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Donovan Roemer

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1354 - 8 september 2010

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Grotendeels gerenoveerde, leuke tussenwoning met 
o.a. 3 slaapkamers, paneeldeuren, dubbel glas, rustige 

straat, tuin ZO met achterom, 131 m² eigen grond.
Vraagprijs € 96.500,- k.k.

Pingjum, Geert Gratamastrjitte 8

Marktmeester Anne Koekkoek 
heeft het stokje doorgegeven aan Mike Ros

Makkum - Nadat hij 23 jaar marktmeester geweest 
is heeft Anne Koekoek het stokje overgegeven aan 
Mike Ros. Nu zullen velen zich afvragen wie dit is. 
Mike Ros is de eigenaar van de kringloop Max, 
die gevestigd is in Ons Gebouw aan de Markt. Er 
werd een nieuwe marktmeester gevraagd en Mike 
ging hierop solliciteren. Hij heeft vele jaren zelf 
op de markt gestaan en denkt te weten hoe het 
werkt. Zelf is hij gestopt, omdat in zijn branche 
leren tassen, niet genoeg verkocht werd. De 
markten lopen terug en vele ouderen, die jaren 
op een markt gestaan hebben, haken af. In 
Makkum zijn 6 avondmarkten en één jaarmarkt. 
De markt in Makkum duurt 2 uur en dat vinden 
veel marktmensen te kort. Ze moeten voor twee 
uurtjes naar Makkum rijden en de spullen uit-
pakken en dat is de moeite niet waard. Wil de 
markt een toekomst hebben dan zal dit anders 
moeten worden. Het aanbod is niet variabel genoeg. 
Er zal een andere indeling moeten komen wil de 
markt de marktmensen en bezoekers blijven 
trekken. Mike is zelf naar verschillende markten 
gegaan om te kijken wat het aanbod daar was en 
heeft tevens mensen benaderd om naar Makkum 
te komen. Iedere keer kreeg hij de mededeling, 
voor twee uur kom ik niet. Toch wil de nieuwe 

marktmeester volgend jaar weer avond markten 
en een jaarmarkt, maar niet zonder de noodzake-
lijke veranderingen. 

Marktmeester zijn is hem goed bevallen, wel kwam 
hij tot de ontdekking dat het veel meer werk is dan 
hij verwacht had. De markt moet opgebouwd 
worden en als de markt voorbij is moet alles 
weer opgeruimd worden. Ook de voorbereiding 
van de markt vraagt de nodige inspanning. Je 
moet adverteren in een blad voor marktkooplui 
en de mensen die je graag wilt moeten benaderd 
worden. Nu de marktkraampjes weer opgeruimd 
worden moet alles eens goed nagekeken worden 
en de kramen moet voorzien worden van nieuw 
tentdoek. De oude is hoognodig aan vervanging 
toe. Als marktkoopman wil je, als er onverhoopt 
eens een bui valt, toch wel droog staan. Mike 
richt zich nu weer volledig op zijn kringloop die 
van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur geopend is. De ander dagen gebruikt 
hij voor het brengen en halen van de spullen van 
zijn kringloop. Toch gaat hij naast dit werk 
enthousiast aan het nadenken hoe de markten er 
volgend jaar uit moeten zien en aantrekkelijk 
blijven en worden voor de bezoekers.

Makkum – De maand september kunt U alle 
nieuws/verslagen, familieberichten en berichten 
bestemd voor de redactie bezorgen bij mevr. 
Truus Rienstra, Kofstraat 3, tel. 0515-231648, 

e-mail: rienstra@ziggo.nl. 

Acquisiteur Theo Adema is niet bereikbaar t/m 17 
september, e-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Vakantie regeling
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zondag 12 september        
    
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. v.d. Ploeg, Sneek                   

R.K. kerk zaterdag 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal                 

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

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. F. Visser-van Enkhuizen, 
4-gemeentendag op Menno’s Pleats in Nijhuizum
                 

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

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk Dentwork, Hammole 1, Workum. 
tel. 0515-541345 
-Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

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

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

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

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

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

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

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

Info Familieberichten

"Tears In My Eyes"

Jitske

Namens het Team of the Eighties 
veel sterkte toegewenst voor 
Hendrik, Gabby, Sita en Nick

Jelle
Wietze
Marian
Karin

Geschrokken en verdrietig zijn wij door het 
toch nog plotseling overlijden van

Jitske de Vries
Oud-leerlinge van onze school.

Wij wensen Gaby, Hendrik, Sita en verdere 
naasten heel veel sterkte toe.

kinderen, ouders, juffen
en meesters, o.r. en m.r.
van o.b.s. It Iepen Stee

Heit trots, mama blij

Buikje weg, ik erbij

Arend Jan

Aaron
Geboren op 29 augustus 2010 

om 06.31 uur.

Hij weegt 3990 gram 

en is 54 cm lang.

Hans & Nynke

It Ferset 58

8754 LC Makkum

0515-845347

Nynke en Aaron rusten 

van 12.00 tot 15.00 uur 

en na 20.00 uur

Er zijn handen die je dragen
En armen waar je veilig bent
En mensen die zonder vragen
Zeggen dat je welkom bent

Bij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en ons zusje

Jip Quinty
Zij is geboren op 1 september 2010

om 4.50 uur, weegt 4080 gram
en is 50 cm lang.

Janna Goren-Bolink & Henk Goren
Bo, Brecht, Puck & Pien
Oude Middelhorst 10

9751 TK Haren
050-5798660

Deze jonge man nog altijd druk
in ’t spier wordt vandaag

60 jaar

Nog vele erbij wordt je toegewenst 
door Kinderen en Kleinkinderen

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten 
die wij mochten ontvangen na het overlijden 
van onze lieve

Titie Elgersma-Dreijer

Het is voor ons een grote troost te weten hoe 
geliefd zij was en hoe zij werd gewaardeerd.

Sjouke
René en Sytske, Douwe
Sabine en Wigle, Rixt en Maike
Fam. Dreijer
Fam. Elgersma

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het ver-
driet en vergroot de moed om verder te gaan.

Witmarsum, september 2010
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Milner Gesneden Light Gerijpte Kaas, 175 gram..............1.99

Blom's Grillworst, 100 gram.................................................1,-

Yogho-Yogho Aardbei, 1 liter......................................79 cent

Koopmans Pannenkoekenmix Origineel +

Van Gilse Schenkstroop, 500 gram........................samen 1.79

Tue Zoute Koekjes Naturel, 100 gram........................59 cent

Friesche Vlag Stracciatella Yoghurt, 500 ml......................1.39

Aanbiedingen geldig van do. 9/9 t.e.m. wo. 15/9

Profiteer van 9 t/m 11 september
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Pepersteak
100 gram 1,80
Varkensvleesvoordeel

Div. soorten Varkens Schnitzel
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Rosbief +
100 gram Gebraden Gehakt            samen    2,59
Malatijd van de week

Catalaanse Kipschotel
400 gram 4,89
Specialiteit van de week

Schwarzwaldertje
iedere 4e gratis 4e gratis

Leave minsken,
Ik bin wer thús! Tige tank foar jim belangstelling. 
Wat in kaarten, tillefoantsjes, blommen en brieven 
ha ik de ôfrûne fjouwer moannen yn it sikehûs 
en yn Beetstersweach fan jimme krigen! It hat 
ús goed dien dat jimme sa oan ús tocht ha. 
Nochris tige tank, ek út namme fan Ate,

Tjitske Ozinga-Heeres

Zoveel kaartjes
Zoveel bloemen
Zoveel telefoontjes
heb ik mogen ontvangen in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst,
dat het onmogelijk is om u persoonlijk
te bedanken. Ik ben erg blij hiermee,
ook namens Herman en mij  kinderen.

Zus Lenters

Heel hartelijk dank voor de belangstelling in 
welke vorm dan ook tijdens mijn verblijf en bij 
thuiskomst uit het U.M.C.G. Het heeft mij heel 
goed gedaan!

Sjoerdtje Blanksma-Wijbenga

Plaats uw familieberichten

in de Makkumer Belboei



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 8 september 2010

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

A F H A A L M E N U
voor  SEPTEMBER

 Kun Pao Kai
 Babi Pangang
 Kerry Ko
 Witte rijst

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

Mobiele reisadviseur Reisbureau Harlingen

*  Jose uw mobiele reisadviseur
Eigen fotoEigen foto

Harlingen - Holland International Reisbureau 
Harlingen is sinds kort begonnen met een mobiele 
Reisadviseur. Dit houdt in dat u op afspraak thuis 
samen met een deskundige reisadviseur een reis/
vakantie uit kunt zoeken. Zij heeft alle “instru-
menten” welke ook op het Reisbureau gebruikt 
worden, bij zich en kan dus thuis samen met u de 
beschikbaarheid en kwaliteit van het uitgezochte 
bekijken. Ook de boeking op zich gaat op dezelfde 
manier als op het Reisbureau. 

Een geweldige nieuwe service aldus eigenaar 

Lieuwe Wesselius als je ook nog in ogenschouw 
neemt dat u samen met de reisadviseur de af-
spraak maakt en dat kan ook nog in het weekend 
of in de avonduren!! Mocht u dus overdag geen 
tijd hebben dan toch gezellig s`avonds onder het 
genot van een kopje koffie! Gemak dient de 
mens. Mocht u liever naar Harlingen gaan en een 
wandeling langs de boulevard combineren met 
een bezoek aan het “stenen Reisbureau” dan bent 
u uiteraard ook van harte welkom. (Het telefoon-
nummer van onze Reisadviseur is 0517-852338/ 
06-18727530 en de site is www.Reisagentmobiel.nl)

Witmarsum - Vanaf 7 september start op dinsdag-
middag van 14.30-15.30 uur bij Fysio Witmarsum 
(van Aylvaweg 16) ‘fitness en bewegen’ voor mensen 
met een chronische aandoening of lichamelijk 
handicap uit Wûnseradiel e.o. De lessen staan 
onder leiding van een deskundige fysiotherapeut. 
Dit geldt ook voor de vervolglessen. Het beweeg-
aanbod wordt in samenwerking georganiseerd 
door Fysio Witmarsum, gemeente Wûnseradiel 
en Frysas (Fries Steunpunt Aangepast Sporten).

Fitness en bewegen
Fitness is uitermate geschikt voor mensen met 
een lichamelijke handicap of chronische aandoe-
ning door het persoonlijke beweegprogramma 
dat gericht is op de mogelijkheden van de deel-
nemers. Het is ook zeer geschikt voor mensen in 
een rolstoel!  Maar ook voor mensen met rug-
problemen, whiplash en chronische aandoenin-
gen als reuma, astma/COPD, diabetisch, CVA etc. 
is het fitness en bewegen zeer geschikt. Fitness is 
ontspanning en inspanning.

Kennismakingsaanbod
Mensen met een chronische aandoening of licha-

melijke handicap die willen kennismaken met 
fitness en bewegen kunnen vier keer meedoen 
voor € 7,50 (dit is de helft van het normale 
tarief). Na het kennismakingsaanbod kan men door-
gaan met het vervolgaanbod en zijn de kosten 
€ 15,- per maand. 

Info en opgave
Gemeente Wûnseradiel (Dorien van Steen), tel: 
0517-533374 of mail: d.vansteen@wunseradiel.nl. 
SPORT fryslân-Frysas (Berber van der Krieke), 
e-mail: b.vanderkrieke@sportfryslan.nl. Kom 
gerust een keer kijken en maak gebruik van het 
kennismakingsaanbod. 

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
De gemeenten Bolsward en Wûnseradiel doen 
samen mee aan de impuls Nationaal Actieplan 
Sport en Bewegen (NASB). Het NASB heeft 
als doel om mensen (meer) te laten bewegen. 
Dit aanbod is onderdeel van het uitvoerings-
programma NASB van beide gemeenten. In de 
gemeente Bolsward is er ook een ‘fitness 
beweeggroep’ actief bij Fysiomaatschap 
Bolsward.  

Voordelig vier weken kennismaken met fitness en bewegen
Voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke handicap uit Wûnseradiel
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Tour de France…………. Passage du Gois

5 juli 1999; Lance Amstrong keert terug in het 
peloton nadat hij wonderbaarlijk hertelt is van 
zaadbalkanker. Tijdens de tweede etappe van de 
Tour de France legt hij de basis van zijn eerste 
overwinning van dit wielerspektakel die Lance 
daarop nog zesmaal zou winnen. Aan het begin 
van de middag, nog geen uur na het vertrek in 
Challans (Vendee), vond er een massale valpartij 
plaats op een bijzondere lokatie en nationaal 
monument in Frankrijk “De Passage du Gois”  
De passage verbindt het eiland Noirmantier met 
het vasteland is ruim vier kilometerlang en is 
alleen toegankelijk bij eb. Anderhalf uur voor 
het laagste punt en anderhalf uur daarna. De 
huidige oversteek werd voor het eerste gebruikt 
in de 18e eeuw. Toen gingen enkele kustbewoners 
over de zandbanken naar het eiland Noirmantier. 
Veel later is de verharde weg aangelegd die in 
1923 voor het laatst werd verstevigd. Er vonden 
veel ongelukken plaats door het snel stijgende 
water. Om die redenen werden er reddingspalen 
gebouwd. Wie dus word verrast kan in deze 
palen klimmen.

Een honderdtal verraste renners uit het peloton 
hadden niets aan deze reddingspalen bij opkomst 
van deze verraderlijke Passage du Gois. Bij de 
eerste massale valpartij kwakten ze tegen de 
grond op de slikken van de Atlantische Oceaan. 
De enkele meters brede strook was nauwelijks 
opgedroogd van het water dat er tweemaal per 
etmaal overheen spoelt en zag groen van algen 
en zeewier. Spekglad was het en met de harde wind 
schuin van achteren was het voor de renners 
extra gevaarlijk door de hoge snelheid die zij 
ontwikkelden. De valpartij leidde ertoe dat een 
kopgroep van 72 renners, met de latere winnaar 
Lance Amstrong, de favorieten Alex Zulle, Ivan 
Gotti, Christhope Rinero en Michiel Boogerd in 
de zee achterlieten. De tour wacht op niemand 
en werd op de Passage du Gois in de tweede 
etappe reeds beslist.

13 augustus 2010; Na een goede verzorging, met 
bovenvermeld verhaal in mijn gedachten, stap ik 
op mijn rennersfiets en vertrek vanaf camping 
La Forêt richting pont Noirmantier. Op tien kilo-
meter kreeg ik de brug die het eiland Noirmantier 
met de vaste wal verbind onder de wielen. Tot het 
midden van de brug moet er geklommen worden 
met een stijgingspercentage van circa 10% ging 
de afdaling met 45 km/uur op de klok. Nog 15 
kilometer naar de Passage du Gois waar op de 
autoweg zich een file begon te vormen. De Passage 
heeft een grote aantrekkingskracht op schelpen-
zoekers. Het gaat hier om eetbare schelpen die 
de Fransen tijdens de lunch met een heerlijke glas 
witte wijn nuttigen. Wij kopen deze schelpen bij 
de Intermaché en maken daar een diner van. 

Aan gekomen bij de passage zag ik de droog-
gevallen dam en zie een duizend fransen op de 
zandplaten lopen met hun hoofd naar de grond 
op zoek naar de ingrediënten voor de lunch. 
Auto’s en campers  parkeren ze op de zandplaten 
half in het brakke zeewater van de Atlantische 
Oceaan. Met een koude rilling over mijn rug, 
van opwinding stuur ik mijn fiets met de dunne 
bandjes over de dam en zonder te vallen bereik 
ik de overkant. Via Beauvoir-sur-Mer bereik ik na 
zestig kilometer camping La Forêt in Notre dame 
de Monts waar Mattie mij liefdevol ontvangt. 
Onderweg heb ik mij al voorgenomen de Passage 
du Gois nog een keer te nemen en wel in omge-
keerde route en dat gebeurde één dag later.

Voor de lopers onder ons kan ik vermelden dat er 
jaarlijks in juni een loop over de dam wordt 
georganiseerd genaamd Les Foulées du Gois. Bij 
opkomend water gaan duizenden renners over de 
passage, waarbij tegen de gewoonte in, de pro-
fessionals als laatste starten. 2 Juli start de Tour 
de France 2011 op de Passage du Gois en ik 
wordt dan herinnerd aan deze overweldigde 
vakantiebelevenis

Libbe Terpstra

Eigen fotoEigen foto

Eigen fotoEigen foto

“Israël-avonden” te Makkum
Makkum - Te beginnen op D.V. woensdagavond 
22 september 2010. De heer A. v.d. Haagen uit 
Den Helder zal een serie lezingen houden met 
als onderwerp: “Israël...wat zegt de Bijbel hier-
over?” Deze avonden zullen gehouden worden 
in de Baptistenkerk, Cynthia Lenigestraat 10 te 
Makkum. De eerste avond is dus D.V. 22 september 
en de volgende: 6 oktober, 3 en 24 november, 26 
januari 2011, 9 en 23 februari en 9 maart. De 

aanvang is om 19.30 uur en duurt tot ± 21.30 
uur. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Koffie/thee in de pauze. Mocht u willen komen, 
maar wenst u vervoer, dan kan dat geregeld worden. 
Belt u één van onderstaande nummers. U bent van 
harte uitgenodigd. Dus tot ziens op 22 september.

Namens de Baptistengemeente, K. Bakker, tel. 
0515-233032, D. Tamminga, tel. 0515-321618.
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vrijdag 10 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust Sjoelen 
14.30 uur in het restaurant

zaterdag 11 september
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

zondag 12 september
Makkum – Kaatsveld “De Seize” Belboei ledenpartij 
aanvang 11.00 uur voor heren en dames + verl.r  Aanvang 
12.00 uur Schooljeugd, pupillen en welpen + verl.r.

dinsdag 14 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

* Onderhoud en reparatie van uw auto 
* airco service; onderhoud en reparatie, 
* Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose.
*  Apparatuur voor APK, viergastest en roetmeting.
*  Remmentestbank voor controle van de remmen.
* Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie
 cruisecontrol, alarm etc..
* raam reparatie en vervanging 

* schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Dealer F1 powerbox, voor meer vermogen en hoger koppel.
* Ruim assortiment occasions, aflevering met beurt,apk,
 nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht 
 plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor U op.

Opel Corsa 1.4i
Business,5drs,zwart,Airco,
cruisecontrol,Radio-cd,el.ramen
Cpv+afst bediening
52 dkm   bj 2008

 11450,-
uniGar Horjus

Zuiderzeeweg 7, Makkum, 0515-231318.

       kijk op www.garagehorjus.nl  voor foto’s en info.

Agenda

Burgerlijke stand 
augustus 2010

Geboren           
Nick, zv Roderick Mijnsbergen 
& Astrid J.S. Frowijn te Makkum;

Ben Marijn Hendrikus, zv Joost M. Grömmel 
& Neeltje Nieuwhuis te Makkum;

Arend Jan, zv Hans K. Poepjes 
& Nynke Bouwhuis te Makkum.

Gehuwd                
Klaas van Malsen 
& Marchje Haanstra te Makkum;

Arend Burger te Witmarsum
& Gertrude T.A. de Vries te Arum;

Gerard Althuiszes 
& Trijntje H. Reitsma te Makkum;

Johannes P. Galama 
& Joukje Reitsma te Exmorra. 

Overleden                   
Paul G.A.M. Froeling te Nijmegen, 71 jaar, 
ev Annechina J. Kerstholt;

Jeltje P.R. Lootsma te Makkum, 54 jaar, 
ev Broer B. Drost;

Jitske R. de Vries te Makkum, 18 jaar;

Baukje Anema te Witmarsum, 89 jaar, 
wv Auke Kooistra.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

De Makkumer Belboei

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

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Open Monumentendag in Wûnseradiel

Makkum - Op zaterdag 11 september vindt de 
Open Monumentendag plaats. Deze dag zijn in 
Wûnseradiel vier monumenten te bezichtigen. 
Dit jaar onder het thema “de smaak van de 19e 
eeuw”. Het thema is te herkennen aan de bouw-
stijl maar ook aan de gerechten. Tijdens de Open 
Monumentendag kunt u gratis een kijkje nemen 
bij de monumenten. De gebouwen zijn van 
10.00 – 17.00 uur te bezoeken. De gemeente 
Wûnseradiel heeft gekozen voor gebouwen die 
van oorsprong uit de 19e eeuw komen en waar 
eten en drinken centraal staan. Een enkel monu-
ment geeft zijn eigen invulling aan het thema. Zo 
kunt u bijvoorbeeld genieten van oud-Friese 
specialiteiten. Van de volgende monumenten 
binnen de gemeente Wûnseradiel zijn de deuren 
tijdens de Open Monumentendag geopend:

Herberg “de Harmonie” in Parrega
De voormalige dorpsherberg is een tweelaags pand 
met schilddak uit de eerste helft van de 19e eeuw. 

Herberg “de Gekroonde Leeuw in Arum
Een statig blokvormig pand uit 1876. Vroeger 

functioneerde de herberg als halteplaats voor de 
tramlijn Harlingen naar Bolsward.

Hotel-café “de Prins” in Makkum (foto)
Een blokvormig en deels gepleisterd pand uit 
circa 1870. Vanaf 1898 werd het gebruikt als 
tramstation aan de lijn naar Harkezijl.

Hotel-café “Greate Pier” in Kimswerd
Een pand uit circa 1860 met een ver overkragende 
verdieping op kolommen. Geïnteresseerden heb-
ben de mogelijkheid in hotel-café de Greate Pier 
een kijkje te nemen in de keuken. 

Naast deze vier 19e eeuwse panden is deze dag 
ook de Laurentiuskerk in Kimswerd geopend. 
Hier kunt u van dichtbij zien hoe de kerk wordt 
gerestaureerd. 

Bij deze deelnemende monumenten kunt u zaterdag 
11 september een folder afhalen met meer infor-
matie over het ontstaan en gebruik van de 
gebouwen. Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.wunseradiel.nl.

Sneek - Op maandagmiddag 20 september as. 
om 14.00 uur start Thuishotel de cursus Actief 
leven met fibromyalgie. Deze cursus combineert 
een op maat gemaakt bewegingsprogramma met 
een theoretisch cursusdeel. Uit onderzoek blijkt 
dat de klachten die fibromyalgie met zich mee-
brengen sterk verbeteren door het gericht trainen 
van de spieren. Dankzij de individuele begeleiding 
durven cursisten ook weer te bewegen en beleven 
er plezier aan! Tijdens het theoretische deel is er 
de nieuwste informatie over fibromyalgie en er 
is ook ruimte voor het uitwisselen van ervaringen 
en tips. Ook worden handvatten aangereikt om 
door zelfmanagement op een andere manier met 

de ziekte om te gaan. Het bewegingsprogramma is 
op diverse locaties in Zuidwest Friesland mogelijk. 
De cursus bestaat uit 24 x sporten onder leiding 
van een fysiotherapeut en het theoretische deel 
bestaat uit 8 bijeenkomsten en 1 terugkombij-
eenkomst. Fibromyalgie is een vorm van reuma. 
Deze chronische ziekte veroorzaakt veel pijn in 
spieren en gewrichten en gaat met grote ver-
moeidheid gepaard. Mensen met “Chronische 
pijnen” hebben ook veel baat bij deze cursus.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bel-
len met Thuishotel: 0515-461234, of mailen: 
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van 
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Actief leven met fibromyalgie/chronische pijn
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Op 16 september 2010 beginnen wij 
weer met de Gym Op e’ Nij Fit, 
donderdagmorgen om 9.00 uur 

in de Sporthal.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom, 
kom eens vrijblijvend een kijkje nemen.

Info: R. v.d. Woude-Kingma, 
tel. 0515-231374

Heropening van cbs De Reinbôge van Tjerkwerd
Kosten hele project ruim 500.000 euro
Tjerkwerd - Op 2 september is cbs De Reinbôge 
in Tjerkwerd op feestelijk wijze heropend na een 
ingrijpende renovatie en uitbreiding. Het is de 
tweede brede school van de ver. CBO W. 
Tjerkwerd. Samenwerkende partners zijn Chr. 
Basisschool De Reinbôge, peuterspeelzaal “It 
Pjuttehonk” (Tjerkwerd/Parrega), St. Kinderopvang 
Zuidwest Friesland Witmarsum, De Lytse Bieb”.

De aanleiding
De basisschool van Tjerkwerd, een van de 11 
scholen van de vereniging CBO Wûnseradiel, is 
aan de beurt om een aantal onderwijskundige 
aanpassingen door te voeren. In maart 2006 start 
de bouwcommissie (BC). De onderwijskundige 
aanpassingen houden onder meer in dat er 45 m2 
uitgebreid kan worden. De opdracht voor de (BC) 
is dat er een ruimte komt voor de interne bege-
leider, opslagruimte voor beeldende vorming en 
leermiddelen, een personeels- en directiekamer 
en dat CBO W gelijktijdig groot onderhoud laat 
uitvoeren. Door onderhandelingen met en het 
wachten op goedkeuringen van de gemeente 
Wûnseradiel verstrijken 2 jaar. 

Aantal leerlingen groeit
In 2008 is het leerlingenaantal van de drieklassige 
basisschool zodanig gegroeid dat er sprake is 
van een uitbreiding met een vierde lokaal (semi-
permanent). Het bestuur van CBO W kiest defi-
nitief voor een permanent lokaal. 

Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang
Het zelfstandige bestuur van de peuterspeelzaal 
wil graag meeliften in de planvorming, omdat 
hun accommodatie niet langer (brand)veilig en 
functioneel is. Ze kaarten dit aan bij de gemeente. 
Vooruitlopend op de ontwikkelingen wordt de 
BC  uitgebreid met de heer Dirk Jan de Rouwe. 
Inmiddels is er vanuit St. Kinderopvang Zuidwest 
Friesland –wat betreft de buitenschoolsopvang 
(BSO) - ook een zetel in de BC. Vanuit het dorp 
flinke belangstelling voor buitenschoolse opvang.  
Inmiddels is de bouwvergunning afgegeven voor 
realisatie van de onderwijskundige aanpassingen.

Visievorming 
Een belangrijk moment in de planvorming is het 
visieplan “Tjerkwerd gaat breed” (2008),  van de 
gezamenlijke partijen met als doel de realisatie 

van een peuterspeelzaal annex buitenschoolse 
opvang aan de school. De coördinator en eind-
redacteur is Dirk Jan de Rouwe. Architect Grunstra 
uit Bolsward krijgt een gewijzigde opdracht: een 
peuterspeelzaal aan het bestaande gebouw te 
ontwerpen. In augustus 2008 wordt dit visieplan 
op het gemeentehuis toegelicht en besproken. 
De gemeente Wûnseradiel krijgt het verzoek om 
een bijdrage in de kosten ter grootte van € 150.000 
en  het bestuur van de peuterspeelzaal “It Pjutte-
honk” schrijft een aantal fondsen aan. In september 
2008 verleent de gemeente uitstel voor de uit-
breiding van de school. Overleg met de gemeente 
resulteert uiteindelijk in het feit dat de opdracht-
gever, het bestuur van CBO W, zelf in april 2009 
garant staat voor de € 150.000. 

Investeringen
De gemeente Wûnseradiel stelt gelden ter 
beschikking voor het – semipermanente - vierde 
lokaal, de onderwijskundige aanpassingen en het 
herstraten van de pleinen. De vereniging voert 
zelf nog een aantal eigen onderhoudszaken in en 
om het gebouw uit. Het actieve bestuur van “It 
Pjuttehonk” heeft door fondsen aan te schrijven  
€ 50.000 binnen gehaald. Grote klasse!! Wind-
kracht 10 uit Tjerkwerd schonk € 10.000 De kosten 
van het hele project bedragen ruim € 500.000. 
Het bestuur van CBO W nemen het beheer en de 
exploitatie op zich van de peuterspeelzaal. De 
gebruikers betalen hiervoor een vergoeding aan 
CBO Wûnseradiel op basis van medegebruik.

Onderwijskundige ontwikkeling
De overheid wil scholen vergelijken op basis 
van hun output. In het kader van de uitwerking 
van het strategisch beleidsplan van de ver.  CBO 
W is het daarom passend om de resultaten van 
het onderwijs te monitoren. De ouders van de 
school in Tjerkwerd zijn erg betrokken en geïn-
teresseerd in het onderwijsproces. En terecht! 
Het team onder leiding van de schooldirecteur 
de heer Bas van der Horst heeft zich het laatste 
jaar ontworsteld aan het predicaat zeer zwak. 
Een geweldige prestatie, want in het afgelopen 
jaar is de school ook bouwkundig flink onder 
handen genomen. Op 16 september doet de 
inspectie zijn bevindingen en kan de school uit 
het traject. Dat is voor alle betrokkenen meer 
dan een felicitatie waard.

Makkum – Zaterdag 28 augustus is de jaarlijkse 
“Slachtehiem” marathon gevist. Hij werd ge-
sponsord door Klaas Bakker (fanatiek visser) 
van Recreatieboerderij Slachtehiem te Lollum. 
De marathon duurt 12 uur lang dus voor de echte 
fanatiekelingen. De wedstrijd werd gehouden 
aan het van Panhuyskanaal net buiten Makkum. 
Al snel werd er veel vis gevangen met name aan 
de kopstekken. De vis die passeerde werd direct 
verleid door het voer en gevangen  zodat er weinig 
vis overbleef voor de rest. Helaas moest de wed-
strijd een half uurtje gestaakt worden i.v.m. een 
onweersbui. Gelukkig bleef het de rest van de 
dag droog. Er werd in totaal door 13 man meer 
dan 140 kg aan vis gevangen. H. Nauta wist een 

prachtige snoekbaars van 80 cm en 540 gr te 
vangen aan de feederhengel. Na afloop was er 
voor iedereen een pizza en een drankje.

Uitslag: 1. K. Bakker, steknr. 12, gewicht 35200. 
2. F. van Duinen, steknr. 1, gewicht 30100. 3. R. 
Ras, steknr. 11, gewicht 22160. 4. I. Idzenga, 
steknr. 6, gewicht 13180. 5. H. Nauta, steknr. 13, 
gewicht 10080. 6. F. Temme, steknr. 4, gewicht 
6480. 6. B. Altena, steknr. 8, gewicht 4980. 8. J. 
Meilink, steknr. 5, gewicht 4860. 9. J. Gerritsma, 
steknr. 2, gewicht 4000. 10. S. Feenstram steknr. 
9, gewicht 3140. 11. T. Wielinga, steknr. 3, 
gewicht 2360. 13. W. Bakker, steknr. 7, gewicht 
1480.

Dertien deelnemers viswedstrijd “Slachtehiem” marathon
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Tomaatjes van boer Jochum in zwembad “Mounewetter”

* Jochum op de rand van het zwembad deelt tomaatjes uit aan de zwemmers

Witmarsum - Maandagochtend 30 augustus jl. 
kwam boer Jochum uit Kimswerd langs in 
zwembad “Mounewetter” om tomaatjes uit te 
delen. Jochum de Boer, bekend van “boer zoekt 
vrouw” heeft tussen Kimswerd en Harlingen een 
kas staan met wel 30 verschillende groenten. Hij 
werkt op biologische basis en gebruikt geen kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen. Dit jaar teelde hij 

voor het eerst de “mini roma tomaat”, een erg 
lekker snoeptomaatje. De afgelopen weken was 
de oogst zo groot dat hij niet alle kisten met 
tomaten kon verkopen en daarom deelde hij op 
diverse plekken de tomaatjes uit. Wilt u ook eens 
komen proeven, de winkel van Jochum is geopend 
op woensdag en zaterdag van 9.00 – 13.00 uur 
en op vrijdag van 13.00 – 17.00 uur.

Eigen fotoEigen foto

Pingjum - Dressuuramazone Miranda Venema 
uit Pingjum had een druk weekend.Miranda was 
met haar paard Armani geselecteerd als Friese 
afgevaardige in de M1 naar de Nederlandse 
Kampioenschappen in Ermelo. Ze behaalden 63% 
in de 1ste proef en dit was goed voor een 9e plaats.

Op zondag 5 Sept reisde ze af met de 2 goed-
gekeurde Friese dekhengsten Take 455 en Tjalbert 
460 naar het concours in Sonnega. Met Take 455 
kregen ze in de L1 dressuur, 1ste proef 214 punten 
wat 3 winstpunten opleverde en een 1ste prijs. In 
de 2de proef behaalden ze 185 punten, wat goed 
was voor de 4de prijs. Met Tjalbert 460 start 
Miranda L2 dressuur, in de 1ste proef behaalden 

ze 183 punten wat goed was voor de 2de prijs. In 
de 2de proef kregen ze 188 punten en een 3de 
prijs.
 
Leny Haytema uit Wons kwam dit zelfde weekend 
met haar Friese stermerrie Klaarke, 2 maal thuis 
met een 1ste prijs. Vrijdagavond reisden ze af naar 
Hippolytushoef, ze kregen, in de M2 dressuur, 
182 punten wat goed was voor een 1ste plaats.

Zondag was er wedstrijd in Cornwerd en weder-
om kregen ze 182 punten en alweer die 1ste 
plaats. Inmiddels zijn de benodigde punten binnen 
en zullen ze spoedig de overstap maken naar de 
Z1 dressuur.

PSV de Halsbanruters

Humanitas Zuidwest Friesland start bij voldoende 
deelname in september een lotgenotengroep. De 
groep is bedoeld voor mensen die een dierbare 
hebben verloren. Na het verlies van een partner, 
maar ook na het verlies van een kind, een ouder of 
een broer of zus kan men er behoefte aan hebben 
met lotgenoten over de ervaringen te praten. Dat 
kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit 
zes tot acht personen, die onder leiding van twee 

vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoe-
lens en emoties die met een verlies gepaard gaan 
en hoe dit te verwerken. Het is juist de onder-
linge herkenning die veel steun kan geven aan de 
deelnemers van de groep. De intakegesprekken 
zullen begin september plaatsvinden. Meer 
informatie over de gespreksgroep en opgave via 
mevr. Gé Nijp, tel. 0514-565869.

Sneek – Elke eerste dinsdag van de maand wordt 
het CVA-café gehouden, van 15.00 tot 16.30 uur 
in Zorgboulevard Sneek (op het terrein van het 
Antonius Ziekenhuis). Het CVA-café is een plek 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en praten 
over de situatie waarin ze terecht zijn gekomen 

na het doormaken van een beroerte.
Het CVA-café is bedoeld voor alle mensen die 
getroffen zijn door een beroerte, hun partners, 
familie en vrienden. Het is een informele bijeen-
komst. Vooraf aanmelden is niet nodig.  De toe-
gang is gratis.

Lotgenotencontact na verlies van een dierbare

CVA-CAFE
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Zurich - Wat begon als een 3 dorpen partij, werd 
uiteindelijk een 4 dorpen partij. Zondag 22 
augustus werd in Zurich een ledenpartij gekaatst 
voor leden van de kaatsverenigingen van Zurich, 
Cornwerd en Wons. Omdat zoveel leden van 
K.V. Zurich uit Pingjum komen, werd de partij 
omgedoopt van 3 naar 4 dorpen partij. Bij de 
dames waren er vier parturen en bij de heren 
negen. Er werd spannend gekaatst en de partij 
verliep in uitstekende sfeer. De prijzen werden 
uitgereikt in Hotel de Steenen Man. 

19 september is er in Zurich Pearke Keatsen, 
iedereen is welkom. Uitslagen en foto’s zijn ook 
te vinden op www.kvzurich.nl

Uitslagen: Dames: 
1e  Jet Wijnia en Hiekie Mensonides. 
2e  Ottje Kooistra en Gretha Waterlander 

Heren: Winnaarsronde: 
1e Feike Melchers, Henk Nesse 
 en Johannes Oudendag. 
2e Igor Kuiper, Sjoerd v/d Berg 
 en Sybren Bruinsma.

Herkansingsronde: 
1e Michel Nesse, Ruurd Tilstra 
 en Yde Stegenga.
2e  Steven Nesse, Pieter Politiek 
 en René Boschma.

4 Dorpen partij Zurich

Vier dagen Penjumer Merke met activiteiten voor jong en oud
Pingjum - Zondag 5 september betraden de 
Heren Hoofdklasse kaatsers de ‘arena’ in Pingjum. 
Het werd een prachtige zonnige kaatsdag met 
helaas te weinig spanning in de finale. Voor de 
13e keer dit seizoen was er winst voor het par-
tuur: Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en 
Daniel Iseger. De premie was weggelegd voor 
het partuur: Marten v/d Leest, Herman Sprik en 
Johannes Boersma. Daniel Iseger werd tot 
Koning verkozen en ontving de zilveren tulp. De 
Merke werd zondagavond swingend afgesloten 
met Rintje Kas en zijn Band. Daarvoor op  2, 3, 
4 en 5 september stond Pingjum weer in het 
teken van de Penjumer Merke.  Het werd een 
echte na-zomer Merke waarbij de zon de 
Penjumers gunstig gezind was. Donderdagavond 
3 september waren er verschillende spelletjes en 
vanzelfsprekend het bloemschikken.

Vrijdag 4 september werd voor de kinderen van 
de peuter- en basisschool een spelletjesochtend 
georganiseerd door de Spelletjes Kommissie 
Pingjum (SKP). 
1e prijs: ‘vakantie’ 
(Gosse Pieter, Anna Minke, Romke, Senah, Alie, 
Arno, Ruben, onder leiding van Yneke),   
      
2e prijs: ‘Prinsen en Prinsessen’
(Mare, Hope, Tjamke, Lieke, Mirjam, Tjalling 
Douwe, Dirk, onder leiding van Karin)  
       
3e prijs: ‘Safari’ 
(Gerben, Coby, Jelle, Anna, Robin Wijbenga, 
Joel, Jillien, onder leiding van Juf Wilma)

Vrijdagmiddag werd er een Zeskamp gehouden 
voor de Pingjumers. Winnaar werd groep C met 
Steven Nesse, Houkje Akker, Casper Slotboom, 
Janneke de Rijk en Dirk van Balen. 

Zaterdag 4 september organiseerde Kaatsvereniging 
Jan Reitsma de traditionele Merke Ledenpartij 
met dit jaar ingelijste (actie)foto’s van de kaatsers 
als prijzen. Deze foto’s werden gemaakt door 
Renate de Backere uit Pingjum. Op deze dag 
werd weer duidelijk dat KV Jan Reitsma een 
gezonde club is met in totaal 41 partuur in het veld! 

Ook nu waren de weergoden ons zeer gunstig 
gezind en kon er lekker ‘yn ‘e sinne’ gekaatst 
worden.

Uitslagen Heren A-klasse
1. Johan Kwast, Gosse Reitsma (k) 
 en Dylan Drenth, 
2.  Hendrik Brandsma, Sybren Beert de Jong 
 en Jan Geert Dijkstra

Heren B-klasse 
1.  Steven Nesse (k), Riemer Wiltenburg 
 en Theun Folkertsma,
2. René Sybesma, Sjoerd vd Berg 
 en Frank v.d Wetering, 
3. Albert Reinsma, Jelle de Hoop 
 en Ronald Bartels

Heren 50+ 
1. Ieme de Haan (k), Sybren Bruinsma 
 en Durk van Zon, 
2. Thijs Houtsma, Steven Akker en Piet Altena, 
3. Henk Mulder,  Jelte Bruinsma 
 en Henk v.d Wetering 

Dames A-klasse 
1.  Andrea de Jong (k), Nynke Brandsma 
 en Lisa de Jong,
2. Thomaske Reitsma, Femke Tigchelaar 
 en Irma Folkertsma

Dames B-klasse 
1. Ytsje Reitsma (k),  Dorina Piller 
 en Geertje Klaver, 
2. Tineke Eisma, Miranda Graafsma 
 en Marrit Postma

Oudste Jeugd: 
1. Rinze Bauke Reitsma, Joël Kuipers 
 en Akke Visser, 
2.  Cornelis Reitsma, Susan Bartels 
 en Tsjalling Douwe Reitsma

Jongste Jeugd: 
1. Lonneke Gerritsma en Anna Siemensma, 
2. Arjan Lok en David Mollema, 
3.  Marianne Reitsma en Lotje Arensman
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V.V. Makkum
zaterdag 11 september
QVC 1   - Makkum 1  14.30 uur
Heerenv./boys 3 - Makkum 2  15.00 uur
Makkum 3  - Scharnegoutum 3 12.45 uur
Makkum 4     - ONS/Sneek 5  14.30 uur
SDS da 1     - Makkum da 1 12.30 uur
Mulier A1  - Makkum A1 12.30 uur
Makkum B1  - SDS B1  12.45 uur
Zeerobben C2  - Makkum C1 10.30 uur
SDS C2       - Makkum C2 10.30 uur
Makkum D2  - Nijland D1   9.00 uur
Makkum MC1 - Delfstrah. MC1 10.00 uur
Scharneg. E1  - Makkum E1 10.00 uur
CVVO E4    - Makkum E2  10.10 uur
Makkum E3   - Joure E7 10.15 uur
Makkum C4   - CVVO E7  9.00 uur
Makkum F1  - RES F1  9.15 uur
Joure F4      - Makkum F2 9.00 uur
Renado/VVI  - Makkum F3  9.00 uur  

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

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

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

Voetbalprogramma

Colofon

Wist u dat...
* Tennisvereniging Makkum zondag 12 september 
 haar jaarlijks Palingtoernooi organiseert. Deelname 
 voor kerels vanaf 17 jaar, Opgavelijst in de kantine 
 van de tennisvereniging

* het zaterdag 11 september weer friese molendag 
 is de Cornwerdermolen ook open is

* er heerlijke pannenkoeken gebakken worden

* er ook de koffie en thee klaar staat

* U zich ook door het preamke kunt laten brengen

* daarvoor telefonisch moet opgeven 0515-232222
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Konijnen kooi Klein, L 80 x B 45 x H 40 cm,gebruikt 
maar ziet er prima uit € 15,-; Konijnen kooi Groot L 100 
x B 50x  H 45, gebruikt maar ziet er prima uit € 20,-; 
Eikenhouten consoles pr.n.o.t.k.; Auping spiraal 90 x 
200; Decoupeerzaag in een koffer; Kettingzaag Black 
en Dekker, tel. 06-27374840

Mooie robuuste jongensskelter € 60,-, De Voorn 3 
Makkum, tel. 0515-232392

Rubber Yam 360, met alu vloer, strandwielen en 2 opberg-
tassen. Kan zowel langstaart als kortstaart motor achter. 
Heel weinig gebruikt, tel. 06-23242570

6 delig pannenset en 6 delig servies destijds gespaard 
bij Kooistra supermarkt, wit met blauwe bloemmotief, 
tel. 0515-231939

Achthoekige grenen salontafel met grijze tegels op 
kolompoot doorsnee 100cm en hoog 55 cm. Vraagprijs 
€ 25.- Witmarsum tel. 06-13733815  

Glazen salontafel € 100.-, tel. 0515-232010 na 18.00 uur

Voetenkopje Aesculaap € 30,-; Houder voor scheerkoppen 
Aesculap € 16,-; Blauw hondenmandje gebruikt, misschien 
handig voor een pupje, die nog moet wisselen € 5,-; 
Kookplaatje elektrisch merk EGO, nieuw in doos € 10,-; 
Drie Deurdrangers nieuw in doos, gekocht maar nooit 
gebruikt, merk Geze, tel. 06-27374840

Wij zoeken klaverjassers voor de dinsdagmiddag om 
14.00 uur in het restaurant van Zorgcentrum Avondrust, 
tel. 0515-231678

Ruimte voor stalling van caravan of boot, tel. 
06-50666867

Ik bied mij aan voor allerlei eenvoudige klusje voor 
langere periode van ma t/m vr. Denk daarbij aan bv. 
kleine klusjes in de tuin, uitlaten hond of boodschappen 
doen. Beschikbaarheid tijden en vergoeding in overleg. 
Interesse? Voor info, tel. 06-11874706

Onze grijs/gele handtamme valkparkiet is weggevlogen. 
Hij luistert naar de naam Henkie en is niet bang voor 
mensen. Wie heeft hem gezien of gevonden? Voor info 
graag bellen naar tel. 06-28886305

Wie heeft een zilveren halskettinkje gevonden eventueel 
nog met hanger (3 “blaadjes” onder elkaar met 1 daarvoor 
met diamantjes) in de buurt van Witmarsum of Arum? 
Ik ben hem zondag 4 september jl. verloren, tel. 0517-
579917

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

AANGEBODEN

VERMIST

VERLOREN

Zoekertje
Friese Molendag 2010: ‘Beleef de nostalgie van onze molens!’

Makkum - De 12e editie van de Friese molen-
dag is weer een feit en wordt inmiddels traditie-
getrouw gelijktijdig gehouden in het monumenten-
weekend en wel op zaterdag 11 september a.s. 
Ruim 70 molens zullen hun deuren openzetten 
voor het publiek.

De Friese molendag laat ook dit jaar weer zien 
dat de molens nog steeds ingezet worden waar 
ze destijds voor gebouwd werden. En u kunt dat 
op Friese molendag zelf meebeleven. Voor de 

hele familie zijn er talloze bezigheden in en rond 
de molen georganiseerd. Worden er pannenkoeken 
gebakken, of u kunt misschien een rondleiding 
mee maken in het Engels of Duits. Een hele bij-
zondere ervaring. Molenaars leiden de bezoekers 
rond en vertellen over oude en nieuwe technieken. 
De machtige werktuigen die gebruik maken van 
windkracht, spreken nog steeds tot ieders ver-
beelding. Het is fascinerend om te zien hoe met 
deze natuurkracht(en) wordt gezaagd, hoe graan 
tot meel wordt vermalen, water in grote hoeveel-
heden naar de Friese boezem gepompt wordt. 
Als gevolg van de technische ontwikkeling ver-
dwenen molens vanaf het eind van de jaren ´20 
van de vorige eeuw. Ze werden ingehaald door 
diesel en elektrische motoren. Gelukkig zijn veel 
exemplaren bewaard gebleven en prachtig geres-
taureerd door gemotiveerde molenbouwers met 
kennis van zaken en oog voor detail. Let op: als 
de wieken rondgaan, is de molen in de meeste 
gevallen voor publiek opengesteld. Op www.
friesemolendagen.nl is een overzicht te zien van 
de molens bij u in de buurt.

Ook de Cornwerdermolen te Cornwerd is ge-
opend. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom 
bij de molenaars. Zij laten iedereen de molen 
van binnen en buiten zien, en bij voldoende wind 
wordt de werking van polderbemaling gedemon-
streerd. Hoe komt u op 11 september bij de 
Cornwerdermolen, dat kan natuurlijk op eigen 
gelegenheid. Maar wat is er nou mooier dan om 
door een authentieke praam van stichting ’it 
Preamke” naar de molen gevaren te worden. Een 
2 uur durende tocht waarbij u onderweg een 
diversiteit aan watervogels, rietkragen, weidse 
vergezichten en prachtige landschappen tegen-
komt. Kortom alle eigenschappen voor een per-
fecte tocht naar een echte authentieke molen wat 
bedoeld is voor jong en oud. 

U kunt zich alleen telefonisch aanmelden op tel. 
06–55784959. De kosten zijn € 10,-- voor vol-
wassen en € 8,-- voor kinderen. Opstapplaats is 
op de Turfmarkt te Makkum. Bij de molen staat 
koffie, thee en limonade klaar en voor een kleine 
vergoeding worden er pannenkoeken gebakken.
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