend heeft genoten. De
leiding zeer zeker. Mocht je het leuk vinden
om te kijken wat we zoals doen tijdens de
opkomsten dan ben je van harte welkom op de
donderdag. Welpen (7 t/m 11 jaar) draaien dan
van 16.00 tot 17.30 uur, scouts (11 t/m 15 jaar)
van 19.00 tot 21.00 uur en de rowans (15 t/m
18 jaar) van 19.00 tot 231.00 uur.

Namens de leiding, 
Marion Zeilstra, Scouting Burdine Makkum.

Scouting vriendjeskamp met thema ”Vakantiekamp”

*  'Met het woonschip aan de haal'.....dit is nodig vanwege baggerswerkzaamheden o.a. ter hoogte van
de ligplaats van de woonark van Piet en Greetje Poepjes aan de zuidkant van het dorp.
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Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, Xandra, Petra, Terschelling: Bianca en Femmy
Linda, Alina en Alie

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

Hét adres voor een deskundig reisadvies!!!

Agenda
woensdag 26 september
Makkum - Hotel De Prins 20.30 uur
Jaarvergadering NUT Departement Makkum

Makkum - Zorgcentrum Avondrust 19.45 -
22.00 uur organiseert Plaatselijk Belang
Makkum een bijeenkomst om mee te denken
en praten over ”Hoe moet ons dorp er over 10
jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken?”

vrijdag 28 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust soos van
14.30-16.30 uur. Voor info: Mw. A. Hilhorst,
tel. 0515-231655

zaterdag 29 september
Gaast - Doarpshûs De Fûke 20.00 uur
Maatklaverjassen 

Familieberichten

1982  -   2007

Op 8 oktober zijn 
wij 25 jaar getrouwd

Wilt u dit met ons vieren 
dan  bent u van harte welkom 

op  zaterdag 6 oktober 
vanaf 20.30 uur

op de Brekkerweg 6

Sake en Lolkje Bijma-Visser

Kadotip europakinderhulp

29-09-1969          29-09-2007

40 jaar

Hartelijk gefeliciteerd!

Kinderen en kleinkinderen
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wespenator 
Mobiel 06 2831 9267

ook na 17.00 uur en in het weekend
0515 - 42 22 68

e.v.m. gediplomeerd

Last van wespen?
De  Wespenator verwijdert ze 

vakkundig snel en betaalbaar € 47,-

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 8.00 tot 12.00 uur

14.00 tot 18.00 uur
zaterdag en zondag 8.00 tot 18.00 uur

U vindt ons in de piramide 
op Recreatieterrein De Holle Poarte Makkum

Wij vragen voor het bezorgen
op woensdag van de

Makkumer Belboei in Cornwerd 

een bezorger/ster

Een leuke bijverdienste!

Heeft u / heb jij interesse bel dan
tel. 0515 - 231401 of 06-5354 2243

www.nieuwbouwinmakkum.nl

Wat lezers schrijven (Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie)

Regelmatig wordt ik in Makkum aangesproken
met de vraag: ”Waar komt dat vliegtuig (met
vliegtuigstreep) wat aar vliegt, vandaan en waar
gaat die heen? Wel in ieder geval bijna nooit
naar en van Schiphol. Uit het en naar het
zuidwesten en gaan ze vooral van en naar
Londen en/of de USA. Uit het en naar het
zuidoosten veelal Frankfort of verder weg.
Van en noordwesten naar Aberdeen (GB) en
Dover in Maine USA. Uit het en naar het noord-
oosten naar Scandinavië Rusland, Hamburg
en Osaka. De oost west thuis best vliegtuigen
Glasgow en Hanover of nog verder naar het
westen en oosten. Die vliegtuigstreep (trailing)
die je ziet, wil nog niet zeggen dat dit hetzelfde
vliegtuig is als op jouw scanner. 

Vliegtuigstrepen zie je pas als het er min 53
graden vriest. Op kardinal leffel waar het met
min 48,5 graden ”warmer” is, dan zie je ze
vrijwel niet vliegen. Zie je op een dag helemaal
geen strepen dan is er binnen 5 dagen kans op
regen. Zie je wel strepen dan is er binnen 5
dagen kans op mooi (vriezend) weer. Koop
i.p.v. een scanner een goede verrekijker en je
hebt je eigen vliegtuigshow aan huis.
En tot besluit nog dit het fabeltje dat tonger-
buien tegen de wind ingaan, kun je vergeten,
ze gaan gejaagd door de en met de wind mee.
Tongerbuien zijn ”Fyne buien” en buien zonder
tonger zijn Roomse buien.

Willem Draaisma, Makkum.

Weer en waar

Makkum - Elk jaar doen wij van ”Volksdans-
groep” de Waagdansers weer ons best om
nieuwe leden te werven en dat valt niet mee.
De meeste mensen denken, dat het een clubje
is voor al wat oudere dames, die dan gezellig
met elkaar theedrinken en tussendoor een dansje
doen op die middag. Het tegendeel is waar.
Onder de bezielende leiding van mevr. Teatske
van Kalsbeek wordt er elke maandagmiddag
hard geoefend op dansen uit verschillende
werelddelen, om daarmee het komende jaar
ergens op te treden. Jumpstylen of Housen doen
we niet, maar bijvoorbeeld wel een prachtige
dans uit Israël, Roemenie of Finland. Volks-
dansen is ook Cultuur, want praktisch overal
ter wereld wordt gevolksdanst en na het ballet-
dansen is het bijvoorbeeld in Rusland het
visitekaartje en Paradepaardje van het land.
Dat wil niet zeggen, dat wij in Makkum ons
toeleggen op nationale roem of zo, want zulke
ambities hebben wij helemaal niet, maar het

zou erg jammer zijn, dat het volksdansen in
Makkum opgeheven zou moeten worden van-
wege te weinig deelname. Volksdansgroep de
Waagdansers bestaat al meer dan dertig jaar
en natuurlijk vallen er mensen af die ouder
worden en fysiek klachten krijgen, maar dan
is het nog met pijn in het hart omdat ze niet
meer kunnen al willen ze nog zo graag.
Leeftijd speelt geen enkele rol, als je maar van
dansen en muziek houdt. Wij proberen een
aangename en gezellige sfeer te kweken en er
wordt veel gelachen. Meer weten? Kom dan
op 8 oktober aanstaande ‘s middags om 2 uur
langs om eens even te kijken hoe wij beginnen
met het nieuwe dansseizoen.
U bent van harte welkom in Ons Gebouw,
(2 uur) en wij hopen dat wij door dit verhaaltje
mensen kunnen activeren om iets leuks te doen
en ook nog te bewegen.

Voorzitster Gre Caarels.

Volksdansen begint weer

Sneek - Op maandag 8 oktober organiseren
Diabetesvereniging Nederland, Thuiszorg
Zuidwest Friesland en het Antonius ziekenhuis
Sneek gezamenlijk de themabijeenkomst
Zelfcontrole en Zelfregulatie voor mensen met
Diabetes Mellitus. De bijeenkomst is gratis
toegankelijk en vindt plaats in de Zorgboulevard
bij het Antonius ziekenhuis, ‘s avonds van
19.30 uur tot 21.30.

De balans zoeken tussen voeding, activiteit,
welbevinden en insuline of tabletten is van
groot belang voor iemand die diabetes mellitus
heeft. U wordt geïnformeerd over de effecten

van voeding op de bloedglucose en wat dat
kan betekenen voor uw leefstijl. Ook worden
de andere aspecten besproken die invloed
hebben op de bloedglucose. De avond wordt
verzorgd door een verpleegkundig consulente
diabeteszorg, bestuursleden van de Diabetes
Vereniging Nederland en een diëtist van
het Antonius ziekenhuis. Uiteraard wordt u
ook ruim de gelegenheid gegeven om vragen
te stellen. 

Voor informatie en aanmelden kunt u bellen
met het cursusbureau van Thuiszorg Zuidwest
Friesland: 0515 - 461 298

Zelfregulatie voor mensen met Diabetes Mellitus
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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

Plaats kaarten voor 
Aegon NK Afstanden 
Op 26,27 en 28 oktober 2007 te Heerenveen 
NB: Voor de Aegon NK afstanden geldt voor
staanplaatsen: kinderen tot 12 jaar gratis onder
begeleiding van een betalende volwassene.

World Cup 1 
Op 7,8 en 9 december 2007. 
NB:Voor de World Cup 1  afstanden  geldt voor
staanplaatsen: kinderen tot 12 jaar gratis onder
begeleiding van een betalende volwassene.

Eegon NK Sprint
Op 5 en 6 januari 2008. 
NB: Voor de Aegon NK Sprint geldt voor
staanplaatsen: kinderen tot 12 jaar gratis onder
begeleiding van een betalende volwassene.

WK Sprint
Op 19 en 20 januari 2008.
IJsstadion Thialf in Heerenveen. 

World Cup 2
22, 23 en 24 February 2008 te Heerenveen

Kunnen weer door de leden
Besteld worden vóór
10 oktober 2007 bij:

Remko de Jong
Estrikwerk 18 Makkum

Tel: 0515-231423

IJsvereniging
’Makkum’

www.makkumerbelboei.nl

www.nieuwbouwinmakkum.nl
Felicitaties voor in Skuzum geboren Tine Smits - van Keulen
Enthousiaste reacties van inwoners Idsegahuizum

Skuzum - Negentig jaar nadat Tine Smits-
van Keulen in Idsegahuizum is geboren, gaat zoon,
Dirk Smits (58) verjaardagswensen verzamelen.
Samen met zijn vrouw bellen zij op een vrijdag-
middag aan deuren van de huizen in deze
prachtige plaats: ”Mijn moeder wordt 90 jaar !
Wilt u voor haar een felicitatiewens doen.....?”
De reactie is overweldigend, alleen maar enthou-
siaste Skuzumers.

Het Idee ontstond ...
...een maand geleden, toen Dirk en zijn vrouw Inge
door Idsegahuizum fietsten. Zij waren met hun
boot naar Makkum gevaren en lagen daar in de
Marina Makkum, dit is voor ons altijd een thuis-
komen. We zijn het drukke Gooi ontvlucht en
blijven dan altijd in Makkum een paar dagen
liggen’, zegt Inge. Dirk: ”Vaak huren we fietsen
en genieten wij van de omgeving. Ook deze
keer zijn we weer door Idsegahuizum gefietst,
de geboorte-plaats van mijn moeder. En hier
ontstond het idee om de mensen te vragen om
mijn moeder te feliciteren”.

Grote schrik
Op 25 september 1917 werd Tine, eerste dochter
van Jan en To van Keulen in Idsegahuizum geboren.
Jan van Keulen was vanuit Lisse met zijn vrouw
naar het hoge noorden getogen om hoofdmeester
te worden aan de ”School met de Bijbel”. Twee
jaar heeft hij les gegeven en in het huis direct
naast de school is Tine geboren. Moeder To die
bang was voor water heeft op een dag de schrik
van haar leven gehad; de tuin was leeg, Tine was
weg! To was er helemaal van overtuigd dat haar
dochter in de sloot was gelopen. Ze kon niets
zien. In paniek liep ze naar haar man die op dat
moment les gaf. En wat zag ze in de klas? Haar
dochter Tine op de schoot van Jan, haar man. De
kinderen vonden het prachtig. Tine was gewoon
binnendoor -via het huis- naar haar vader gekropen.

Wij hebben een Pake!
Na de Friese ervaring is Jan van Keulen steeds in
het westen van het land in het onderwijs werkzaam

geweest. De langste tijd hebben de van Keulens
in Laren gewoond en in die tijd woonde ook de
vader van Jan van Keulen in dit huis. Op een
gegeven moment, waren er ineens twee opa’s in
een huis. ”Toen is ervoor gekozen om Jan van
Keulen Pake te noemen”, vertelt Dirk, ”Pake, ja,
zo spraken we hem aan. En Opa ...  dat was mijn
overgrootvader! En daar komt misschien wel
onze liefde voor Friesland, in het bijzonder voor
Idsegahuizum en Makkum vandaan”.

Aanbellen
Vrijdagmiddag vorige week parkeerden Dirk en
Inge de auto voor de kerk in Idsegahuizum.
Inge: ”we waren benieuwd hoe de mensen zouden
reageren”. Dirk: ”de reacties op onze vraag zijn
overweldigend geweest. Iedereen bij wie we
aanbelden en vroegen ”wilt u een wens doen voor
Tine van Keulen voor haar negentigste verjaardag,
schreef iets op het grote vel rondom de foto’s
van vroeger”. ”Niemand kent mijn schoonmoeder
en toch schrijven ze allemaal leuke dingen voor
haar. Ongelofelijk!”, zegt een enthousiaste Inge
en vervolgt ”als iedereen thuis was geweest hadden
we nog meer reacties gehad”.Op het feest voor
de 90-jarige Tine van Keulen worden de wensen
-ingelijst en al- haar aangeboden.

Het geboortekaartje

Vanaf links Jappie en Siepy Feenstra-Visser, Dirk en Inge Smits.
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek

Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN

Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779

Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl 

Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

Ford Fiesta 1.3i'classic'blauw,st.bekr,radio-cd,67 dkm 2001 € 4.950,-
Ford Fiesta 1.3i'classic',st.bekr,radio-cd,69 dkm   2002 € 5.950,-
Ford Fiesta TDCi'futura'5drs,a/c,lm.velgen,r-cd 92dkm 2005 € 11.650,-
Mazda Premacy 1.8-16v,Exclusive,a/c,el.rmn,cpv,117dkm 2001 € 9.900,-
Mits.Space Star 1.6i,blauwmet,a/c,navigatie,trekh43dkm 2004 € 13.400,-
Opel Astra 1.7Dti,5drs,zilver,a/c,el.rmn,nw.st.139dkm 2001 € 7.250,-
Opel Astra 1.6-16v Enjoy,5drs,a/c,cruise,lm.velg.43dkm 2004 € 15.400,-
Opel Meriva 1.6-16v,nw.type,a/c,cruise,r-cd/mp3,22dkm 2006 € 17.500,-
Opel Zafira 2.2i-16v,elegance,a/c-ecc,lm.velgen,nwst 2003 € 15.400,-
Peugeot combispace,1.6-16v,airco,cruise,radio-cd,68dkm 2003 € 12.400,-
Ren Laguna 1.8-16v GR.Tour,lm.velg,halfleer,a/c-ecc 2003 € 11.900,- 
Ren.Scenic 1.6-16v,Expr,clima,radio-cd,l.m velg.88dkm 2002 € 12.950,-
Ren.Laguna 1.9Dci,GR.tour,zwart,ecc,cruise,pdc,trekh 2004 € 11.750,-
Seat Leon Tdi 110pk sport,a/c-ecc,lm.velgen,r-cd,  2003 € 11.900,-  
Toyota Avensis D4D'l.luna,a/c,lm.velgen,mistl,r-cd   2003 € 10.900,-
VW Bora Tdi,blauwmet,a/c-ecc,cr.contr,r-cd, 104 dkm  2003 € 13.850,-
VW Passat Variant Tdi'sportline',zilver,airco,cruisecontr.lm velgen
Alarm,dakrail,vdo navigatie,cpv+afst.bed,125 dkm  10-2003 € 16.450,- 

AUTOMAAT
Opel Astra 1.6-16v,grijsmet,airco,cruisecontr,r-cd, 2005 € 15.900,-
Peugeot 309 1.6 GR,5drs,grijsmet,apk gekeurd,136 dkm 1992 € 1.250,-

U kunt nu bij de nacht automaat tanken 
met alle soorten betaal pasjes!!         

www.garagehorjus.nl 
tel 0515-231318 

uniGar Horjus - al meer dan 25 jaar een begrip
Zuiderzeeweg 7    8754 GK Makkum   Tel. (0515) 23 13 18   Fax: (0515) 23 14 66

E-mail: info@garagehorjus.nl   www.garagehorjus.nl
Peugeot Combispace
1.6-16v,Quickzilver
airco,cruisecontrol
radio-cd,el.ramen
mistl.voor,zilvermet  
68 dkm  bj 2003  
€ 12.400,-

Mazda Premacy 1.8
Exclusive,blauwmett
Airco,el.ramen
Cpv+afst.bed,trekh
Mistl.voor,hoge zit  
117 dkm  bj 2001  
€ 9.900,-

www.nieuwbouwinmakkum.nlWilt u werken in 
de kinderopvang?
Wij zoeken een enthousiaste overblijfkracht en
inval overblijfkrachten! Stichting Kinderopvang
Zuidwest Friesland verzorgt opbasisschool  CBS
De Ark, RK St. Martinus en OBS It Iepen Stee
de tussenschoolse opvang. Voor de tussenschoolse
opvang (TSO) op deze basisschool zoeken wij
voor de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
enthousiaste overblijfkrachten en inval overblijf-
krachten. Op veel scholen eten de leerlingen tussen
de middag een boterham op school. De ouders
van deze kinderen willen natuurlijk dat hun kind
in goede handen is en met plezier overblijft. De
kinderen eten gezellig aan tafel samen met de
overblijfkracht die ondertussen zelf ook een
boterham eet. Na het eten kunnen de kinderen
binnen of buiten spelen onder toezicht van de
overblijfkracht. Overblijfkrachten zijn vrijwillige
medewerkers die één of meerdere keren per
week tussen de middag werken. De overblijf-
krachten ontvangen € 9,- vrijwilligersvergoeding
per keer.

Lijkt u het leuk om van de tussenschoolse opvang
een gezellige middagpauze te maken of wilt u
meer informatie dan kunt u bellen met: Annelies
de Boer, Tso-coördinator tel: 06- 10946794 of
mail naar M.Freije@kinderopvangzwfrl.nl

Kies voor Fawaka
Sneek - Is er bij jou thuis iemand met een ernstig
of langdurig gezondheidsprobleem? Als jonge
mantelzorger heb je dan weinig keus; het zorgen
hoort er in jouw leven gewoon bij. 

Kiezen voor Fawaka kan wel! 
Kom naar de Fawaka Fundag  2007 op zaterdag
3 november van 12.00 - 19.00 uur en ontmoet
andere Fawaka-jongeren vanaf 10 jaar uit Friesland
die hetzelfde meemaken als jij! Een Fundag is altijd:
lekker weg, kletsen, genieten, nieuwe dingen,
actie, plezier. Toch is de FUNdag van 2007 is
een beetje ‘anders dan anders’. Want.... Deze keer
vindt de Fundag niet plaats in Dokkum maar in
Sneek, in het Stayokay hostel, Oppenhuizerweg 17.
Als afsluiting van deze dag zijn vanaf 17.00 uur
ook jullie ouders/verzorgers, familieleden of
anderen die belangrijk voor jullie zijn uitgenodigd
voor een heerlijk warm buffet. Bewaar je zakgeld
maar, je mag gratis meedoen! Lunch en warm
buffet inbegrepen! Fawaka zorgt ook voor vervoer
naar Sneek. We gaan ervan uit dat je aan het
eind van de dag met je ‘introducee’ mee terug
kan rijden!

Opgeven kan tot vrijdag 19 oktober! Je kunt bellen
naar Fawaka, tel. 0519-292223 of mailen naar
info@fawaka.nu. Geef ook even aan wie er
‘s avonds mee komt eten (max. 2 personen).
Voor meer nieuws over Fawaka en de Fundag
kun je kijken op www.fawaka.nu.

www.makkumerbelboei.nl
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Dvd’s
Breaker! Breaker!- Hij is met zijn truck op zoek naar zijn vermiste broer; David Bowie- Glass spi-
der; Freedom strike- Vrede is het waard om voor te vechten;  Fifteen & pregnant; Jamie Oliver-
Olivers twist (wereldmaaltijden in een wereldstad); Katie Melua- Concert under de sea; Rumble in
the Bronx-  De man zonder angst vecht tegen een straatbende; The crossing guard; The whole
wide world; UB40- Live at Montreux (2002);

Romans
Becket, S.-  Het laatste zwijgen (op Ruma, een afgelegen eilandje, wordt in een oude cottage een
verbrand lichaam gevonden); Child, L.- De rekening (een oud-militair probeert te achterhalen wie
een van zijn oude vrienden heeft vermoord); Collins, M.-  Het geheime leven van E. Robert
Pendleton (een voormalig schrijver ziet zijn baan als docent mislukken en doet een zelfmoordpo-
ging); Crichton, M.- Next (De wereld is danig veranderd door nieuwe biotechnologie); Del Fabbro,
V. - De weg naar huis (het leven van een blanke Zuid-Afrikaanse journalist verandert als ze con-
tact krijgt met een zwarte kamergenote); Fiorato, De glasblazer (Een jonge vrouw gaat op zoek
naar sporen van haar voorvader); Koole, M.- Wat blijft is liefde (Als een vrouw hoort dat haar einde
nadert kiest ze ervoor om alleen haar einde af te wachten); Egholm, E.- Naaste familie (zij ont-
vangt per post een gruwelijke film); O’Brien, E.- Avondlicht (een roman over Ierland en de bijzon-
dere band tussen moeder en dochter); Rice, L.- Tranen in de wind (moederliefde overwint alles);
Sparks, N.- Een stralend liefdesvuur; Springer, F.-  De verhalen (alle verhalen van de Nederlandse
diplomaat/schrijver van 1932-  ); Thijssen, T.- Schoolland (In een dagboek beschrijft een onder-
wijzer de groeiende sympathie tussen hem en zijn klas); Veenstra, J.-  De zomer van ‘59 (in de
late jaren vijftig groeit een jongen in een afgelegen Drents dorp naar volwassenheid); Wilson, A.-
De biograaf  (als een jongeman bij een schrijver in Venetië komt werken, wil hij koste wat het kost
diens biografie schrijven); 

Informatief
Barat, R.- Actief met baby en peuter (spelletjes en activiteiten vanaf 12 maanden tot 4 jaar); Borst,
H.- Over lust en liefde (openhartige, amusante en soms hilarische verhalen); Koken rondom het
IJsselmeer (recepten voor gerechten uit de kleine keuken gepresenteerd door havenmeesters);
Kornfield, J.- Mediteren voor beginners (Eenvoudige meditatietechnieken voor de westerse
mens);  Legrand, I.- Een nieuwe wereld voor Valerie (de strijd van een moeder om een vierjarig
meisje een menswaardig bestaan te geven); Perlot, M.- Basisboek kaarten maken; Sikkel-
Spierenburg, C.- Samenwonen of trouwen ( financiële en juridische aspecten); Smallin, D.- Rust
in je hoofd (500 manieren om je te richten op wat echt belangrijk is); Verhoef, B.- Langs het
IJselmeer (fotoboek); Wills, C.- de geschiedenis van het wapen (van vuursteen tot automatische
wapens); Winkler Prins Medisch handboek ; IJs- ambachtelijk ijs bereiden; 

Bibliotheek Makkum

Aanwinsten augustus/september

Toezicht op perscontainer 
haventerrein Makkum

Op het haventerrein in Makkum staat sinds enige tijd een perscontainer voor afval.
Deze container is alleen bedoeld voor het afval van recreanten. Zo willen we de
haven van Makkum zo netjes mogelijk houden.
Helaas merken we dat er regelmatig huishoudelijk afval en afval van bedrijven in
de container gestort wordt. Ook komt het voor dat er afval naast de container
geplaatst wordt. Daarom heeft de gemeente besloten het toezicht op de container
te verscherpen en we zullen handhavend gaan optreden.
Medewerkers van de gemeente en van Omrin houden een verscherpt toezicht op de
perscontainer. Particulieren of bedrijven die in de perscontainer afval storten krijgen
een rekening thuis voor dit afval. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid een
proces-verbaal op te maken wanneer we constateren dat particulieren of bedrijven
zich niet aan de regels houden. We rekenen op uw medewerking.

Gemeentebestuur van Wûnseradiel

. .

. .

Makkum - Waaggebouw stichting Ald Makkum,
expositie ”75 jaar Afsluitdijk”. De gevolgen voor
Makkum, het ontstaan van Kornwerderzand en
Breezanddijk. Unieke, nooit eerder getoonde beelden.
Open ma-vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.-15.00 uur.

Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en
pastels, aquarellen van Makkum. Open van woens-
dag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Makkum - Zorgcentrum Avondrust t/m 29 november.
Expositie aquareltekeningen en olieverfschilderijen
(dieren, stillevens, bloemen, planten en dorpsge-
zichten) van Maaike Poog, geopend tijdens kantoor-
uren. Toegang gratis. Voor meer info: Maaike
Boonstra-Poog, Turfmarkt 75, 8754 CJ Makkum.
tel. 0515-232439 / www.maaikepoog.nl

Zorgcentrum Avondrust t/m 19 december expositie
van olieverfschilderijen van Mw. G. Salverda.
Expositie van tekenaar dhr. L. Sluyter

Allingawier - Expositiekerk museumdorp, 
geopend t/m 31 oktober, ‘s maandags gesloten

Allingawier - Landgoed Allingastate, geopend tot
en met 31 oktober ‘s maandags gesloten. In de tuin
van het landgoed, Geert-Jan Luinstra, kunstwerken
van metaal. In landgoed, permanente schilderijen
tentoonstelling van diverse kunstenaars

Piaam - Natuurhistorisch museum, geopend tot en
met 31 oktober, ‘s maandags gesloten. Expositie
Jan Lek, kunstschilder/illustrator, wereldnatuur;
Expositie Klaas Veul, fotograaf, natuurfoto’s;
Expositie Lammert Sluyter, tekenaar, vogels

Piaam - Nynke Pleats expositie van schilderijen
van Bertus Bijlstra & Jacqueline van er Wei, allebei
afkomstig uit Makkum. Open: tot en met eind
augustus zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur,
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 17.00 uur,
entree gratis

Wons - Expo Atelier Pur Sang. Open van 13.00-
18.00 uur.  Voor vragen en info: Antje van der Werf,
Weersterweg 15, 8747 NR Wons, tel. 0517-532521
of www.antjevanderwerfpursang.nl

Exposities

‘Trouwen Toen & Nu’
Witmarsum - Voor onze themaweek ‘Trouwen
Toen & Nu’ in Aylva State Witmarsum zoeken
wij oude trouwjurken, trouwboekjes en akten van
vroeger. Dit wordt tentoongesteld en geshowd
voor de bewoners in de week van 15 t/m 19
oktober a.s. Evt. trouwjurken van ‘nu’ zijn ook
welkom, maar onze voorkeur gaat uit naar
‘vroeger’.

Voor inlichting kunt u terecht bij Sjoukje
Zuidema tel. 0517-531456. Mocht u in het bezit
zijn maar niet instaat om het in Witmarsum te
brengen, bel dan naar Arnolda Gerritsma tel.
0515 -233098 dan wordt het bij u afgehaald.
Inbreng is mogelijk tot 29 september, alvast
hartelijk dank.
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Makkum - Jachtwerf Súdsee Makkum maakt
kans op een internationale designprijs. Het door
hen gebouwde zeiljacht Drumfire, is door de
Amerikaanse International Superyacht Society
genomineerd voor een prestigieuze onder-
scheiding. 

Engbert Zuidema, eigenaar van de jachtwerf,
is trots. ,,Alleen al de nominatie is een grote eer.
Dit was de eerste keer dat wij zo`n groot jacht
gebouwd hebben.” Hoek Naval Design uit
Edam ontwierp het 24 meter lange jacht van
het type Truly Classic. De jury prees vooral

de fraaie dubbele opbouw op het schip.
Súdsee bouwde 14 maanden aan de Drumfire,
die nu in de haven van Barcelona ligt. In
oktober vliegt Zuidema naar Florida voor de
prijsuitreiking.

Jachtwerf Súdsee bestaat sinds 1987, waarvan
ze nu 9 jaar in Makkum zitten. Daarvoor was het
gevestigd in Franeker. Jachtwerf Súdsee Makkum
doet voornamelijk luxe jachtbetimmeringen
(custom build), maar bouwt daarnaast ook
eigen ontwerpen zoals de Súdsee-vlet en de
Súdsee-kajuitsloep.

Jachtwerf Súdsee nominatie voor internationale designprijs

Stille Getuigen houden
herinneringen aan bouw
van de Afsluitdijk levend

Hippolytushoef - Het 75-jarig bestaan van de
Afsluitdijk was voor de Werkgroep Exposities
Hippolytuskerk aanleiding tot een oproep aan
nazaten van de dijkenbouwers, om persoonlijke
herinneringen beschikbaar te stellen voor een
tentoonstelling. Het resultaat is een expositie
die de tijden van weleer opnieuw doet beleven.
Een mooier decor dan het interieur van de
middeleeuwse Hippolytuskerk kan de bezoeker
aan de tentoonstelling zich nauwelijks wensen.

De inzendingen kwamen uit het hele land. Zo
mocht de werkgroep putten uit het archief
van een familie uit Arnhem, en stuurde een
Makkumse dochter van een voormalig dijk-
werker  haar verhaal met bijpassende beelden
op DVD in. Deze laatste is te bekijken en er
zijn herinneringen te beluisteren van een nog
in leven zijnde steenzetter, welke werkte bij
de aanleg. Achter elk voorwerp, knipsel of
foto schuilt een verhaal. Voor de inzenders
van het materiaal gaat het om de beleving van
een periode, waarmee zij zich sterk verbonden
voelen, en waaraan de herinnering levend
gehouden moet worden. Een eerbetoon aan de
voorouders die met hard werken de crisisjaren
doorkwamen. Dit gevoel krijgt de kijker mee.

De Hippolytuskerk aan het Kerkplein te
Hippolytushoef, Wieringen is geopend: tot en
met 7 oktober elke zaterdag en zondag van
13.30 - 17.00 uur. 

Er zijn vier (oud) Makkumers die aan de expo-
sitie hebben bijgedragen t.w. mevrouw Horjus
uit Wassenaar, mevrouw A. Bakker-van Popta
en de heren Albert Kamstra en Willem Draisma.  

Op woensdagavond 3 oktober wordt er vanaf
19.00 uur een workshopavond gehouden voor
vrijwilligers en besturen binnen het jeugd- en
jongerenwerk. Dus voor alle vrijwilligers die
werkzaam zijn bij jeugdsozen, kinderclubs of
wijkverenigingen en die werken met kinderen
of jongeren. Deze avond zal plaatsvinden in
het Marne College te Bolsward. Deelname
hiervan is gratis. Tijdens diverse workshops
zal informatie worden geboden op bestuurlijk,
organisatorisch en uitvoerend vlak. Ook krijgen
de vrijwilligers de mogelijkheid om ervaringen
met elkaar uit te wisselen. De workshopavond
is bestemd voor jeugdsoosbesturen, activiteiten-
commissies en vrijwilligers van het clubwerk/
kinderwerk uit Zuid-West Friesland en Sneek.

Onderwerpen die tijdens de avond aan bod
zullen komen zijn: vrijwilligersbeleid en werving
van vrijwilligers, activiteitenprogramma's op-
zetten, omgaan met lastig gedrag, bewegings-
tussendoortjes als onderdeel van kinderwerk,
vrijwilligers inzetten via de maatschappelijke
stage en geld genereren. Als aanvulling op de
workshops wordt tevens een informatiemarkt
georganiseerd. Opgeven kan via j.speelman@
timpaanwelzijn.nl tot 26 september. 
19:00-19:30: Ontvangst en informatiemarkt
19:30-19:45: Plenaire opening met act
19:45-20:30: 1e ronde workshops
20:30-21:00: Uitwisseling muziek & infomarkt
21:00-21:45: 2e ronde workshops
21:45-Informele borrel

Wil jij meehelpen bij de ontwikkeling van een
website speciaal voor jongeren? Wij zoeken
jongeren die samen er op uit gaan en artikels,
foto's en filmpjes willen maken voor de
jongerensite. Op deze site komen alle activiteiten,
feesten en sportevenementen van de gemeente
te staan. Om deel te nemen aan het webteam hoef
je geen verstand te hebben van programmeren
of het maken van websites. De jongeren krijgen
een korte training waarop ze zullen leren hoe

ze artikels en foto's op de site kunnen plaatsen.
Het team wordt begeleid door de jongerenwerker
van Wûnseradiel. Als je je wilt aanmelden als
deelnemer van het webteam, dan kan je mailen
over bellen naar Lemke Statema, L.statema@
timpaanwelzijn.nl of 0646157141. Ook als er
andere vragen zijn kan je contact opnemen.
Jeugdsozen, sportverenigingen en dorpsbelangen
kunnen ook via de site jongerenactiviteiten
bekend maken. 

Workshopavond 'Versterk Jeugdwerk' op 3 oktober

Jongeren voor het Webteam Wûnseradiel gezocht

Intocht Sinterklaas Balk
rechtstreeks op Omrop
Fryslân Televisie 

Het duurt nog wel een poosje,  maar dan komt
Sinterklaas weer in Fryslân! Op zaterdag 24
november komen Sinterklaas en zijn Pieter-
mannen aan in Balk. Omrop Fryslân is op dat
bijzondere moment aanwezig en zendt het
gebeuren rechtstreeks uit op televisie. 

Voor degene die op 24 november niet in Balk
aanwezig kan zijn, zijn vanaf 14.00 uur de
intocht en alle festiviteiten eromheen te zien
op Omrop Fryslân Televisie. De presentatie is
in handen van Renate Kuivenhoven.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF
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BEDANKT
Het jubileumfeest van Volleybal Vereniging Makkum 

was fantastisch. Het vijftigjarig bestaan is groots gevierd, 
mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en sponsors. 

Omdat het onmogelijk is om al deze mensen en
bedrijven persoonlijk te bedanken, 

willen we dat bij deze doen. 
Bedankt vvoor jjullie iinzet, hhet wwas ggeweldig! 

Ook willen we iedereen bedanken 
voor de attenties die we hebben gekregen. 

Bestuur een jjubileumcommissie
Volleybal VVereniging MMakkum

KantoorAutomatisering

www.focussys.nl

Motorrijder beland in
‘dyksfeart’
Gaast - De politie heeft zaterdagochtend
geassisteerd bij een eenzijdig ongeval op de
Zeedijk, waarbij een 56-jarige motorrijder uit
Dirkshorn gewond raakte. De man ging met
zijn motorfiets door onbekende oorzaak
onderuit en gleed via de berm in de sloot. Een
passant schoot direct te hulp en hielp het
slachtoffer uit het water. Hij is met vermoedelijk
een beenbreuk overgebracht naar het ziekenhuis
in Sneek.

Kinderboekenweek 
onder het motto Sub Rosa 

Makkum - De kinderboekenweek 2007 staat
in het teken van geheimen. Onder het motto
Sub Rosa - Boeken vol geheimen besteedt de
53ste kinderboekenweek aandacht aan geheimen,
mysteries en verborgen zaken in kinderboeken.
De Latijnse uitdrukking sub rosa dateert uit
de 16e eeuw en staat voor geheimhouding.
Het symbool voor deze uitdrukking is een
vijfbladige roos. In het kader hiervan vindt er in
de bibliotheek in Makkum een theateroptreden
plaats met als titel”Rosa Bollebosa”. Het oude
dagboek van Rosa Bollebosa waarin ze al haar
geheimzinnige avonturen heeft genoteerd
speelt hierin de hoofdrol.

Deze voorstelling is op vrijdag 5 oktober om
16.00 uur en is bedoeld voor de kinderen van
groep 5 tot en met 8 jaar. De toegangsprijs is
2.50 euro en van te voren aanmelden is wen-
selijk. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in de
bibliotheek in Makkum. Verder is er gedurende
de hele week tijdens de openingstijden een
raadselroute  waarbij je kunt proberen achter
alle geheimen te komen.
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ALLES VVERS EEN HHUISGEMAAKT!!!
KIJK OOP WWWW.PIZZERIAPINGJUM.NL

VV Makkum
Competitie zaterdag 29 september
senioren
SC Joure 1 - Makkum 1 14.30 uur
Waterpoort B. 2 - Makkum 2 12.00 uur
Makkum 3 - Blauw Wit 5 14.30 uur
Heeg 4     - Makkum 4  14.30 uur

junioren
Makkum A1  - Onstop63 A2  14.30 uur
Makkum B1      - Frisia B2     12.30 uur
Heerenveen C2  - Makkum C1    11.30 uur
Mulier MC1   - Makkum MC1  9.45 uur

pupillen
Makkum D1   - Mulier D1      9.30 uur
Franeker SC D4 - Makkum D2  9.00 uur
Mulier E2     - Makkum E1    11.00 uur
Makkum E2    - AVC E3      9.00 uur
Makkum E3  - Sleat E2      10.00 uur
Makkum E4   - S’goutum’70 E3 9.00 uur
AVC F1     - Makkum F1      9.00 uur
Makkum F2    - Robur F2       11.00 uur
Makkum F3   - De Walde F2     10.00 uur
JV Bolsward F8 - Makkum F4      10.15 uur

NeVoBo-competitie
vrijdag 28 september
20.30 uur H  Makkum    - Stânfries
20.15 uur D  vc Bolsward 5 - Molkwar
20.15 uur JM Makkum     - Heecherop
21.30 uur D  Makkum 3  - VLO 2
21.30 uur H  Makkum 2 - CoVos 5

zaterdag 29 september
17.00 uur D  Makkum 2  - V.V.H.
17.00 uur D  Makkum   - Swette Switters
17.00 uur M  Makkum   - Vovem ‘90  2

* Ook dit jaar weer Kalebassen te koop zijn 
bij de familie Oostenveld, Bleekstraat 7 
in Makkum, tel. 0515-232745. 

* De opbrengst gaat naar de   ”Tjallingstichting”
Paardensport gehandicapten Fryslân.

Voetbalprogramma

Sporthal

Wist u dat...

Makkum - Zaterdagmiddag 22 september stond
voor Makkum de thuiswedstrijd tegen koploper
VVI op het programma. De promovendus uit
Idskenhuizen had haar eerste drie wedstrijden
weten te winnen. Makkum trainer Sjouke de
Bos verwachtte daarom niet dat zijn ploeg deze
middag voldoende zou hebben aan slechts één
helft goed voetbal. Toch bleek dit om half vijf
voldoende om de drie punten in het vissersdorp
te houden. 

Makkum, toch met een aantal geblesseerden
en twijfelgevallen in de selectie, startte vol
overtuiging. Na goed drie minuten spelen was
het Daniël Kleiterp die met een individuele
actie, waar deze jonge speler een patent op
lijkt te hebben, de defensie van VVI zoek
speelde. De inzet van Kleiterp werd echter net
tot corner verwerkt. Ook uit deze corner was
Makkum dichtbij de openingstreffer, maar de
inzet van Teake Elgersma ging naast.
Ondanks het initiatief van de Makkumers was
het VVI die uit het niets op een 0-1 wist te
komen. Spits Kuperus van VVI wist wel raad
met de geboden ruimte en schoof droog, maar
beheerst de bal achter Simon Adema. Luttele
minuten later was het dezelfde Simon Adema
die door zeer attent keeperswerk Makkum in de
wedstrijd wist te houden. Vrijwel direct hierna
was het Jelle Hiemstra die attent reageerde op
een slippertje van de doelman van de tegenpartij
en zodoende de 1-1 op het scorebord wist te
zetten. Het spel golfde de eerste helft op en neer,
wat voor de toeschouwers een vermakelijk
schouwspel opleverde. Alhoewel VVI beschikte
over een aantal lepe, behendige en snelle aan-
vallers, hield de defensie onder leiding van
Andries Smink en de eveneens sterk spelende
Teake Elgersma stand. Net voor het rustsignaal
kreeg Daniël Kleiterp het weer op zijn swingende
heupen en op een voor hem karakteristieke
wijze zette hij zijn team op een 2-1 voorsprong. 

Na de rust werd duidelijk dat ook deze middag
Makkum (nog) niet bij machte is om het goede
spel over twee helften te verdelen. Ondanks
het veldoverwicht van VVI waren de beste
kansen toch voor de gastheren. Zowel Daniël
Kleiterp als Yme de Jong waren dichtbij de
bevrijdende 3-1, maar de keeper van VVI was
telkens de sta in de weg voor de voorwaartsen.
Doordat de 2-1 stand in het voordeel van
Makkum op het scorebord bleef, was de gehele
tweede helft ongekend spannend. Een kwartier
voor tijd was VVI wel heel dichtbij de gelijk-
maker, maar Simon Adema wist de inzet van
Kuperus adequaat te pareren. Met name in de
10 minuten hierop volgend kreeg Makkum tot
drie keer toe grote kansen om de wedstrijd
definitief te beslissen, maar dit mocht niet
lukken. Scheidsrechter De Zeeuw kreeg er deze
middag niet snel genoeg van, want pas na 10
minuten extra speeltijd vond de leidsman het
welletjes. 

Door deze winst doet Makkum goede zaken
en weet het de aansluiting met de koplopers te
behouden. Met 6 punten uit drie wedstrijden
doet Makkum gewoon volop mee om de
bovenste plaatsen. Om deze strijd te continueren
moet er ook zaterdag in de uitwedstrijd tegen
Joure worden gewonnen. Dit is natuurlijk leuker
als daar voldoende supporters bij aanwezig
zijn, dus.... 

voetbal - Makkum op koers door winst tegen koploper

Witmarsum -  Vrijdagavond werd in waterpark
”Mounewetter” te Witmarsum weer de jaarlijkse
scholenmarathon gehouden. In totaal deden er
10 teams mee van 5 scholen. Een team bestaat
uit zes deelnemers, iedere deelnemer moet in
5 minuten zoveel mogelijk banen zwemmen.
Het talrijk aanwezige publiek moedigde de

deelnemers luidkeels aan. Uiteindelijk mocht
het 1e team van CBS de Hoekstien uit Arum de
wisselbeker in ontvangst nemen. De tweede prijs
was voor het 2e team van de Utskoat uit
Witmarsum, 3e werd het 1e team van de
Salverdaskoalle uit Wons.

CBS de Hoekstien winnaar scholenmarathon

Cornwerdermolen 
100 jaar
Cornwerd - Ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan dit jaar van de Cornwerdermolen,
viert men dit zaterdag 29 september a.s. met
het organiseren van een open dag. De molen
is op het vermeldde tijdstip open gesteld voor
het publiek. De entree is gratis! 
Voor degene die meer informatie wil kan bellen
met Molenaar Martin, tel. 06 1087 7364.



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 26 september 2007

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

gratis geplaatst
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

Zoekertje

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Bij aanlevering per e-mail tekst en
foto's niet in hetzelfde bericht. Zowel tekst als
foto's (jpegbestand) als bijlage bij het e-mail
bericht zenden. Betreft het enkel tekst dan mag
de tekst ook in de body van het e-mail bericht
geschreven worden. U dient geen verslagen/
kopij of foto's en advertenties rechtstreeks naar
de drukker te zenden.

Advertentieopdrachten nieuws/kopij kunt u tot
vrijdagavond 20.00 uur inleveren.

TE KKOOP

De Gearen 10
MAKKUM

Vrijstaande, grote
(gezins)woning met
garage, berging en

ruime tuin.

Vraagprijs:
€€ 285.000,00 k.k.

Batavus Pizza damesfiets lage instap model zeer mooi,
drie versn., kleur wijnrood € 250.-; Carrera Alu-City-Bike
damesfiets, sportief model, 7 versn., kleur bordeauxrood
€ 225.-, tel. 06-50974197 

Stacaravan op de Holle Poarte te Makkum eventueel ook
te huur voor langere tijd, tel. 06-30630273

Zware Swifter stamboek dekrammen ARR/ARR en zwoeger
vrij, goede bespiering en van verschillende bloedlijnen,
rot kreupelvrij. H. Drayer, Ferwoude. tel. 0515-542616

Ford Escort klokgaaf voorzien van nieuwe koppelingsplaten
en drukgroep, bw.jr. 1993, met nieuwe APK, inruil mogelijk,
tel. 06-14064482

Elektr. gitaar in prima sttaat. Startocaster (fender model) van
het merk Encore. Kleur rood- 3 elementen. Mooie strakke
hals, nieuwe snaren, compleet met snoer (zonder hoes).
Kan uitgeprobeerd worden, versterker is aanwezig € 60.-
tel. 0515-231881

Vogelkooi € 10.-; Workmate € 45.-, tel. 06-30630273

Goed werkende computer met Windows 98 en kleuren-
printer € 125.-, tel. 06-51266936

Kalebassen en pompoenen in alle kleuren en maten. Fam.
D. van Kalsbeek, Sielânsreed 5, Gaast, tel. 0515-542547

Buggy, compleet met voetenzak en twee boodschappen-
netten voor € 15.-;  Voetenbadje, merk Carmen € 3,50; AB
KING pro buikspierbankje voor € 15.-, tel 0515-232085

Koel vries combinatie ± 2 jaar oud met lichte transport-
schade € 100.-, tel. 06-14064482



Sparta herenfiets leren zadel e.a. extra’s, 5 versn. kleur
metaillic paars, zeer mooi € 200.-; Elektronische schrijf-
machine Brother model 25, incl. 5 x zwart lint corrigeer-
baar als nieuw € 40.-, tel. 06-50974197

Kunststof honden reisbench groot model € 80.- en een klein
model € 45.-; Nieuw metalen 2 deurs hondenbench groot
€ 40.-; Kunststof hondenmand groot € 30.-, tel. 06-30630273

Man voor timmer-, schilder en tuinwerk, tel. 06-49336809

Ilse (13) en Ieteke (13)  bieden zich samen aan als babysitters,
tel. 0515-233655 of 06-42839145

Huishoudelijke hulp, tel. 06-47024245

Konijnenren en winterhok, tel. 0515-232785

Wij zoeken een nieuw huis voor onze lieve hond Roxie,
kruising Jack Russel met Stabei. Het liefst bij mensen die
de hele dag thuis zijn. Het is een zeer rustige hond. Meer
info: 06-51266936

Afgelopen donderdag ben ik toen we naar de Jumbo gingen,
mijn linkerslofje verloren. Het is een donkerblauw leren
babyslofje met verschillende lichtere blauwe ‘legervlekken’
erop. Wie heeft mijn slofje gevonden? tel. 0515-233938
groetjes Leyton Genee

Sinds 31 augustus onze zwart geëmailleerde ex-katertje 4
jaar oud, heeft een krom oortje. Wie heeft hem gezien of
weet waar hij is, tel. 0515-232597
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Zoekertje
TE KOOP

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

AANGEBODEN

Wegens beëindiging van ons bedrijf

OPHEFFINGSKORTING
Kom nu profiteren van onze superlage prijzen

maar let wel: OP is OP, WEG is WEG!!!

(open t/m 4 november 2007)

Graag tot ziens op de Holle Poarte, Makkum Tel 0515 - 231048

VERLOREN

VERMIST


