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Nieuw in Makkum pedicure Astrid Nota
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

(eigen foto)

Makkum – De pedicure Astrid Nota start vanaf
volgende week haar praktijk bij Schoonheidsinstituut Karin Koornstra. Ze is gespecialieerd
in de diabetische voet en staat ingeschreven bij
Provoet (landelijke organisatie voor de Pedicure)
en bij het KRP (kwaliteitsregister voor Pedicure).
Zodat u weer dat u er profesioneel en vakkundig
word behandeld en er vergoedingen mogelijk zijn
via de Zorgverzekeraar, afhankelijk van uw polis
voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.
Astrid heeft al enige jaren een praktijk te Sneek en
kwam met Karin in contact tijdens de scholing
Dermatologie. Zo is het idee ontstaan om naar

Makkum te komen omdat er regelmatig vraag is
naar een pedicure met de aantekening diabetische
voet Astrid werkt met de modernste behandelingstechnieken en met produccten die u kunnen helpen
bij uw voetproblemen of helpen deze te voorkomen. Heeft u last van o.a. eelt, ingegroeide
nagels, likdoorns of wilt u preventief u voeten
laten verzorgen kunt u bellen voor een introductiebehandeling van 17,50 euro bij Schoonheidsinstituut Karin Koornstra, Tel: 0515-232300.
Of kom kennis maken met Astrid tijdens de
vroege vogelactie zaterdag 24 oktober vanaf
6.00 uur is er al een de pedicure behandeling
voor 6,50 euro u kunt ons vinden deze dag naast
kapsalon Nynke inde Kerkstraat.

OVM zet de wintertijd op spectaculaire wijze in
Makkum – Het is weer zover, de wijzers van de
klok gaan op zondag 25 oktober a.s. één uur terug
’s nachts om 03.00 uur is het einde van de mooie
lange zomer. En doet de wintertijd zijn intrede. De
Makkumer OVM (Ondernemers Vereniging Makkum)
wil met een ludieke actie van start gaan. De actie
wordt gehouden op de dag voorafgaand aan de wintertijd, dus op zaterdag 24 oktober a.s. De diverse
winkels gaan deze ochtend om 06.00 uur open,

profiteer er van want om 09.00 uur is de actie weer
voorbij. Ondertussen pakt u uw voordeel en de
deelnemer verhoogd de omzet. Dus inwoners van
Makkum e.o. stem uw wekker, klok of digitale
signalering vroegtijdig af! Enkele leden van de
OVM zijn al druk bezig om leden warm te krijgen
voor een spectaculaire start van de lange winterperiode. Kijk in de advertenties van de deelnemdende
winkeliers op pagina 8 t/m 11.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Uw huis op Funda?
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Info
Kerkdiensten
zondag 25 oktober
Van Doniakerk
9.30 uur mw. Aardema uit Menaldum
R.K. Kerk
9.30 uur gezamenlijke viering pastor J. Post
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. F. Bandstra, Molkwerum
Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. Chr. J. Wever, dienst te Workum

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk

geen opgave

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.

Familieberichten
Weet voordat ik vergeet
dat ik bij jullie verbleef.
Weet voordat ik vergeet
dat ik heb geleefd.
Weet voordat ik vergeet
dat ik om jullie geef.
Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie
herinneringen, nemen wij afscheid van myn
leave man, ús heit en pake

Paulus Aukema
* 3 september 1931
Makkum

 18 oktober 2009
Bolsward

Jeremia 23:28a

ds. Marc Jaap de Berg
alles altijd
geboren 5 juli 1958
Breda

vader van: Jakob de Berg
Tomas de Berg
Connie Boorsma

Makkum: Maaike Aukema - van de Witte
Bartina en Eddie
Marjan, Anna

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Paulus Jacob

Paulina en Bas
Barth, Maaike, Jakcomijn

Aakweg 21
8754 AL Makkum

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

Op donderdag 22 oktober is er van 17.00 tot
18.00 uur gelegenheid tot condoleren bij ons thuis.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 23 oktober om 12.00 uur in aula 1 van
crematorium ’Goutum’, Yndijk 1 te Goutum.

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

Na de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot
condoleren.

overleden 17 oktober 2009
Witmarsum

man van: Joke de Berg-Pas

52 jaar

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

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

De profeet die een droom heeft, vertelle een droom,
en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid;

Jona de Berg
Ald Rij 13
8748 BB Witmarsum
De dienst van Woord en Gebed zal worden
gehouden op donderdag 22 oktober
om 11.00 uur in de Koepelkerk, Kerkplein 2
te Witmarsum. Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden.
Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

1969

22 oktober 2009

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur
tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Het is zo stil en leeg in huis…
Hartverwarmend was het voor ons om zoveel
medeleven en steun te mogen ondervinden,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze mama en oma

Henny van Malsen-van Dijk
Het heeft ons goed gedaan en het sterkt ons, om
met vallen en opstaan, te proberen de draad van
het leven weer op te pakken.
Hartelijk dank.
Leen van Malsen
kinderen en kleinkinderen.
Makkum, oktober 2009

40 jaar getrouwd
Gefeliciteerd!
Ype, Fonny
Anouk & Leon
Andries , Angelique
Larissa & Tirza
Jochem, Marijke
Bente
Bauke Jetze en Willy

Plaats uw
familiebericht in de
Makkumer Belboei
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Halfvolle Vanille Yoghurt...................................1.29
Casselerrib, 100 gram.............................25

Agenda
vrijdag 23 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

cent korting
Prei, 500 gram.............................................................45 cent
Appelsientje Dubbeldrank (sin./per.) 1 liter...............89 cent
De Ruyter Chocoladevlokken, 300 gram...........................1.39
De Heer Chocolade Bloemblaadjes, 150 gram..................1.19

dinsdag 27 oktober
Makkum – Open middag 13.30-15.15 uur
van de 3 basisscholen in Makkum
Makkum – Zorgcentrum Avondrust kaartclub
14.00 uur in het restaurant

woensdag 28 oktober
Makkum – Doopsgezinde kerk 9.15-11.45 uur
Mediteren en creëren, inschrijving sluit vandaag,
opgave via mail fvdbelt@hetnet.nl

Uit Blom’s Slagerij
Leverworst, 100 gram............................................nu 60

Aanbiedingen geldig van do. 22/10 t.e.m. wo. 28/10
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Hulp voor kinderen ‘Praktijk Sterrekind nu ook
in het noorden’

(eigen foto)

* Kindertherapeute Linda Peelen
Munnekeburen - Vanaf juli 2009 start kindertherapeute Linda Peelen haar Praktijk Sterrekind
in Munnekeburen. Al 5 jaar voert Linda haar
succesvolle praktijk in het midden van Nederland.
De kindertherapeute helpt kinderen bij verdrietige
en moeilijke stukjes in hun leven. Linda vertelt
enthousiast: ‘Ik help kinderen de zon (weer) in
hun leven te laten stralen.’ Met veel plezier en
voldoening heeft Linda Peelen vele kinderen en
hun ouders uit midden Nederland, maar ook uit
andere provincies mogen begeleiden. Gezien de
hulpverlening specifiek is komen er vanuit verschillende hoeken van het land kinderen naar Linda
toe, Linda heeft zelfs kinderen uit België geholpen.
In Praktijk Sterrekind geeft Linda rouw- en verliesbegeleiding aan kinderen en jongeren. Het verlies
van een vader of moeder, een broer of zus, opa
of oma of een geliefd huisdier, soms worstelen
kinderen met hun gevoelens rondom het verlies
en helpt Linda hen het verlies een plekje te geven
in hun leven. Ook wanneer er sprake is van een
echtscheiding binnen het gezin kan het voor kinderen fijn zijn ondersteuning te krijgen bij het
verwerken hiervan. Een verlies in welke vorm ook
is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis.
Het is belangrijk dat kinderen het (rouw)proces

goed doorlopen, anders komt het verdriet op een
ander moment in hun leven terug. Naast rouwen verliesbegeleiding helpt Linda ook gevoelige
en intuïtieve kinderen. Kinderen van deze tijd zijn
heel gevoelig en staan open voor vele prikkels van
buitenaf waardoor ze soms problemen kunnen
ervaren. Problemen zoals buik- en hoofdpijnklachten, angstig zijn, stil en terug getrokken
gedrag of juist hyperactief worden en/of slaapproblemen kunnen voorkomen. Linda helpt hen
hiermee om te gaan waardoor ze (weer) in hun
eigen kracht komen te staan, lekker in hun vel
komen en (weer) kunnen genieten van het leven.
Ook ondersteunt ze kinderen op sociaal en emotioneel gebied, zoals hulp bij onzekerheid, faalangst, verlegenheid etc. Linda begeleidt kinderen
vanaf 4 tot en met 21 jaar en ook hun ouders en
verzorgers kunnen in de praktijk terecht. Door
te werken met verschillende werkvormen zoals
tekenen, praten, spel, muziek, ontspanningsoefeningen, helende verhalen, knutselen, schilderen, affirmaties, rituelen, symbolen, visualisaties,
mediteren, kinderyoga etc. sluit Linda aan op de
belevingswereld van het kind en helpt ze kinderen
om (weer) verder te kunnen groeien in hun ontwikkeling.
De praktijk is gevestigd in het achterste gedeelte
van de woonboerderij. Linda vertelt: ‘Het is een
droom die uitkomt, ik ben ontzettend blij dat ik
mijn werkzaamheden in het noorden mag gaan
voortzetten en kinderen én volwassenen ook
hier kan helpen de zon (weer) in hun leven te
laten schijnen!’ Vele ouders die nu bij Linda het
midden van het land komen willen de begeleiding
bij Linda blijven voortzetten gezien ze erg tevreden
zijn over de resultaten en het effect bij hun kind
en zeggen ‘we maken er gewoon een leuk dagje
uit van’. Gezien de hulpverlening best specifiek
is willen ze de reis naar Munnekeburen graag
maken. De praktijk ligt net over de provinciegrens in Friesland, is centraal gelegen en goed te
bereiken voor mensen uit zowel provincie
Friesland als Drenthe, Flevoland en Overijssel.
Linda is aangesloten bij de Nederlandse Federatie
Gezondheidszorg waardoor haar consulten door
vele zorgverzekeraars worden vergoed.
Het adres per 1 juli 2009:
Grindweg 120, 8485 JE Munnekeburen,
M 06 – 48 18 52 63. \
Kijk voor meer informatie op
www.praktijk-sterrekind.com

Computerlessen voor 50 plussers in Makkum
Bolsward/Makkum - Op 26 oktober starten in
de bibliotheken van Bolsward en Makkum bij
voldoende deelname een nieuwe serie computercursussen voor 50-plussers. Docenten van SeniorWeb Wûnseradiel/Bolsward maken de cursisten
in een ontspannen sfeer wegwijs op de computer.
Vanaf maandag wordt in Bolsward om 9 uur de
cursus Word 1 2007gegeven. Op maandag 26
oktober kan om 10.45 uur in Makkum de cursus
Word 1 2003 en op donderdag 29 oktober cur-

sussen Word 1 2007, of de cursus Internet of de
fotocursus Ulead worden gegeven. Voor de laatste
2 cursussen dient men over voldoende Windowservaring en tekstverwerking te beschikken en
voor internet ook over een werkend e-mailadres.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de
bibliotheek van Bolsward, Makkum, Witmarsum
en Workum.Nadere informatie is verkrijgbaar
bij Syb de Jager telef.nr. 0515 574529 en Petie
Tol telef.nr. 0517 531554.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER





Babi Pangang
Kip met Champignons
Mini Loempia’s
Witte rijst

2 pers.

 12.50

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

Kringloop Max in centrum op de Markt

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.25
Hollandse Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.45
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . 1.00
Mooie grote bospeen
1 bos voor maar . . . . . . . . . . . . 1.00
Heerlijke nieuwe oogst Elstar appelen,
handperen en stoofperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
Bij besteding van  5.10 grote verse eieren voor maar  1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Makkum – Sinds kort is Kringloop Max gevestigd
in het pand van het voormalige pand van Ons
Gebouw op de Markt 17. Het wordt gerund door
Mike Ros, deze heeft jaren in de bediening van
de horeca gewerkt. Op een gegeven moment dat
ik dit wel gehad zegt Mike, het altijd ’s avonds
laat en in de weekends werken. Neen ik ben echt
aan een nieuwe uitdaging toe en ik zie dit als een
gat inde markt. Er zijn al veel artikelen ingebracht,
zoals elcetro-apparaten, witgoed, kinderkleding,
schoeisel, cd’s, etc. TV’s dit type raak je niet meer
kwijt zegt Mike, enkele printers en faxen. Ook is
er een hoekje ingericht waar men een fax kan

versturen en kan printen. Tevens is er verkoop in
consignatie, d.w.z. goederen die verkocht worden
voor rekening van de inbrenger, dit gaat dan om
grotere stukken zoals een bankstel e.d. Van de
verkoopprijs is dan vijf en twintig procent voor
Kringloop Max. Er was nogal wat tijd nodig om
een vergunning te krijgen, de afspraak met de
gemeente is gemaakt dat het kleinschalig van
opzet dient te blijven.
Kringloop Max Markt 17 in Makkum is geopend
van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot
17.00 uur. tel. 06 – 437 522 22

Brandweer, Politie en Ambulance op één plek
Bolsward - In Bolsward is een geheel nieuw
complex voor de hulpverlening aan de burger
ontstaan. Aan de Hichtumerweg in Bolsward
zijn de brandweer, Politie en tot ieders verbazing
ook een ambulance post gevestigd. Het gebouw
geeft huisvesting aan de politie van het team
Iselmarkust en de brandweer van Bolsward. Het
is tevens het bureau van de brandweerkorpsen
van Bolsward, Littenseradiel en Wûnseradiel.
Bij de opening kon burgemeester Vroegindeweij
meedelen dat dankzij de inzet van de heer Van
der Kam van het Antonius Ziekenhuis en de heer
Hiddes van de ambulancezorg van het UMCG
(Universitair Medisch Centrum Groningen) een
pilot voor zes maanden is afgesproken en de
ambulance voor deze tijd in Bolsward zal staan
en door twee personen bemand gaat worden. De
aanrijdtijd voor de Zuidwesthoek wordt hiermee
behoorlijk bekort. Als je dan kijkt hoe vaak er de
afgelopen maanden en ambulance naar Makkum

gereden is, geen overbodige luxe. Burgemeester
Vroegindeweij hoopt dat na deze 6 maanden
gebleken is dat het beter werkt en er definitief een
ambulance in Bolsward paraat staat. In Bolsward
is nu niet alleen het rood en blauw goed geregeld,
maar ook het wit van de ambulance. Bij de opening was nog geen rekening gehouden met deze
post en dus gingen er na de opening door de
CdK Jorritsma alleen rode en blauwe ballonnen
de lucht in. Een mooi nieuw complex en zeker in
deze tijd, waarin de financiën van de politie niet
positief in het nieuws komen, best wel bijzonder.
Het nieuwe complex staat aan de buitenkant van
Bolsward en is gezien de omliggende wegen een
hele vooruitgang en hierdoor kunnen de hulpdiensten snel via deze wegen naar de brand, een
ongeval etc. uit rukken. Het nieuwe complex is
gehuisvest aan de Hichtumerweg 17-19 8701
PG Bolsward.

Zangdienst
Makkum – Zondagavond 25 oktober om 19.30
uur is er weer een zangavond in de Baptistenkerk te Makkum, C.Lenigestraat 10. Spreker
deze avond is br. D. Tamminga, hij koos als
onderwerp “Relatie en Religie”. De gebroeders
Wiersma (Haitze en Sjoerd) uit Scharnegoutum
hopen voor ons te zingen. Ze treden als broers al
meer dan 20 jaar op en zingen liederen uit

Opwekking en van Joh.de Heer. In bejaarden
centra’s komen ze graag voor ons zingen. Maar
ook in kerkdiensten of waar ze maar gevraagd
worden. De samenzang wordt zondagavond verzorgd door br. A. Couperus.
Wij nodigen u allen van harte uit,
namens de Zangcommissie Workum/Makkum.
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Wist u dat...
* sommigen vorige week voor niets met hun
kleingeld klaar zaten
* vanavond of morgenavond Muziekvereniging
Hallelujah Makkum wel bij u aanbelt
* u dan verrast wordt met heerlijke dúmkes of
sûkerlatten voor slechts € 2.50 per pakje
* u het kleingeld opnieuw klaar kunt leggen als
u de drumband hoort voorbijgaan!

.

.
Stremming doorgaand wegverkeer
Afslag Hemmensweg - Weersterweg te Makkum v.v.

Waar is ons vlot?
Makkum – Na de visserijdagen hebben we de
pieremagochel gesloopt en er bleven twee vlotten
over. 1 Vlot behoort tot de Cornwerdermolen en
op de andere konden we nog heel leuk spelen en
varen. Tot onze grote verbazing zijn binnen 3
weken beide vlotten weg. Ze lagen bij de Botterstraat in het water van de Melkvaart. Wie heeft ze
weggehaald? Hylke en Niels, tel. 0515-232392.

Duizend euro van St. NUT
voor nieuw hek
.
Wons - Dorpsbelang Wons is verheugd over het
feit dat de aanvraag van  1000,- bij stichting
het Nut voor materiaal voor een nieuw hek om
de pôle is gehonoreerd. Het is de bedoeling dat
dorpsgenoten t.z.t. zelf het hek gaan plaatsen.

Presentatie tweede dorpsvisie “Klopjend Hert”
Wons - Op een bijeenkomst in dorpshuis ‘t Bynt
op 9 november jl. heeft Folkert Elgersma, voorzitter Dorpsbelang Wons, de tweede dorpsvisie
Wons 2009-2019 overhandigt aan wethouder
Wigle Sinnema van de gemeente Wûnseradiel.
Na een evaluatie in 2007 van de eerste visie
vond Dorpsbelang het zinvol om een tweede
dorpsvisie op te stellen. Met behulp van een
aantal dorpsgenoten en stichting Doarpswurk is
de visie met de naam ‘Klopjend Hert’ tot stand
gekomen. De visie richt zich voor de komende
10 jaar vooral op de sociale infrastructuur van
het dorp: hoe behouden we een leefbaar dorp.
Daarbij komen o.a. de volgende items aan bod:
aantrekkelijk wonen voor jong en oud; behoud
school in het dorp; uitbreiding recreatieve voorzieningen; voorzieningen voor de jeugd; etc.
Het is de bedoeling dat de realisatie van de
gestelde doelen in de komende jaren worden uitgevoerd door werkgroepen, samengesteld uit
enthousiaste dorpsgenoten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel maken bekend, dat in verband met het
realiseren van een rotonde, de afslag Hemmensweg - Weersterweg onder Makkum de Hemmensweg
ter hoogte van deze kruising

gesloten zal zijn van maandag 19 oktober t/m vrijdag 18 december 2009
of zoveel langer als noodzakelijk of korter als mogelijk blijkt te zijn, voor al het gemotoriseerde wegverkeer.
Het fietsverkeer kan gebruik blijven maken van het (nood)fietspad.
Witmarsum, 21 november 2009
Burgemeester en wethouders van Wûnseradiel,
Drs. Th. R. Piersma, burgemeester.
Mr. D.L. Visser, secretaris.

.

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 21 oktober 2009

Aan tafel op c.b.s. ‘De Bonkelder’ rondom de Kinderboekenweek

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

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE

Witmarsum - Als afsluiting van de kinderboekenweek 2009 was er donderdag 15 oktober een waar
snoepfestijn op CBS ‘De Bonkelder’ in Witmarsum.
De kinderen hadden de afgelopen weken middels
verschillende workshops met het thema gewerkt,
waarvan de ouders nu de resultaten konden zien.
Bij de start van de kinderboekenweek met als thema:
‘Aan tafel’ was er een gezamenlijk snoepontbijt in
de verschillende groepen waarbij de leerkrachten
de kinderen een passend verhaal voorlazen. Tijdens
verschillende workshops hebben de kinderen koekjes
en cakejes gebakken, appelmoes en snoepstokken
gemaakt, pollepels versierd en werd er gewerkt met

(eigen foto)
brooddeeg. De onderbouw maakte een popcornkikker
en rupsje nooitgenoeg van spekjes. Tevens werd er
koksmutsen en schorten gemaakt, recepten geschreven en menukaarten gemaakt.
Afgelopen donderdag aten de kinderen samen pannenkoeken op school en ’s middags mochten de ouders
dus komen kijken. Er was veel belangstelling voor
alle dingen die de kinderen gemaakt hadden. In het
restaurant was het ook een drukte van belang waar
men een kopje koffie kon drinken met eigen gebakken
cakejes. De kinderen hebben ook enorm genoten en
geproefd van de heerlijke kinderboekenweek van 2009.

Kinderboekenweek “aan tafel” op OBS It Iepen Stee
Makkum - Afgelopen anderhalve week stonden in het
teken van eten. Alle groepen hebben op verschillende
manieren aan dit thema gewerkt. Zo is groep 1 en
2 naar de bibliotheek geweest en hebben ze samen
met een bakmoeder hele lekkere chocoladekoekjes
gebakken. Groep 3 en 4 heeft samen met een
moeder, een heuse kokkin, fruitspiesje met chocolade gemaakt en ook hebben ze kwarktaart gebakken.
Groep 5 en 6 heeft aan de hand van het kinderboekenweekgeschenk “de wraak van het spruitje” spruitjesburgers gemaakt. Deze waren overigens heerlijk.
Ook hebben ze met spaghetti hun naam geschreven,
idee uit het boek “Spaghetti van Menetti”. Groep 7 en
8 heeft met behulp van een moeder, diezelfde kokkin,
fruitcocktails gemaakt en getekend met warme
chocolade. Hieruit ontstonden ware kunstwerken.

Het hoogtepunt van de kinderboekenweek was
toch wel het bezoek van twee hele echte schrijvers/
schrijfsters. Groep 1 tot en met 4 kreeg bezoek van
Riemkje Hoogland-Pitstra, de schrijfster van onder
meer Tomke en Marten de Mús. We hebben geluisterd naar mooie verhaaltjes, we hebben gedanst
en gezongen en we hebben op muziek fantasie
zuurkool en taart gemaakt. Het was een hele leuke
middag. Groep 5 tot en met 8 heeft bezoek gekregen
van Eppie Dam. Ook deze ging ons voorlezen en
veel dingen vertellen. Een hele gezellige ochtend.
Er is zelfs iemand geweest die een handtekening
gescoord heeft. Al met al hebben we heel veel
gedaan en een ontzettend leuke kinderboekenweek
gehad en we sluiten dit alles de maandag na de
herfstvakantie feestelijk af.

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Zangdienst 25 oktober
Baptistenkerk Makkum
Br. D. Tammina
m.m.v. Gebr. Wiersma
(Haitze en Sjoerd)

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 21 oktober 2009

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 21 oktober 2009

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 21 oktober 2009

pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 21 oktober 2009

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 21 oktober 2009

"Wiltsje fan Peasens" nei it Doarpshus "De Bining" te Koarnwert
man út Peazens. Hy ferkocht de skol dy't troch
de fiskers fan Peazens op it Waad fongen wie
yn Dokkum by de Waach. Dat sadwaande it ferneamde sechje: "By de Waach stiet Wiltsje fan
Peazens mei hiele grouwe skol!" En wêrom't
trije manlju har neamd hawwe nei dy iene persoan? Wa wit komt dat ûnder de foarstelling noch
oan 'e oarder, want de mannen spylje en sjonge
net allinnich, der is ek hiel wat te fertellen.

Koarnwert - Op freedtejûn 6 november, 20.30
ûre, komt "Wiltsje fan Peasens" nei it Doarpshus
"De Bining" te Koarnwert. Wiltsje fan Peazens
is de namme fan in ploechje fan trije folksmuzikanten. Se hawwe har neamd nei in fiskerman dy't
foarkomt yn Siderius de Granaet, it ûnferjitlike
jongereinboek oer in jonkje út Dokkum, dat
skreaun is troch Abe Brouwer. It die lykwols bliken
dat dy Wiltsje fan Peazens echt bestien hat, krekt
as guon oare figueren út dat boek. It wie in fisker-

De groep Wiltsje fan Peazens bestiet no al sa lang
dat de muzikanten net iens mear krekt witte wannear't se begûn binne. Mar it is nei alle gedachten
mear as fiifentweintich jier lyn. De groep bringt
meast eigen lieten, dy't skreaun binne troch de
sjonger-fioelespiler Hylke Tromp.. Wiltsje fan
Peazens brûkt gjin mikrofoans of oare elektryske
helpmiddels; se komme sa't se binne en wolle leafst
ien wêze mei it feest fan it publyk. En as de minsken sjonge wolle, dan klappe se it Frysk Lieteboek
deryn. Want by Wiltsje fan Peazens is it wat oars
as oars. Meast komme de minsken foar de muzyk,
mar Wiltsje fan Peazens komt foar de minsken.

Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Start fotowedstrijd ‘Ik hou van de Friese meren’
Welk meer is het mooist?
Makkum - Fryslân is trots op haar meren en op
het feit dat deze na ruim tweehonderd jaar weer
in november officieel bezit worden van de provincie Fryslân. Daarom wil de provincie de twaalf
mooiste meren een plek geven op de kalender
die Het Friese Merenproject voor 2010 samenstelt. Hiervoor organiseert Het Friese Merenproject een fotowedstrijd. Wat de mooiste meren
zijn, bepalen inwoners van Fryslân en watersporters uit het hele land in de merenverkiezing
‘Ik hou van de Friese meren’, die vandaag van
start gaat. Wie een mooie foto heeft van één van
de meren die op de shortlist van 20 meren staat
(www.friesemeren.nl), kan deze tot 6 november
2009 insturen met de reden waarom dit meer
favoriet is. De beste inzendingen komen op de
kalender. Op de website staat een lijst met twintig
Friese meren. Deelnemers kunnen op één van deze
meren stemmen door een foto (hoge resolutie en
rechtenvrij) ervan in te sturen. Daarnaast moet
in twee korte zinnen worden aangeven waarom

juist dit meer zo mooi of speciaal is. Twaalf foto’s
krijgen een plek op de nieuwe kalender van Het
Friese Merenproject. Water is belangrijk voor
Fryslân. Het Friese Merenproject werkt al jaren
aan vele verbeteringen die de watersport steeds
uitgebreidere mogelijkheden biedt. Ook de
komende jaren wordt op duurzame en innovatieve
wijze verder geïnvesteerd in de kwaliteit van de
Friese wateren. De provincie is blij dat de Friese
meren straks weer ‘thuis’ zijn. Ruim tweehonderd
jaar geleden stond de toen opgeheven ‘Republiek
Friesland’ ze min of meer gedwongen af aan het
Rijk. Op 12 november worden de Friese meren
officieel overgedragen door de RVOB (voorheen
Directie Domeinen) van het Ministerie van
Financiën aan provincie Fryslân.
Voor informatie over dit persbericht kunt u bellen
met de afdeling Communicatie van de provincie
Fryslân, telefoon 058 – 292 5525. Dit persbericht
is ook te vinden via Internet: www.fryslan.nl en
www.friesemeren.nl.

Wie heeft er nog oude mobieltjes
Schraard - Ik heb sinds 11 jaar een goede
Keniaase vriendin, ze heet Cathie Wanjiru, ik heb
haar meerdere malen ontmoet en ben echt heel
erg op haar gesteld. Na jaren in Frankrijk en
Engeland woont ze nu weer in Kenia. Ze stuurde
mij onlangs een wanhopig SMSje dat ze haar Café
en broodwinning kwijt is en nu ook op straat is
gezet omdat ze haar appartement niet kon betalen.
Geen werk meer hebben in een land als Kenia
betekent dat dat je echt niets meer hebt. Ik weet
ook dat het behoorlijk benard is voor haar, voor
ze mij zoiets zou SMSen (computer en alles wat
iets op brengt is al verkocht). Omdat ik zelf ook
niet florisant zit financieel kan ik haar niet met
geld helpen. Het mooiste zou zijn als ik haar hier
naar toe kon halen, ze heeft een schengen verblijfs vergunning, maar een ticket kan zij of ik
niet betalen.. Maar ik bedacht iets, er zijn heel

veel van die acties met het inzamelen van oude
mobieltjes in Nederland , en nu begin ik er ook
eentje. Oude gebruikte mobiele telefoontjes zijn
daar goed te verkopen artikelen vooral als ze
simlock vrij zijn. Misschien kan dit haar weer op
de been helpen. Alsjeblieft zoek eens door het huis
of je nog een bruikbaar mobieltje hebt liggen
waar je helemaal niks mee doet en gooi die bij
me in de brievenbus, of bel me, dan kom ik het
halen. Dit is het enige wat ik zo kan bedenken,
goede ideeën zijn ook welkom. Die mobieltjes
verzamelen zijn maar één kant van het probleem. Ik moet ze ook nog in Kenia krijgen als
U een goedkope manier dan TNT of DHL weet
hoor ik graag suggesties.
Alle hulp en ideeën zijn welkom;
Dirk Quarré, Dorpsstraat 14 8746 NJ Schraard
GSM 0622 143 712. E-mail d.quarre@zonnet.nl

Nieuw!

Pedicure met declaratie voor
Diabetisch en Reuma patiënten
 23.50 per behandeling

Medische massagematras

Nieuw!

20 minuten voor  10.00
o.a. voor artrose, reuma en migraine.

www.leliehof.nl
Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Cedar spring, springt eruit!

(eigen foto)

* School in Jamaica
Montego Bay/Makkum - Na de lange reis van
acties houden, kennismaken met je groep en de
werkelijke vliegreis zijn wij; Femke Dijkstra,
Yke Koopmans, Henk Boonstra, Lubette van
Olffen en Laura Wicherink, dan eindelijk aangekomen op Montego Bay, Jamaica. Denk je dat je
er bijna bent, moet je toch nog 2,5 uur in een busje
door de bergen rijden. Aangezien de wegen daar
niet zo zijn zoals we die hier kennen, moesten
er veel gaten in de wegen ontweken worden.
Eindelijk aangekomen bij onze verblijfplaats,
’s avonds 10 uur, kregen we avondeten voorgeschoteld. Daar begon de lange reeks van iedere
dag rijst met kip en groente. Toch was er iedere
avond wel variatie, andere delen van de kip en
dan weer rijst met bruine bonen en soms zelfs
soep. Er was iedere dag meer dan genoeg lekker
eten voor iedereen. Het ontbijt was ook erg uitgebreid, elke morgen kreeg je brood, een ei,
soms vis en elke dag gebakken banaantjes. Bij
het middageten kreeg je gevarieerd een bak rijst,
een roze hotdog of een heel pittig broodje, maar
ook heel veel fruit.
Het bouwen was eerst even wennen, want het was
niet letterlijk bouwen. We moesten in een lijn
emmers aan elkaar doorgeven zodat de vloer van
het gebouw gelijk gemaakt kon worden. In totaal
hebben we zo’n 270 ton aan grint en stenen doorgegeven. Er werd een beerput gegraven, enkele
muurtjes gemetseld en de verdieping werd geverfd.
Af en toe was er een regenbui van ongeveer een
uur en dan koelde alles af. Zo’n regenbui was
wel lastig als je net cement aan het maken was,
overigens een heel zware klus. Op zo’n moment ga
je, je afvragen waarom mensen in Nederland zo
zeuren. Wat wij in drie weken gedaan hebben met
36 man, kan in Nederland in drie dagen af zijn
met vier man. Alles gaat daar op zijn Jamaicaans
en dat was heel erg wennen. De eerste dag dat
we aankwamen, werd de planning verteld, maar
de volgende dag was die alweer veranderd. Zo ging
dat iedere dag en dat had wel iets ontspannends.
Je kunt het wel beter weten als ‘Nederlander’
tegenover de aannemer daar, maar je moet het
gewoon op hun manier doen. Enkele mensen
zijn ook een beetje oppervlakkig door te zeggen
dat je net zo goed een paar bouwvakkers naar

door Laura Wicherink

een ontwikkelingsland kunt sturen. Maar zo’n
project heeft iets meer diepgang, je leert een cultuur kennen, je moet je aanpassen, je gaat bouwen
met (nog) vrijwel onbekende mensen en je komt
jezelf tegen. Contact met thuis heb je niet, we
hebben twee keer een lijst met berichten die
familieleden en vrienden online kunnen plaatsen
gekregen en dat is dan heel speciaal om te lezen.
In het eerste geval zou je denken: Jamaica een
ontwikkelingsland? Toch is het zo, door het toerisme is er nog werk. Maar de meeste Jamaicanen
werken in een hotel en dan krijgen ze alleen kost
en inwoning, dus ze komen nooit verder met geld.
Enkele mensen verkopen fruit, die ze zelf kweken,
op de markt en andere mensen werken gewoonweg niet. Af en toe was het water op, zo kon je
soms niet douchen of de wc doortrekken. Drinkwater daar werd wel voor gezorgd, want als het
water op was hadden we dat ook niet, omdat we
gewoon uit de kraan dronken.

Burgerlijke stand
september 2009
Geboren
Sarah Elise, dv Dirk J. de Rouwe
& Janke G. de Vries te Tjerkwerd;
Mirte, dv Wieger S. Oostenveld
& Mirjam Adema te Makkum;
Jannah Laura, dv Klaas J. Veslinga
& Petricia Strikwerda te Makkum;
Madelief, dv Martin Apeldoorn
& Janna Miedema te Kimswerd;
Melanie, dv Albert Dek
& Sjoukje Kamstra te Makkum;

Jamaica is een heel crimineel land, toch zaten
wij in een heel veilig gebied waar je ’s avonds
laat alleen over straat kunt lopen. De bevolking
was dan heel vredig een potje domino aan het
spelen waar een fles rum natuurlijk niet aan
mocht ontbreken. De mensen daar zijn heel
gastvrij, want een gezin had hun huis afgestaan
zodat wij een verblijfplaats hadden. Het duurt
jaren voordat een huis op Jamaica gebouwd is.
Ze bouwen namelijk een deel van een huis, totdat hun geld op is en als er weer geld is, wordt
er weer een deel gebouwd. Zo zie je veel onafgemaakte huizen op Jamaica.

Jelle Uilke, zv Folkert J. Sijtema
& Margriet B. van der Kooij te Parrega;

In de weekenden hebben we veel gedaan, we zijn
met krokodillen wezen zwemmen, naar het strand
geweest, een soort peking express gehouden door
opdrachten te voltooien op o.a. de plaatselijke
markt en door te cliff diven om vervolgens een
nacht op een strand geslapen. Bij zo’n project zijn
kerkdiensten natuurlijk van belang, want een
groot deel van de Jamaicanen zijn christelijk. Kerkdiensten duren daar zo’n drie tot vier uren en dat is
een lange zit, met name als je water of dextrootjes
op zijn. Maar het is een heel leuke belevenis.
Schreeuwende mensen die continu Praise the Lord,
Hallelujah, We worship you roepen. Maar ook
mensen die god voelen en dan helemaal gaan trillen.

Sijtze van der Heide & Elisabeth C.M. van der Wal
te Pingjum;

Als je weer in Nederland komt, moet je weer erg
wennen aan de leefstijl. Alles gaat hier veel sneller
en het is natuurlijk veel kouder. Al met al zijn de
drie weken gewoon super weken geweest! Het is
niet makkelijk om zo’n stuk te schrijven, omdat
er zoveel dingen zijn gebeurd. Daarom hoop ik
dat dit een klein beetje een beeld geeft van de
cultuur en wat we meegemaakt hebben.

Pieter Wiersma te Parrega, 73 jaar,
ev Hinkje van’t Zet.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage,
redactie medewerkers MB.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Jesse, zv Ype Smink
& Francien Wijbenga te Arum.
Huwelijk/Partnerschap
Arjen W. Feenstra & Ytje F. Hooisma te Arum;
Sjoerd van der Kuur & Leonique M. Bult
te Lollum;
Richard Swart & Willeke Y. Galema
te Makkum;

Gerard Boersma & Saskia Koopman
te Pingjum;
Willem T. Otten & Tresa Poepjes te Witmarsum;
Jeroen Dijkema & Dirkje A. Anema te Makkum.
Overleden
Piet F. Koornstra te Makkum, 66 jaar;
Hendrika van Dijk te Makkum, 61 jaar,
ev Leendert van Malsen;

Spaart u ook mee.....
Makkum – Al 23 jaar zijn er families in Sneek,
nl. de familie Hans v.d. Meulen, die zich inzetten
voor “Fibrose” kinderen, ook wel taaislijmziekte
genoemd. Gre Caarels, Kerkeburen 40, Makkum
heeft zich bereid gevonden om dit in haar omgeving te willen doen. Wat sparen wij?: Postzegels,
sigarenbandjes, oude zwart/wit kaarten, speldjes,
telefoonkaarten, D.E. punten, W.G. van der Hulst
boekjes en balpennen. Heeft u iets voor ons, laat
het haar dan weten tel. 0515-232922. Namens de
familie v.d. Meulen uit Sneek, heel hartelijk dank.
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Zwerfdierenopvang Nomadenhof na vernieuwing
en verbouwing heropend

* De perspectieftekening ontwerp van architect Jan Appeldorn in Makkum
Sneek - De vernieuwde zwerfdierenopvang de
Nomadenhof in het Zwettebos tussen Sneek en
Scharnegoutum is 2 oktober j.l. door de Sneker
burgemeester drs. A..A.M. Brok geopend. Bij de
opening waren een 120 tal genodigden aanwezig.
De Opendag werd door ongeveer 650 belangstellenden bezocht. Deze voorziening werkt voor
de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat,
Lemsterland, Nijefurd, Skarsterlân, Sneek en
Wymbritseradiel en wordt in opdracht van de
Dierenbescherming door de Stichting de Nomadenhof geëxploiteerd. Op basis van het door de
Makkumer architect Jan Appeldorn gemaakte
ontwerp is een nieuwe huisvesting gerealiseerd
die drie keer zo groot is als de oude. Het hondengebouw is gehandhaafd, maar wel verbouwd en
gemoderniseerd, en is een nieuwe kattenvleugel
opgetrokken. Deze twee worden verbonden door
een centrale ruimte waarin onder meer een
publieksruimte, kantoren, een kamer voor de
dierenarts en ruimten voor de medewerkers zijn
te vinden. Het werk is uitgevoerd door Aannemer
Bleeker Bouw in Bolsward. Volgens Stichtingsvoorzitter Gert Jan van der Scheer voldoet het
nieuwe gebouw aan alle regels die het “Hondenen Kattenbesluit”. “Het is allemaal zo ontworpen
dat zowel de overdracht van dierenziekten zoveel
mogelijk wordt tegengegaan. Maar we kunnen
nu ook alles veel efficiënter en gemakkelijker
exploiteren.”
Landelijke uitstraling
Architect Appeldorn heeft niet alleen met eerder
genoemde besluit rekening gehouden. Omdat de
Nomadenhof in een parkachtige omgeving staat,
tekende hij een kleinschalig complex met een
landelijke uitstraling. “Wij krijgen in de toekomst

een nieuwe woonwijk als buren, al ligt daar nog
de Zwette tussen, een onderdeel van de Middelseevaarroute. We hebben daarom het stille kattengedeelte en een geluidswal als een extra buffer
tussen de honden en de woningen geplaatst.”
Enthousiast zijn Appeldorn en Van der Scheer
over de klimaatbeheersing. De nieuwe Nomadenhof is bijna zelfvoorzienend. Er wordt gewerkt
met aardwarmte. Daardoor kun je het hele jaar
door een veel gelijkmatiger temperatuur aanhouden (met aardwarmte verwarm je ’s winters
en koel je in de zomer). Gekozen is voor vloerverwarming. Daardoor zijn radiatoren niet nodig
en dat maakt het schoonhouden veel gemakkelijker.
Verder verkomen bewegingssensoren dat lampen
onnodig blijven branden. Voor het reinigen van
de dierverblijven wordt een warmtepompboiler
ingezet. De ventilatielucht uit de kattenverblijven
wordt gebruikt voor de productie van warmwater.
Onderzocht wordt nog wat de mogelijkheden van
een zonneboilersysteem zijn. “Ook uniek is dat
men via een eigen zuiveringsysteem het grijze
water rechtstreeks op het oppervlaktewater
mogen lozen. Er is een gescheiden systeem aangelegd, zodat het hemelwater direct naar de
sloot kan.” Eind 2008 is begonnen met de werkzaamheden. De opvang van zwerfdieren is vanzelfsprekend gewoon doorgegaan. De totale
investeringskosten bedroegen ca. 950.000,00 euro.

Zwerfdierenopvang de Nomadenhof
Leeuwarderweg 93, 8603 CM Sneek.
Tel. 0515-413399
geopend maandag tot en met vrijdag
13.00-16.00 uur; zaterdag 10.30-12.00 uur.
www.nomadenhof.net

Opbrengst kledinginzameling
Franeker – De kledinginzameling van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood die onlangs is
gehouden, heeft 5500 kilo kleding opgebracht.
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood wil
iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
danken. De vrijwilligers zijn van plan om op termijn (in april 2010) weer een kledinginzameling
te organiseren voor Sam’s Kledingactie voor

mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot
een succes te maken, wordt aan de goede gevers
gevraagd om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren. Tot die tijd kan ook kleding
ingeleverd worden bij de welbekende containers
bij de R.K. kerk. Voor de dichtstbijzijnde container
of depotadressen kan men bellen naar 0736871060 of kijken op www.samskledingactie.nl

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Oprichting Het Fries Madrigaalkoor
daardoor het muziekleven ernstig verarmd
geraakt. Het zou zo moeten wezen dat de nieuwe
gecomponeerde muziek, maar ook bijvoorbeeld
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
historische uitvoeringspraktijk, gekoesterd worden.

(eigen foto)

* Dirigent Dirk Dekker
Schraard - Het landschap van de beeldende kunst
is in de provincie Friesland rijk geschakeerd. Het
ene genre mag zich in een grotere populariteit
verheugen dan het andere, maar plaats is er voor
iedereen. Helaas is het ronduit slecht gesteld met
de pluriformiteit in het Friese muziekleven. Twee
oorzaken zijn duidelijk aan te wijzen. De opheffing
van het Frysk Orkest in de jaren tachtig en de
sluiting van het conservatorium in Leeuwarden in
de jaren negentig hebben een behoorlijke slag voor
het muziekleven in Friesland betekend. Dat het
provinciebestuur destijds na de hbo-fusie onder
druk van het bestuurscollege van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden, die van het dure kunstonderwijs afwilde, het conservatorium ruilde voor
andere opleidingen, heeft een gat geslagen in de
klassieke muziekbeoefening dat tot op heden niet
gedicht is. Het grote reservoir aan musici dat rond
een muziekinstituut ontstaat, is zo langzamerhand
opgedroogd.
De leemte in het muziekleven is een gegeven
waarmee de Friezen moeten leven zolang geen
nieuwe initiatieven ter bevordering van de klassieke muziek worden ontplooid. Inmiddels bestaat
er na de verdwijning van het conservatorium in
Leeuwarden wel een popacademie. Op zichzelf
is dat alleen maar een positief gegeven, ware het
niet dat daarmee de muziek verdeeld is in pop en
klassiek, waarbij tegelijkertijd de klassieke muziek
is afgeserveerd. Het provinciale instituut Keunstwurk houdt zich merkwaardigerwijze naast de
professionele beeldende kunst en de amateurmuziek zelfs in het geheel niet met professionele
klassieke muziek bezig. Kennelijk bestaat de
klassieke muziek in dit deel van het land niet
meer. De nieuwe muziek is daarmee van zijn
bron afgesneden. Naar de mening van de Friese
componisten Dirk Dekker en Pieter Bakker is

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

Dekker en Bakker zijn van mening dat het tijd
wordt om de mouwen op te stropen en niet langer
lijdzaam toe te zien. Onlangs besloten zij tot de
oprichting van Het Fries Madrigaalkoor. Dit koor
zal een repertoire gaan brengen dat uit zowel
oude als nieuwe klassieke muziek bestaat. In de
programmering wordt ernaar gestreefd om nieuwe
werken in een perspectief te plaatsen. Daarnaast
zal er aandacht zijn voor historische uitvoeringspraktijk. Ook het didactische aspect van de
koorvorming is een reden voor een dergelijke
programmering. Het Fries Madrigaalkoor zal gaan
bestaan uit ongeveer twintig goede amateurs of
semiprofs. Het eerste project wordt opgezet rond
een nieuw oratorium van Pieter Bakker. Het zal
uitmonden in twee concerten in mei 2011, waarin naast de première van het oratorium van Bakker
werk van Dirk Dekker, Sweelinck en Palestrina
zal klinken. In de eindfase van een project zal
het koor aangevuld worden met professionele
zangers en samenwerken met professionele
instrumentalisten. Voorafgaand aan deze concerten
zullen er in mei en december 2010 concerten zijn
waarin delen van het programma als try-out worden
gebracht. Daarnaast klinkt eenmalig ander werk
uit de zestiende, zeventiende en twintigste eeuw.
Dirk Dekker zal als dirigent aan Het Fries
Madrigaalkoor verbonden zijn. Dekker studeerde
compositie bij Ton de Leeuw. Dirigeren leerde
hij van Jan Boeke, die onder andere oprichter was
van het bekende professionele kamerkoor Cappella
Amsterdam. Pieter Bakker is een leerling van Daan
Manneke die eveneens bij De Leeuw studeerde.
Dekker en Bakker vormen samen de artistieke
leiding van het koor. De zakelijke leiding heeft tot
nader order de Stichting Kunst en Wetenschap.
De eerste fase zal een experimenteel karakter
hebben. Het is de bedoeling dat het koor al
doende zijn eigen vorm zal vinden.

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf
de Turfmarkt Makkum, info/opgave verplicht
via Stichting “it Preamke”, tel. 0515-232222

Vanaf 7 januari zal iedere donderdagavond gerepeteerd worden in het dorpshuis van Schraard.
De samenstelling van het koor begint gestalte te
krijgen, maar op dit moment zijn er nog plaatsen
voor zangers van alle stemtypen.

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

Iedereen met belangstelling en voldoende achtergrond als koor-zanger wordt van harte uitgenodigd
contact op te nemen met Dirk Dekker voor
nadere informatie of aanmelding. Zijn mailadres
is f2hdirkdekker123@hetnet.nl. Telefoon 0515579116 of 06-11012954.

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur. Groepen op afspraak en telefonische
reservering, tel. 0517-532198

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780
Makkum – Sonnematocht naar Bolsward.
Iedere woensdagmiddag (bij voldoende deelname).
Vertrek 13.00 uur vanuit de haven van Makkum.
Met proeverij op de terugweg. Info en opgave
via H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”, tel.
0515-233780
Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee
iedere donderdag (bij voldoende deelname).
Voor info van vertrektijden en deelname H.K.Z.
Makkum “de Keramiekshop”, tel. 0515-233780
Allingawier – Expositiekerk in museumdorp,
onderdeel van de Aldfaers Erf Route, exposeert
van 15 juni tot 31 oktober de Armeense kunstschilder Gagik Manoukian. Openingstijden van
di. tot en met zo. van 10.00-17.00 uur (maandags gesloten)
Allingawier – Landgoed Allingastate van 1
april t/m 31 oktober, werken van verschillende
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfstwinterperiode geopend op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info
www.decirkelexmorra.nl

Unieke demonstratie schapendrijven
Allingawier – Zondag 25 oktober a.s. van 13.00
tot 13.30 uur kunt u bij Stichting Aldfaers Erf in
het Museumdorp Allingawier een demonstratie
schapendrijven bezoeken. Border Collie trainer
Ron Snoeck zal dan met zijn honden een demonstratie geven op het terrein van het museumdorp.
Aanwezige kinderen zullen door Ron worden
uitgenodigd om hem hierbij een handje te helpen.
Ron Snoeck heeft, na jarenlang in het Archeon
schapendrijf demonstraties te hebben verzorgd,

een ruime ervaring opgedaan met het geven van
deze demonstraties met Border Collies, zowel in
het Archeon als op grote en kleinere evenementen.
In 2008 is Ron bij de wereldkampioenschappen
in Wales 2e geworden met zijn hond Nell. Voor
bezoekers van Aldfaers Erf is deze demonstratie
gratis te bekijken. Museumdorp Allingawier is
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Museumkaarthouders hebben gratis entree.
Voor meer informatie, tel. 0515-231631.

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Schoonheidsspecialiste Be Beautyfull opent haar
deuren in Witmarsum

Witmarsum – Ontsnappen aan de dagelijkse bezigheden is iets wat in deze tijd geen overbodige luxe is.
Een bezoek aan schoonheidssalon Be Beautyfull
zorgt ervoor dat u volledig tot rust komt en dat uw
huid in goede conditie blijft. De professionele
salon is gevestigd in het centrum van het fraaie
Witmarsum. Gediplomeerd schoonheidsspecialiste
Jiska van der Heide kan samen met u een passende
behandeling samenstellen voor een optimaal resultaat. U kunt uw keuze maken uit een breed aanbod
schoonheidsbehandelingen in diverse prijsklassen.
Voorafgaand krijgt u een uitgebreide huidanalyse
zodat uw behandeling volledig op uw huidconditie
afgestemd is. In de schoonheidssalon wordt er
gewerkt met het sterke Nederlandse merk Ariane
Inden. De huidverzorgingsproducten van Ariane
Inden hebben een sterke focus op anti-ageing, zijn
rijk van structuur en bevatten rijke ingrediënten.
Naast de ruime keuze uit de diverse schoonheidsbehandelingen is er ook een mogelijkheid om
diverse massages, cosmetische voetverzorging,
manicureverzorging en make-up te krijgen voor
bijvoorbeeld uw trouwdag.

Op 3 november a.s. opent Jiska van der Heide de
deuren van haar schoonheidssalon Be Beautyfull.
Voor de feestmaand december kunt u dus bij Jiska
van der Heide terecht voor een ontspannende schoonheidsbehandeling zodat u stralend de feestdagen tegemoet kan gaan. Misschien is het leuk om eens een
cadeaubon te geven zodat de man, vrouw of vriendin
even kan ontspannen voordat de drukke decembermaand begint. Om vast een indruk te kunnen krijgen
van de salon, de diverse schoonheidsbehandelingen
en om kennis te maken met de schoonheidsspecialiste zelf, wordt er aankomende zaterdag 24 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur een Open Dag georganiseerd.
Tijdens de Open Dag is er een leuke schoonheidsbehandeling te winnen t.w.v.  27,50. Graag tot
ziens op de Open Dag aankomende zaterdag! U
bent van harte welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Jiska van der Heide
Schoonheidssalon Be Beautyfull
Van Aylvaweg 5, 8748 CC Witmarsum
tel:0517-532217, mob:06-42120136
www.bebeautyfull.nl

Raadsbrede Commissie
Witmarsum - Tijdens de begrotingsvergadering zullen waarschijnlijk geen grote belastingverhogingen
voor de burgers uit de vergadering komen. De tarieven
voor de milieu straat blijven gelijk. De liggelden
blijven ongewijzigd, de leges en de brandweerrechten
zullen alleen met het inflatiepercentage worden verhoogd en dat is 1,60% voor 2010. De precariorechten
worden  12,95 per m2. De tarieven voor reinigingsrechten, toeristen belasting, forensenbelasting,
brug-sluis en liggelden worden ook niet verhoogd.
Opvallend is dat in het kader van het Fries Meren
project er ruimte gecreëerd is voor historische
schepen nabij de sluis. Hier liggen een aantal voormalige vissersschepen en tevens zijn de vaartuigen
die nog in gebruik zijn als beroepsvissers vrijgesteld
van liggeld. De discussie zal nu wel los komen,
wat en wie is historisch vaartuig. Ook de zeilvaartuigen kunnen hier onder vallen. De ligplaatsen in
de buitenhaven van Makkum zijn het afgelopen jaar
niet volledig benut. Er komt een voorstel vanuit de
commissie of er een mogelijkheid is om een zomer

en winter tarief voor deze schepen te maken en
misschien is het mogelijk ’s winters meer schepen
van de bruine vloot een ligplaats te bieden. Hierop
komt als antwoord dat dit niet zo goed is omdat
deze schepen erg zwaar zijn een aanslag op de
stevigheid van de steigers kunnen zijn. Verder gaat
nog bekeken worden wat een passage van de sluis
voor kleine bootjes moet gaan kosten.
Vanuit de commissie kwam ook nog de vraag of er
misschien niet beter een jongerenwerker met meer
uren kan komen. Nu is deze maar één dag per week
aan het werk en gezien de toch wel problematische
ontwikkelingen lijkt het beter deze werkzaamheden uit te breiden. De Jongerenwerker zou dan
meer contact met de jeugd en jeugdsoos kunnen
hebben en eerder problemen op merken. Het
schijnt dat de aanvoer en gebruik van drugs in onze
en omliggende gemeenten nog al groot is. Voor velen
toch wel iets om aandacht aan te besteden. Dit punt
zal dan ook wel terug komen in de begrotingsvergadering.

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl
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voetbal -

Makkum hard onderuit tegen Waterpoort Boys

Makkum - “Toch hewwe jimme best een aardig
ploegje” merkte een van de vele meegereisde
supporters van Waterpoort Boys vlak voor het
einde van de wedstrijd op. Hij was nog niet uitgesproken of de gasten sneden niet voor het
eerst, maar gelukkig voor Makkum wel voor het
laatst simpeltjes door de verdedigende linie van
de thuisploeg en scoorden hun zevende doelpunt
van de middag. Gezien de eindstand van 2-7 leek
de opmerking weinig realistisch. Toch sneed de
opmerking wel degelijk hout. Ondanks de oorwassing in de meest doelpuntrijke wedstrijd sinds
tijden bleek ook in de wedstrijd tegen de ploeg
van trainer Johnny Nota dat Makkum over een
aantal talentvolle spelers beschikt. Hoewel de
overwinning voor Waterpoort Boys meer dan
verdiend was lijkt het niet onrealistisch te stellen
dat de toekomst er voor Makkum rooskleuriger
uitziet dan voor de gasten. Waar de gemiddelde
leeftijd van de spelers van Makkum bij aanvang
van de wedstrijd 21 jaar was lag het gemiddelde
bij de tegenstander exact 10 jaar hoger. Veel van
de spelers van Waterpoort Boys speelden precies
tien seizoenen geleden, toen de meeste spelers
van de thuisclub nog in de E’tjes en D’tjes voetbalden, ook al in en tegen Makkum. Uitslag van
de wedstrijd Makkum - Waterpoort Boys op 20
november 1999: 0-3. Twee van de uitblinkers toen
en nu(!): Hannes en Tinus Vermaning. Keeper
bij Makkum in die wedstrijd: Herman Nota, de
vader van de huidige doelman. In dat seizoen
(1999-2000) werd Waterpoort Boys kampioen
en promoveerde naar de tweede klasse. Op één
seizoen na heeft de ploeg daarna in de 2e klas
gespeeld. Vorig seizoen degradeerde het na een
spannende nacompetitie naar de 3e klas. Hét
grote verschil tussen beide ploegen is derhalve in
een woord te beschrijven: ervaring. En aangezien
de ploeg uit Sneek van Makkum alle ruimte en
gelegenheid kreeg die ervaring om te zetten in
simpel combinatievoetbal liep de thuisploeg
90 minuten lang achter de feiten en de tegenstander aan.
De eerste goal na 2 minuten spelen typeerde feitelijk de hele wedstrijd. Beste man van het veld, de
37-jarige Hannes Vermaning, mocht ongehinderd
net zo lang draaien en kappen tot de bal voor
zijn goede linkerbeen lag waarna zijn voorzet
door de geheel vrijstaande en even oude Bennie
Hoekstra werd binnengekopt. Al voor rust leek
de wedstrijd beslist. Van de vele kansen die

Waterpoort Boys de eerste 45 minuten kreeg had
bij het rustsignaal 3 benut. Met name op het
middenveld was de ploeg uit Sneek tactisch heer
en meester waardoor het kans op kans creëerde.
Hoewel Makkum veel te angstig en afwachtend
speelde kreeg het wel degelijk, zoals elke wedstrijd, ook een aantal prima mogelijkheden. Feike
Melchers stuitte op doelman Robert de Jong,
Piter Genee raakte van afstand de lat terwijl het
Daniël Kleiterp niet lukte om de bal in het verlaten goal te schieten.
In de tweede helft probeerde Makkum de bakens
te verzetten en even leek het er op dat de wedstrijd zou kantelen toen Kleiterp na een minuut
of 10 spelen een hoekschop ineens in het Sneker
doel krulde en de 1-3 aantekende. Makkum
kreeg even hoop, zette plots druk waar het de
eerste helft bijna alleen achteruit liep, Waterpoort Boys kreeg het even benauwd maar nota
bene een van de beste spelers dit seizoen tot nu
toe beging net op dat moment een beslissende
blunder. Keeper Nota kapte de bal na een terugspeelbal naar zijn verkeerde voet en leverde de
bal pardoes in bij Hannes Vermaning. En waar
Kleiterp voor rust in een identieke situatie de juiste
richting niet kon vinden lukte dat Vermaning
wel. Met een prachtige boog krulde hij de bal
precies in de kruising. 1-4 en wedstrijd gespeeld,
zeker toen een minuut later de volgende speler
vogeltjevrij voor keeper Nota opdook en koppend
de hoek voor het uitzoeken had: 1-5. Het pleitte
voor de thuisploeg dat het ondanks de kansloze
achterstand de aanval bleef zoeken. Uiteindelijk
leverde dit vlak voor tijd nog een doelpunt op
van aanvoerder Jelle Hiemstra maar niet nadat de
gasten weer eens vrije doortocht hadden gekregen
en via de slimme Salco Rokic (36) het verschil
op 5 hadden gebracht.
Door de kansloze nederlaag is Makkum gezakt
naar de 8e plaats op de ranglijst met slechts 2
punten meer dan hekkensluiter Bolswardia. Niet
zozeer de verloren punten tegen Waterpoort Boys,
als wel het dure puntverlies in de wedstrijden
tegen QVC en NOK doet zich flink voelen.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum in de eerste
bekerronde een thuiswedstrijd tegen Oeverzwaluwen. De ploeg uit Koudum komt uit in de
tweede klasse en is daarin op dit moment
geklasseerd als vierde. Op sportpark “De Braak”
wordt afgetrapt om 14.30 uur.

Goed weekend voor Marijke Bonthuis
Cornwerd – Marijke Bonthuis heeft een druk
en succesvol weekend achter de rug. Zaterdag
10 oktober ging zij met 2 paarden de Afsluitdijk
over om aan de start te komen op Concours
Middenmeer. Eerst zadelde zij in het B-springen
Zirkonia, een foutloos parcours en een 1e prijs.
In het L-springen bracht zij Zidane uit, ook foutloos en een 6e prijs. ’s Avonds op stal aangekomen
verruilde zij deze twee paarden voor Amarillo, deze
keer ging de rit naar Franeker. Met Amarillo
startte zij in de B-dressuur, 1 proef goed voor
105 punten en een 1e prijs! Zondag 11 oktober
was er een concours in Sneek, ook daar kwam
Marijke aan de start met Zaragoza, een foutloos
parcours in het L-springen en een 1e prijs.

In Franeker kwamen nog meer leden aan de
start, Marieke Lombaard startte met Dwight in
de B-dressuur, 193 punten en een 3e prijs.
In de L1 startte Lotte Nefkens met Rika van
Ameland, 184 punten, in deze klasse startte ook
Sabine Mollema met Zharr Royal, een mooie
proef goed voor 204(!) punten en een 2e prijs.
In de L2 startte Nynke Steigenga met Wancy,
ook een nette proef, 188 punten en een 3e prijs.
Deze combinatie heeft nu voldoende winstpunten
bij elkaar gereden om een klasse hoger (M1) te
starten.
Wietske Visser startte met Sylke in de M1, een
mooie proef, goed voor 180 punten.

Voetbalprogramma
VV Makkum - zaterdag 24 oktober
competitie
Makkum 4

- De Walde 3

14.30 uur

bekerwedstrijd
Makkum 1
Be Quick 3
Franeker B2
Makkum C1

- Oeverzwaluwen 1
- Makkum 2
- Makkum B1
- QVC C1

14.30 uur
14.30 uur
12.15 uur
10.15 uur

PSV De Halsbânrûters
Pingjum – Wiënna van Slageren ging 3 oktober
met haar pony Tootsie naar de laatste buitenwedstrijd van dit seizoen. Ze kwam uit in de
klasse B cat. B. In de 1e proef was de score 194
punten goed voor de 1e prijs en in de 2e proef
won zij de 2e prijs met 184 punten samen goed
voor 2 winstpunten.
Sanna van der Heide ging met haar paard Bennie
naar Franeker om daar uit te komen in de klasse
M1. Zij reed een winstpunt met 180 punten.
Bobbie Ydema kwam uit in de klasse L1 met
Artist. Zij reed een hele nette proef wat haar de
1e prijs opleverde met 209 punten 2 winstpunten.
Annemarie Wietsma reeds met Samyra van der
Binnenvelder in de klasse L1 een winstpunt met
185 punten en met Schelte Evert K kwam zij uit
in de klasse L2 en reed ook een winstpunt met
186 punten.

Onderling toernooi
Jeu de Boule
Witmarsum – Op zaterdag 10 oktober 2009
werd er op de jeu de boulesbanen in Witmarsum
weer een onderling toernooi gehouden. Bij aankomst bij de banen leek het een natte middag te
worden maar gelukkig toen het toernooi op het
punt van beginnen stond werd het droog en
gelukkig bleef het de rest van de middag ook
droog. Alle 36 deelnemers deden hun uiterste
best. Omdat het bestuur had besloten om deze
keer een andere puntentelling toe te passen was
het tot de prijsuitreiking voor iedereen een verrassing wie er met een prijs naar huis zou gaan.
Na veel rekenwerk werd de volgende uitslag
bekend gemaakt:
1. Hielke Keuning (de enige van de deelnemers
die alle drie de wedstrijden wist te winnen),
2. Siep Roorda (een van de leden uit Bolsward),
3. Nanny Haitsma (een van de 4 Haitsma’s die
lid zijn),
4. Bart Kuipers (een lid van af het eerste uur) en
5. Sjoerd Elgersma (gooit de ballen meestal met
veel effect).
Ook was er nog een poedelprijs en deze was
voor Geertje de Haan-Smink (altijd een goede
speelster maar die de laatste tijd regelmatig met
de poedelprijs naar huis gaat).
Het volgende toernooi is op zaterdag 21 november
en dit is het Snerttoernooi.

pag. 18 MAKKUMER BELBOEI - 21 oktober 2009

U i t n o d i g i n g
voor de Open middag
op de drie basisscholen in Makkum
op dinsdag 27 oktober 2009 van 13.30 – 15.15 uur
RK DALTONSCHOOL
VOOR BASISONDERWIJS

OPENBARE
BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE
BASISONDERWIJS

“St. Martinus”
Toegankelijk
voor iedereen

"It Iepen Stee"
Waar we samen werken
aan goede resultaten!

"De Ark"
Waar iedereen graag
naar toe gaat!

Ds. L. Touwenlaan 3
Postbus 6
8754 ZN Makkum
0515-232424

Lieuwkemastraat 67
8754 BL Makkum
0515-232070

Ds. L. Touwenlaan 44a
Postbus 86
8754 ZP Makkum
0515-231561

Dhr. J. Altenburg (dir.)
dalton@martinusmakkum.nl
www.martinusmakkum.nl

Dhr. A. Mulder (dir. a.i.)
info@obsiepenstee.nl
www.obsmakkum.nl

Mevr. A. Loerts-Bakkes (dir.)
post@arkmakkum.nl
www.arkmakkum.nl

Op de open middag laten wij de school in bedrijf zien. Alle groepen zijn met hun dagelijkse taak
bezig. Zo krijgt u een indruk van de activiteiten in de school. De directeur staat voor u klaar om
informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar, dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw zoon of dochter
aan te melden. Wanneer wij weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, stemmen wij onze organisatie
erop af. Uw bezoek wordt op prijs gesteld. U bent van harte welkom.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een afspraak maken met de directeur.
De volgende open middag is op dinsdag 2 maart 2010.
Met vriendelijke groet,
KBS
‘St. Martinus’
dhr. Jan Altenburg

OBS
’It Iepen Stee’
dhr. Aant Mulder

CBS
’De Ark’
mevr. Letty Loerts-Bakkes
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Leren jas Bordeaux rood mt. 54  15.-,
tel. 0515-575756
Palingkisten per stuk  2.50,
tel. 06-38031948
Konijnenhok l. 1.50m, br. 0.50m.  30.-,
tel. 0515-579312
Electr. boottrailerlier 12V  75.- nieuw,
tel. 0517-579755
Opa-fiets met lage instap, voor een laag prijsje,
tel. 0517-531367

TE KOOP

Ankertjes per stuk  5.-, tel. 06-38031948
GRATIS AF TE HALEN
Wegens ruimtegebrek zonnebank,
tel. 0515-232074
Stoeptegels 30x30 cm. ± 23 m2,
tel. 0515-233359

Kapelstrjitte 2
BURGWERD
Charmant woonhuis
(voormalige kerk) met
grote tuin en ruime
berging/garage
Vraagprijs:
 415.000,00 k.k.

GEVRAAGD
Wie wil mijn tuin voor de winter opknappen
na 18.00 uur, tel. 06-13101060

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
GEVRAAGD

Centrifuge, tel. 0515-232074
Heeft iemand een oude TV, computer en/of
stofzuiger, die hij of zij niet meer gebruikt.
Geef die dan aan de bewoners van de Schokkerweg 11 in Makkum of bel. 06-34697246
MEEGENOMEN

Wie heeft mijn zwarte vest merk G-Star
tijdens de Kroegentocht meegenomen uit café
De Belboei. Graag zou ik het terug willen
hebben. Bel mij: 0517 532164

Holiday on Ice/IJsselhallen Zwolle
Zaterdag 28 november 2009 20:00 uur
Incl. entree volwassenen
kinderen tot 12 jaar

 70,00 p.p.
 48,50 p.p.

Musical Mamma Mia/Harmonie Leeuwarden
Woensdag 21 april 2010 20:00 uur
Incl. entree

 75,00 p.p.

Bovengenoemde arrangementen vinden doorgang bij een minimale deelname van 25 personen.

Info:

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

