No. 1357 - 29 september 2010

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

5
F
Fitnesstuin
b
bij Zorgcentrum
A
Avondrust

7

13

O
Open
Huis
Zeilmakerij Warns
Z
zzaterdag 2 oktober

Van watersport
V
naar wintersport
n

Vertrek 88 meter nieuwbouwjacht bij
De Vries Scheepsbouw Makkum
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

foto: André Minkema

Makkum - Vorige week dinsdagmorgen, om klokslag 6 uur, is dit megajacht vertrokken vanuit
Makkum. Het jacht is 88 meter lang, 13,5 meter
breed en heeft een diepgang van 4,20 meter. Het
betreft een bijzondere mijlpaal, aangezien er nog
nooit zo’n groot nieuwbouwjacht in de grote hal
van Makkum werd gebouwd. Nadat het casco van
het jacht werd gebouwd bij een zusteronderneming
van De Vries Scheepsbouw in Papendrecht, is
het jacht de laatste anderhalf jaar in het Friese
Makkum afgebouwd. De komende weken zal
het jacht gaan proefvaren op de Noordzee waar-

bij deze tijd ook gebruikt wordt om het jacht
verder in bedrijf te stellen. Na de proefvaarten
zal de laatste hand aan het jacht worden gelegd in
de haven van Harlingen alvorens de oplevering
aan de klant zal plaatsvinden.
Bij de Friese werf ligt op dit moment alweer een
nieuw casco in de hal van eveneens 88 meter
lengte. Daarnaast liggen er nog twee bestaande
jachten in de hal die op dit moment een refit
ondergaan. Beide refitprojecten zullen nog dit
jaar worden opgeleverd aan hun eigenaar.

Makkum, It String 5
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Deze woning doet mee
aan onze NVM Open Huis

van zaterdag 9 oktober a.s., 11.00 - 15.00 uur,
zie voor meer info en deelnemers op onze site.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

foto: André Minkema

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 3 oktober
K.C. “Het Anker” 9.30 uur
ds. J. van Olffen, Kerk School Gezinsdienst
R.K. kerk 9.30 uur pastor G. Kamsma
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. D. Tamminga, + H. A.
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 10.00 uur
da. A. Rekker-v.d.Werf Broederschapsdag te Surhuisterveen

Familieberichten
Ons bereikte het droevige bericht dat na
afnemende gezondheid is overleden

Mintsje Bouma-de Boer
Wij wensen Sietze, Silvia en Marc
veel sterke toe.

Agenda
woensdag 29 september
Makkum – Kinderkledingverkoop in de peuterspeelzaal ’t Krobbeguod in MFC, van 19.00-21.00 uur

vrijdag 1 oktober
Makkum – HCR “De Prins” 20.00 uur K.V. Makkum,
Huldiging Bonds-winnaars Jong Nederland
Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur
Klaverjassen

Bestuur en leden Bridgeclub Makkum

dinsdag 5 oktober

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 O.Y. Hoekstra, ds.L. Touwenlaan 1, Makkum.
tel. 0515-232380
-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

Onverwachts is van ons heengegaan

Mintje Bouma-de Boer

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

donderdag 7 oktober
Makkum – HCR “De Prins” 20.30 uur
Jaarvergadering Nut Departement Makkum

Sinds 1 augustus 2009
weduwe van Feddy Bouma.
Moeder van onze clubgenoot Sietze Bouma.
Wij wensen Sietze, Silvia en Mark en verdere
familie veel sterkte toe bij het dragen van dit
verlies.
Clubgenoten van Biljartclub "De Prins"
Makkum, 17 september 2010

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in “Dyksicht”

29 september 2005

29 september 2010

Leave Jerry,
Wy misse dy noch elke dei.
By alles wat wy doche
en wêr ‘t wy binne,
bist do yn ús gedachten.
Thea
Sjaak en Pieter

WIEPKJE

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route exposities. Er is een geheel nieuwe collectie schilderijen te
zien van de Armeense kunstenaar Gagik Manoukian.
Ook zijn er werken te zien van Harmen Timmer en
is de collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.
Bolsward – Bibliotheek expositie van een groep
amateur schilders uit Rijs van Galerie “Immer op Reys”
van 18 schilderijen, uitgevoerd in acryl en krijt.
Gedurende de hele maand september is tijdens de
openingstijden van de bibliotheek het werk van Meinte
Vierstra en Baukje Vierstra-Dooper, Imie Graafsma,
Wim van Lavieren en Syb de Jager te bezichtigen.
Contactpersoon is: Syb de Jager, tel. 0515-574529
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag
14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in herfst/
winterperiode gesloten vanaf 11 september tot met
2011. Vanaf die datum kunt u een telefonische
afspraak maken op tel. 06-49678777 om De Cirkel
te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl
Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizententoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend mei t/m september maandagmiddag 13.0017.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur,
Dorpsstraat 29
Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij Elske,
geeft u de gelegenheid een hele dag met zilver te
werken. De workshop is voor iedereen die een dag
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil maken.
Info tel. 0517-579602 www.edelsmederij-elske.nl

Al 50 jaar energiek,
lief, zorgzaam en uniek!

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, Waltaweg
25, zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5 uur,
www.gerritwijngaarden.nl

Liefs van ons allemaal

Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega en
Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen 13.0015.00 uur, bij wind malend te zien
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Wist u dat...
* Er op donderdagavond 30 september een lezing
gehouden wordt over permacultuur–duurzame
productie van 19.30 tot 21.30 uur
* Dit plaatsvindt in Centrum Wilgenhoeve te
Exmorra

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 2 oktober wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

optimal Vla, 0% vet en suiker, 1 liter.................................1.49
Ardenner Boterhamworst.........per pakje 25

Humanitas zoekt vrijwilligers
Ziekenhuisbegeleiding is een van de projecten
van Humanitas Zuidwest Friesland. Deze activiteit is bedoeld voor mensen die een afspraak
hebben in het ziekenhuis of met de huisarts
maar, om wat voor reden dan ook, niemand in de
directe omgeving hebben om met hen mee te
gaan. Als zij er tegenop zien om er alleen naar
toe te gaan kan een beroep gedaan worden op
een vrijwilliger van Humanitas. Deze begeleidt
bij bezoek aan huisarts of ziekenhuisspecialist
en geeft een steuntje in de rug zodat men er op
dat moment niet alleen voor staat. Humanitas
wil graag meer mensen betrekken bij dit project
en zoekt nieuwe vrijwilligers, liefst in het bezit
van een auto.

cent korting

D.E. Snelfilter Roodmerk Koffie, 500 gram......................3.39
Chocomel, pak of fles 1 liter......................................99

cent

Unox Knaks, blik 400 gram..........................................nu 1.15

van de Warme Bakker
zak Kadetten........................................................5+1

gratis

Witlof, 500 gram.........................................................79

cent

Aanbiedingen geldig van do. 30/9 t.e.m. wo. 6/10

Voor meer informatie kan men contact opnemen
met de coördinator van het project, tel. 06-17905375.

Nostalgische Biefstukworst
100 gram

Profiteer van 30 september t/m 2 oktober
van dit smakelijke voordeel

Rookworstsalade
250 gram

Oud Hollandse Kaassalade
150 gram

Hacheeburgers
iedere 4e gratis

Tuinstampot met Kip & Prei
400 gram

Gevulde Herfstschnitzel
100 gram

2,09
2,75
2,75
4=3
3,89
1,85
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Fitnesstuin bij Zorgcentrum Avondrust

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
eigen foto

Makkum - We weten allemaal dat beweging goed
is voor de mens, het houdt u fit en gezond. Ook
voor ouderen is beweging daarom zo belangrijk.
Om hier een steentje in te kunnen bijdragen, is er
in de tuin van Zorgcentrum Avondrust een fitnesstuin geplaatst. Zo kunnen de bewoners lekker
bewegen in de buitenlucht, wat ook nog eens heel
gezond is. Het zijn drie toestellen waarop men
verschillende oefeningen kan doen.
Op de familiedag van 9 september jongstleden
hebben we de fitnesstuin officieel geopend, waar-

bij mevrouw Roosjen – de Boer de eer had om
het lint te mogen doorknippen. Mevrouw L.
Notermans, fysiotherapeut, heeft laten zien wat
voor oefeningen men erop kan doen. Enkele
aanwezigen hebben het direct uitgeprobeerd.
Het werd als zeer positief ervaren. De fitnesstuin
is niet alleen toegankelijk voor bewoners van
Avondrust, het is de bedoeling dat ook ouderen
uit de buurt er gebruik van kunnen maken. Dus
heeft u behoefte aan extra beweging? En wilt u
eens komen kennismaken met de fitnesstuin? U
bent van harte welkom.

Werkzaamheden sluis Makkum
en betonbrug Suderseewei over de Kleine Zijlroede
Makkum - In diverse publicaties was aangegeven
dat de sluis te Makkum met ingang van 1 oktober
gestremd zou worden vanwege vervanging van
de sluisdeuren in de winterperiode. Deze stremming is echter verschoven naar begin april 2010.
Dan kan volstaan worden met een stremming van
circa twee weken. De gemeente gaf aanvankelijk
de voorkeur aan uitvoering in de winter om de
overlast aan de watersport zo klein mogelijk te
houden. Echter vanwege de eis om gedurende
het stormseizoen van 1 oktober tot 1 april de
zeewering volledig in takt te houden, was een
volledig afsluiting van de sluis nodig om in de
wintermaanden de deuren te kunnen vernieuwen.
Het rijk, de Provincie Fryslân en Wetterskip

Fryslân stellen hoge eisen aan de nieuwe deuren
en aan de tijdelijke afsluiting van de sluis. Het
uitstel van de vernieuwing heeft te maken met de
vergunningverlening, de hogere kosten van de
tijdelijke afsluiting ’s winters en de langere
stremming aan het eind van het vaarseizoen.
In de periode 18 oktober tot 20 november 2010
zal de doorvaart van de brug in de Suderseewei
over de Kleine Zijlroede volledig gestremd zijn
voor scheepvaart vanwege betonreparatie aan de
onderzijde van het brugdek. Kleine schepen
kunnen omvaren via de duikerbrug in de Carl
Fellingerweg bij gemaal De Hemmen.

Baggerwerkzaamheden Makkumerdiep
Makkum - In de loop van deze week beginnen
de baggerwerkzaamheden aan de Makkumerdiep en
in de haven. Door deze werkzaamheden kunnen
er op sommige plaatsen geen schepen varen en
afmeren. Dit kan voor enige hinder zorgen. Bij
het baggeren gaat het om alle werkzaamheden
die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en

andere lagen van de waterbodem. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Van Oord
Nederland BV. Dit bedrijf heeft de komende
weken een keet op de haven staan. Voorafgaand
aan het baggeren kijkt de baggeraar of er geen
schepen in de weg liggen. De baggeraar zal dit
kortsluiten met de havenmeester.

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
 Kip Hoi Sien
 Babi Pangang
 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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Open Huis Zeilmakerij Warns zaterdag 2 oktober

eigen foto

Warns - Het is alweer 5 jaar geleden dat George
Valkema uit Makkum Zeilmakerij Warns heeft
overgenomen. Eind oktober vorig jaar is hij met
zijn gezin naar Warns verhuisd om zo dichter bij
het werk te zijn. De zeilmakerij was destijds
gevestigd in het oude pakhuis van de voormalige
zuivelfabriek, tegenwoordig Jachthaven ‘De Stormvogel’. Helaas was er op lange termijn geen plaats
meer op deze locatie en waren wij genoodzaakt
een andere plek te vinden voor ons bedrijf. Dit
viel niet mee want veel mogelijkheden waren er
niet in Warns.

zien van voldoende ramen voor goed daglicht en
een mooie entree. U kunt bij ons terecht voor
zeilen, buiskappen met achtertenten, dekkleden,
zeilhuiken etc. Tevens kunt u bij ons terecht voor
alle reparaties. Meer informatie is te vinden op
www.zeilmakerijwarns.nl

Gelukkig zijn wij onlangs in ons vernieuwde pand
getrokken op Op ‘e Wâl 10, de platenloods van
de voormalige Houthandel Warns. Het pand is
van aan de buitenkant geheel vernieuwd en voor-

Op ‘e Wâl 10. 8721 GJ Warns
tel. 0514-681962
www.zeilmakerijwarns.nl
info@zeilmakerijwarns.nl

Op zaterdag 2 oktober a.s. houden wij Open Huis.
Van ’s morgens 10.00 tot ’s middags 17.00 uur
bent u van harte welkom om onze zeilmakerij te
bezichtigen. Tot ziens.

Zeilmakerij Warns

Uniek Koepelconcert met orgel en trompet

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Witmarsum - Op zondagmiddag 3 oktober a.s.
om 16.00 uur is er weer een Koepelconcert in de
Koepelkerk te Witmarsum. Christiaan de Vries
bespeelt dan het fraaie Van Dam-orgel. De orgelmuziek wordt afgewisseld met werken voor
orgel en trompet. De trompettist is Gerda Postma.
Gespeeld worden werken van Krebs, Vivaldi,
Hansen, Goedicke, Bovet, Mendelssohn enz. Na
het concert kan er nog worden nagepraat worden
onder het genot van een kopje koffie of een
ander drankje.
Christiaan de Vries (1980 Franeker) begon in
1994 met orgellessen bij Klaas Tjitte de Jong en
Theo Jellema. De opleiding Docerend Musicus
volgde hij aan het Noord Nederlands Conservatorium (1999-2004). Hij volgde masterclasses
bij Michel Bouvard en Wolfgang Zerer. Aan het
Rotterdams Conservatorium (2004-2006) begeleidde Ben van Oosten hem naar het diploma
Uitvoerend Musicus. Ook volgde hij het vak
kerkmuziek aan dit conservatorium. Tevens volgde
hij Masterclasses bij Olivier Latry en Lorenzo
Chielmi. Hij was sinds 1995 vaste organist in
Leeuwarden , Kollum (van Gruisen), en Ferwert
(Verschueren) en is sinds januari 2008 aangesteld
als vaste bespeler van het monumentale BätzWitte orgel in de Oude Lutherse kerk te

Amsterdam. Daarnaast hebben zijn eerste kerkmuzikale composities het licht gezien bij de
stichting “De Vertaalslag”te Utrecht, en is een
van zijn zettingen nu opgenomen in het nieuwe
liedboek Tussentijds. Hij geeft nu concerten in
het binnen- en buitenland. Op deze concerten
wordt hij vaak vergezeld door zijn partner Gerda
Postma.
Gerda Postma (1985 Achtkarspelen) begon op 9
jarige leeftijd met trompet spelen. Op haar 17e
werd zij aangenomen op het Noord Nederlands
Conservatorium te Groningen, waar zij les kreeg
van Auke van der Merk en Hessel Buma. Gerda
is in 2006 cum laude afgestudeerd aan het Noord
Nederlands Conservatorium en werd ook in dat
jaar toegelaten tot de Master opleiding in Den
Haag, waar ze les kreeg van Ad van Zon. Hier
behaalde zij in 2008 haar master of music. Ze
volgde masterclasses bij o.a.: Reinhold Friedrich,
Frits Damrow, Peter Masseurs, Gabor Tarkovich,
Hans Gansch en Kristian Stenstrub, won prijzen
bij het Prinses Christina concours en won de
harten aas trofee. Gerda treedt regelmatig op als
solist, ook speelt zij in verschillende orkesten en
ensembles. Ze is ook werkzaam als docent klein
koper in o.a de gemeente Bloemendaal en geeft
verscheidene workshops.
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Literêre jûn
yn de Meniste tsjerke
Makkum - Stichting It Fryske Boek en Tresoar
wurkje sûnt begjin dit jier gear yn de promoasje fan
it Fryske boek en de befoardering fan de Fryske
literatuer. Dy gearwurking krijt op ferskate wizen
stal, mar ien fan de belangrykste aktiviteiten sil de
Moanne fan It Fryske Boek wêze. Alle jierren, te
begjinnen septimber dit jier, sil in moanne lang it
Fryske boek sintraal stean yn in grut oantal aktiviteiten. Ien derfan binne de literêre programs troch
hiel Fryslân hinne. It Fryske Boek en Tresoar ha
mei bibleteken en kriten rûnom yn de provinsje
literêre programs organisearre. Ferskate skriuwers,
muzikanten, akteurs ha yn gearwurking in spesjaal
program gearstald. Op tongersdei 30 septimber
komme Gjalt de Groot, Elske Kampen en Piter
Wilkens yn de Meniste tsjerke yn Makkum. Gjalt de
Groot, fjildman yn ieren en sinen, skreau syn twadde
fjildferhaleboek “`It swetshok” Gjalt beskriuwt syn
eigen swetshok en hoe’t smoute ferhalen dêr samar
opkomme. Elske Kampen hat miskien el wol sa’n
plakje dêr’t flarden fan in gedicht samar op har ta
komme. Sy sil dizze jûn ek presint wêze. Piter
Wilkens sil mei muzyk fan û.o. syn twadde cd “De
fleanende Hollanner” mei lieten fan Cornelis
Vreeswijk in eigen sfear delsette. It literêr program
is yn de Meniste tsjerke, Tsjerkestrjitte 14 Makkum
en begjint om 20.00 oere. De tagongspriis is foar
leden € 3,50, foar net leden € € 7,00 en comfortleden
gratis (wolle jo jo kaartsje meinimme).

Cursussen Ultimate Freestyle
en breakdance
Sneek - Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk
start maandag 13 september met twee nieuwe Urban
danscursussen: Ultimate Freestyle en Breakdance.
De cursussen worden elke maandag in poppodium
Het Bolwerk gegeven door Dikkie Knap, ook bekend
als MAD D. Ultimatefreestyle is helemaal nieuw en
trendy. Het is een dansmix van meerdere verschillende dansdisciplines, o.a. streetdance, breakdance,
capoeira en electric boogie. Breakdance is ontstaan
in New York en is nu ook populair in ons land. Er
worden tijdens deze nieuwe cursus coole moves en
passen aangeleerd. Hierbij komt ook ritme, balans
en evenwicht aan bod. De cursussen worden gegeven
door Dikkie Knap. Hij is zowel nationaal als internationaal bekend als breakdancer en doet met zijn
demoteams mee aan wedstrijden en demonstraties
overal in Nederland en daarbuiten. Check voor info
www.dikkie.com
Ook nieuw in het cursusaanbod is de cursus jongensdans. Voor twee leeftijdsgroepen (4 t/m 6 en 7 t/m 12)
start dansdocent Niels van der Wal met deze cursus
algemene dansante vorming voor jongens. Veel jongens
bewegen graag op muziek maar, niet op de manier die
meisjes willen. Niels weet dat maar al te goed en
heeft een methode om ook jongens op hun manier
kennis te laten maken met de basis van dans. De
cursus wordt elke maandag gegeven in poppodium
Het Bolwerk in Sneek.
Docente Tialda Goodijk start met de cursus tapdans
in Sneek. Tapdans is dankzij de musical en de Ierse
dansgroepen als Riverdance weer erg populair. In deze
korte cursus kan men kennis maken met tapdance.
Na deze korte cursus wordt bekeken of er een vervolgcursus gestart kan worden. Tapdans wordt aangeboden dinsdagavond in Sneek voor jongeren
vanaf 12 jaar en volwassenen. Voor meer informatie
kijk op www.cvksneek.nl of bel/mail voor de nieuwe
brochure: 0515-431400/ info@cvksneek.nl

Adverteer in de Makkumer Belboei

Ford Ka 1.3i Cool & Sound
blauwmett., Airco, stuurbekr.,
Radio-cd, el.ramen, Centrale
deurvergr., Van 1e eigenaar
25 dkm bj 2008

uniGar Horjus

 6945,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 12950,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,cruise,84dkm

2004

verkocht!

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 11895,-

Citroen Picasso 1.8,a/c-ecc,r-cd,97dkm

2004

€ 8950,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 11450,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm

2008

€ 6945,-

Ford Focus 1.6TDCi,zilver,a/c,92dkm

2007

€ 11350,-

Renault Scenic 1.6-16v,airco,r-cd,trekh

2003

€ 5945,-

Peugeot 207 1.4i,zwart,5drs,a/c, 23dkm

2007

€ 10895,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 4850,-

Mits.Colt 1.3 Invite+,5drs,airco,52dkm

2008

€ 10445,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk

1996

verkocht!

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm

2004

€ 9950,-

Renault Espace 2.2 Diesel,airco,apk

1997

€ 1950,-

11-2007

€ 9945,-

Citroen C3 1.4i,airco,cruise,63dkm

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318
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Van watersport naar wintersport
Ook de jassen van Helly Hansen zijn uitermate
geschikt voor de wintersport. Dit merk is sterk
gericht op functionaliteit, gecombineerd met ultiem
comfort. De jassen ademen een fris Scandinavisch
design met vele doordachte details. Het draagcomfort is hoog door onder andere het gebruik
van nieuwe, full stretch materialen, in zowel de
ademende buitenlaag als het isolerende materiaal.
De met lifa-fleece gevoerde kraag en uitneembare
sneeuwvanger maken deze sportieve jacks voor
zowel dames als heren zeer draagbaar. Voor de
après ski kan men zich hullen in stoere hooded
sweaters en zachte teddy fleecevesten. Dit alles
in de kleuren blackberry, wit en zwart voor de
dames en arctic blue, grijs en zwart voor de
heren.

oet
m
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Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

Laminaat op de vloer?

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - “Ook voor uw wintergarderobe bent
u bij Silerswaar in Makkum aan het juiste adres”
Immers, de technische aspecten die zeilkleding
kenmerken, zijn ook uitermate geschikt om u in
de winter tegen de elementen te beschermen. Of
het nu een zacht najaar of een ijzige winter wordt;
Wij kleden u voor alle weersomstandigheden!
De merken Gaastra, Helly Hansen en Musto zijn
weer volop vertegenwoordigd in onze winkel.
Deze merken combineren een hoogwaardige
kwaliteit, draagcomfort en bescherming met een
modieuze uitstraling. De trendkleur paars zet ook
dit najaar nog door met tinten als blackberry,
aubergine en deep purple. Bij alle merken zien
we deze ‘paarse draad’ terug.
Gaastra’s stylische ‘breton collectie’ combineert
het authentieke nautische met de laatste trends op
modegebied. Blauw, bruin en grijs domineren het
kleurenpalet, met als aanvullende accentkleur
donkerpaars en fuchsia. Voor de heren vertaald
zich dit in behaaglijke wollen vesten, sportieve
sweaters en longsleeve shirts. De jassen zijn
gewatteerd en voorzien van een (nep)bontkraag.
Ook voor de dames zijn er elegante jassen met
(nep)bontkraag, wollen truien en fleeces. De
geruite blouses in paars/blauw en fuchsia zijn hier
goed mee te combineren. Kortom: een collectie
die klassieke elegantie en stoere mode biedt.
Daarnaast vindt men een sterke basiscollectie
met daarin de immer favoriete shoftshell-jacks in
de kleuren zwart en blauw, zachte fleecevesten,
(al dan niet met windvanger) en sportieve jassen,
die uiteraard wind- en waterdicht zijn. Voor de
vrouw die ’s winters de Friese meren graag verruild voor de piste, biedt Gaastra ook modieuze en
technisch hoogwaardige skikleding. De jas heeft
een handige uitneembare capuchon van softshell
materiaal. Met deze set, in het navy blauw,
gecombineerd met paars en sportieve witte accenten
mag u zeker gezien worden in de sneeuw!

Dan is daar Musto met de immer hoogwaardige,
technische evolution kledinglijn, die de sporter
geeft wat hij wil: bescherming, hoog draagcomfort
en ultieme bewegingsvrijheid. Binnen deze lijn
vallen de jassen met het goretex membraan, wat
het summum is op gebied van waterdichtheid en
ademende factor. De wollen truien zijn gevoerd
met windstopper goretex en verder zijn er vesten
en pull-overs van polartec-fleece, wat door zijn
hoge isolerende en ademende waarde ook zeer
geschikt is om als tussenlaag te dragen. Deze
evolution lijn wordt gevoerd in de neutrale
kleuren zwart en donkerblauw. Voor de momenten
dat u graag wat meer casual gekleed gaat, heeft
Musto ook een winterlijn met fijn gebreide truien
en jassen gevoerd met eendendons. Hierin zijn
warme tinten als wijnrood en donkerpaars toegevoegd naast het donkerblauw.
Uiteraard ontbreekt het merk Holebrook niet in
onze collectie. Zij leveren winddichte truien voor
stoere zeemannen en –vrouwen. Met het typisch
Scandinavische design, en de daarbij behorende
kwaliteit, blijft dit merk een topper. Laten we
hoofd, handen en voeten niet vergeten: wij hebben
weer genoeg mutsen, handschoenen en sjaals op
voorraad. Van onder andere microfleece, wat
niet alleen zacht om te dragen is, maar ook goed
warmte-isolerend werkt. Daarnaast zijn er ook
wollen mutsen, in stoere modellen, en zelfs met
goretex gevoerd voor als het écht koud om het
hoofd wordt. Met deze accessoires maakt u de
winterlook compleet! Ook bekend door hun
goretex voering zijn de laarzen van Dubarry.
Honderd procent waterdicht en ademend, zodat uw
voeten heerlijk warm en droog blijven. Er zijn de
klassieke modellen in glad leer gecombineerd met
navy cordura of in volledig nubuck leder, en de
sportieve versies in zwart leder met grijs cordura,
afgewerkt met neopreen voor extra bewegingsvrijheid.
U hoeft het niet altijd ver te zoeken, ook dicht bij
huis zijn de laatste trends verkrijgbaar. Van klassiek elegant tot stoer en sportief, Silerswaar
heeft het voor u in huis! Kom kijken en passen
in onze sfeervolle winkel aan de Voorstraat 17 in
Makkum (nabij de sluis). Voor openingstijden en
meer informatie, kunt u terecht op onze website:
www.silerswaar.nl
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Miranda Venema Nederlands
Kampioen L1 dressuur

eigen foto
Pingjum - Miranda Venema uit Pingjum was geselecteerd met beide dekhengsten, Take 455 en Tjalbert
460 voor de Nederlandse Kampioensschappen Fries
ras in Kootwijk. Miranda kwam in de L2 dressuur uit
met Tjalbert 460 en in de L1 dressuur met Take 455.
Zaterdagochtend kwamen in iedere klasse, 20 geselecteerden in de ring. Miranda wist zich met Take
455 bij de beste 3 te plaatsen. In de middag volgde
de finale en uiteindelijk werden Take 455 en Miranda
Venema Nederlands Kampioen in de L1 dressuur.
Leny Haytema uit Wons starte afgelopen zaterdag
op de laatste kringwedstrijd van dit zomerseizoen
in Harich. Met Friese stermerrie Klaarke fan it
Hiem kwam zij uit in de Z1 dressuur. Ze wisten 207
punten te scoren en wonnen de 4de prijs.

PSV de Halsbânruters
Cornwerd - Derby Week-end te Eindhoven 10 en
19 september. De zusjes Leeuwen reisde af naar
Eindhoven om mee te doen aan het springen. Daphne
won met Sylvester de 1e prijs in het MZ springen
cat.C. Tonny won met Dante de 1e prijs in het ZZ
springen cat..D.
Op 11 september won Daphne met Sylvesterde 2e
prijs in het MZ springen cat.C. Tonny won met
Copacabana de 4e prijs in het Z springen cat.D.
Met Dante won zij de 2e prijs in het ZZ springen
cat.D. Daphne met Winddancer won de 2e prijs in
het B springen cat,.D. Daphne won met Winddancer
de Finale in het B springen cat.DE. Tonny werd 2e
in de finale Z ZZ springen met Copacabana cat.DE.
Koudum 19 september paarden. Krista Koomen met
Nuzelma kwam uit in de klasse Z1. In de 1e proef
won zij de 1e prijs met 240 punten goed voor 3
winstpunten en in de 2e proef werd zij 2e met 206
punten 1 winstpunt. Krista heeft nu haar punten
bijelkaar om in de klasse Z2 uit te mogen komen.
Nynke Steigenga kwam met Wancy aan de start in
de klasse L2. In de 1e proef reed zij een winstpunt
met 185 punten en in de 2e proef won zij de 4e prijs
met 182 punten 1 winstpunt. Annemarie Wietsma
kwam met Schelte-Evert K uit in de klasse M2.In
beide proeven won zij de 1we prijs met 182 en 181
punten samen 2 winstpunten. Annemarie heeft nu
haar punten bijelkaar gereden om in de klasse Z1
uit te mogen komen.
Koudum 18 september pony’s. In de Bixie rubriek
kwam Anna Siemensma met Irma aan de start in de
klasse A. In beide proefjes won zij de 1e prijs. Ook
in het A springen won zij de 1e prijs. Emmy Kroeger
met Michael won in de klasse B dressuur in beide
proeven de 2e prijs met 186 en 197 punten goed
voor 3 winstpunten. In het B springen cat.D reed zij
een winstpunt met 4 strafpunten en een stijl van 50.

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 29 september 2010

Volleybalplezier in Makkum
Makkum - Het was een gezellige drukte in de
sporthal van Makkum op 17 september jl. Maar liefst
38 kinderen hadden zich opgegeven voor de jeugdclinic die volleybalvereniging Makkum georganiseerd
had in samenwerking met de heren van Donitas uit
Groningen. De heren van Donitas, waaronder oudMakkumer Jurjen Hellinga, waren meteen enthousiast
bij de uitnodiging. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar
konden hieraan meedoen en kennismaken met het
circulatie-volleybal dat wekelijks op verschillende
niveaus gegeven wordt. Om vier uur kwamen alle
kinderen enthousiast de hal binnen en waren druk
aan het ballen totdat de fluit van Jurjen iedereen bij
elkaar haalde. Er werd netjes geluisterd naar de uitleg waarna de hele groep aan de warming up moest
beginnen. Leuke, nieuwe en verrassende oefeningen
zorgden ervoor dat alle kinderen de aandacht erbij
hielden en goed meededen. Als de spieren warm
zijn kan er natuurlijk gevolleybald worden en daar
kwamen de kinderen voor. In vier groepen werden
er allerlei oefeningen en spelletjes gedaan. Gooien,
vangen, rollen, liggend, zittend, rennend… Alles
kwam er aan te pas. Hierna echte bovenhandse en
onderarmse passoefeningen en enige competitie met
het net ertussen. De oudere groepen hebben ook de
aanval nog geoefend en een partijtje gespeeld. Tussendoor hebben alle kinderen hun dorst kunnen lessen
dankzij de sponsoring van “Pedicure Monique Nauta”.
Bedankt!
Om half zes hebben de heren laten zien wat ze zelf
in huis hebben door een partijtje drie tegen drie te
spelen. Alle kinderen hadden nog net genoeg energie
om de heren flink aan te moedigen… Of met open
mond toe te kijken hoe hard die ballen gaan!!! Na
afloop hebben alle kinderen een bidon van volleybalvereniging Makkum mee naar huis gekregen
met uitnodiging voor verdere volleybaltraining. De
kinderen, de heren en de organisatie hebben allemaal een heel gezellige, sportieve middag genoten
die zeker weer eens voor herhaling vatbaar is!
Mocht jij ook geïnteresseerd zijn voor enkele proeflessen, kom dan op vrijdagmiddag in de sporthal in
Makkum. Van 16:00 tot 17:00 uur wordt er circulatievolleybal gegeven onder leiding van Boukje vd Werf.
Volleybal is voor jong en oud. Op dinsdagmorgen
van 09.00 tot 10.30 uur of op donderdagavond van
19.00 tot 20.30 uur is er recreatievolleybal. Kom
erbij!!!!!! Wil je meer informatie mail dan naar
secretariaat@volleybal-makkum.nl of bel 06-23081053.
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In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Vw golf 1400 16v

airco, elektrische ramen, centrale
deurvergrendeling, ABS, stuurbekrachting.
Kilometerstand 99756, Bouwjaar: 2000

prijs  3999,-

info@autobedrijfkamstra.nl
Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Zondagochtendconcert met
die Dorfplatz Musikanten
Sneek - Op zondagochtend 3 oktober verzorgt de
blaaskapel ‘Die Dorfplatz Musikanten’ een concert
in de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis. Het
concert begint om 11.00 uur. De koffie staat vanaf
10.30 uur klaar. U bent van harte welkom. De
Böhmische blaaskapel ‘Die Dorfplatz Musikanten’
is op 17 februari 2008 opgericht in Vledder. Het is
een enthousiaste club muzikanten. Zij bieden een
gevarieerd programma met polka’s, walsen en marsen
afgewisseld met solowerkejes en een eigen zangduo.
Om er enkele te noemen: ‘Musik ist unser Leben,
Böhmische Traum, Tausend Rosen, Die Sonne geht auf,
Grandfathers Clock’. Samen met de eigen presentatie
staat dit garant voor een sfeervol geheel. Het zondagochtendconcert is een initiatief van Antonius Ziekenhuis en is één van de zogenaamde plussen die aan de
patiënten en hun bezoekers, de leden van de Vriendenkring en andere belangstellenden wordt aangeboden.
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Makkum verslaat ook Creil
Makkum - De ene vijfklapper is de andere niet.
Na de 0-5 overwinning vorige week in en tegen
Oudehaske versloeg Makkum afgelopen zaterdag
ook de andere nieuweling in de derde klasse,
Creil, met ruime cijfers. Weer scoorde de ploeg
5 maal waarmee de teller dit seizoen na 4 wedstrijden op 12 doelpunten staat. Voorwaar een
prima gemiddelde. Toch zal Makkum-trainer Hylke
Schrale de wedstrijd, net als vele toeschouwers,
met gemengde gevoelens hebben aanschouwd.
Was er in Oudehaske nog sprake van een prima
spelend en hecht collectief dat de tegenstander
naar een ruime nederlaag speelde, tegen Creil was
dat geenszins het geval. Dat er toch een ruime
overwinning werd behaald had dan ook meer te
maken met de individuele klasse van een aantal
spelers en het af en toe wel erg naïeve verdedigen
van de bezoekers dan met goed verzorgd voetbal.
Was er dan niks te genieten zaterdag op sportpark
“De Braak”? Wel zeker! Er vielen liefst zeven
doelpunten waaronder enkele ‘beauty’s’ van de
kant van Makkum. Tussen alle goals door vielen
echter vooral de ettelijke blessurebehandelingen
op, liepen de irritaties, met name in de tweede
helft, af en toe hoog op met enkele domme gele
kaarten tot gevolg, bleek de grensrechter van
Creil buitenspelsituaties niet altijd even goed te
kunnen inschatten terwijl de grensrechter van
Makkum voorzetten van Creil geheel ten onrechte
als ‘achterzet’ aanmerkte. Dat alles maakte het er
voor de inderdaad niet altijd even consequent
fluitende leidsman zaterdag niet gemakkelijk op.
Spelers en begeleiding van beide clubs hadden
de hand echter beter in eigen boezem kunnen
steken dan, zoals zo vaak gebeurt, de makkelijke
weg kiezen en met het vingertje naar de scheidsrechter wijzen.
Na een klein kwartier spelen kwam de thuisclub op
voorsprong na de mooiste aanval van de middag.
Na een splijtende dieptepass van Lennart Adema
behield Jesse Adema het overzicht waarna de
inkomende Niels de Boer simpel kon afronden.
In de verder rommelige eerste helft waarin Makkum
niet al te veel te duchten had van Creil scoorde
de thuisploeg via een mooie volley van spits
Daniël Kleiterp nog eenmaal waardoor de rust
werd bereikt met een 2-0 voorsprong.

In de tweede 45 minuten was Creil gedwongen
wat meer de aanval de zoeken. Meest opvallende
speler in de formatie van trainer Freddy Gaal
was de inschuivende laatste man en aanvoerder
Serdal Yilmaz. Voetballend gezien misschien
wel de beste man van het veld, qua snelheid
kwam de speler echter regelmatig wat tekort. Tot
uitgespeelde kansen kwam de polderploeg
ondanks het aardige spel van Yilmaz niet. Na
zo’n 20 minuten spelen in de tweede helft konden de supporters van de thuisploeg weer eens
juichen en weer was het doelpunt van Makkum
van hogere kwaliteit dan het niveau van de wedstrijd. Ditmaal was het de aangever van het eerste
doelpunt Jesse Adema die keeper Koeslag van
Creil met een prachtige omhaal kansloos liet.
Waar de wedstrijd gespeeld leek bracht een
zeldzaam foutje van Keeper Theo Nota, die een
ongevaarlijk afstandsschot uit de handen liet
glippen, Creil terug in de wedstrijd. Enkele
minuten later nam diezelfde Nota revanche op
zichzelf door met een prima reflex de doorgebroken spits van Creil van scoren af te houden.
Toen Kleiterp niet veel later op simpele wijze de
4-1 aantekende was de wedstrijd definitief
gespeeld. Dat was zeker het geval toen Jesse
Adema op aangeven van Feike Melchers, die dit
keer het overzicht hield waar hij in eerdere
situaties te zelfzuchtig was geweest, de 5-1 binnenschoot. Dat Creil via een penalty van Stef
Meurs nog een keer tegenscoorde was voor de
statistieken.

De verwachtingen van Stânfries waren in eerste
instantie redelijk hoog. Onterecht bleek later. De
IJlsters kwamen nauwelijks in hun spel en scoorden

www.1kapper.nl
Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Vier gespeeld, 10 punten, 12 doelpunten voor, 3
tegen en op doelsaldo koploper. Ondanks de prima
cijfers zal trainer Schrale nog geen duidelijk
beeld hebben van de werkelijke kracht van zijn
ploeg. Tot afgelopen zaterdag is Makkum nog
niet uitgekomen tegen ploegen die dit seizoen
naar verwachting zullen strijden om de prijzen.
Dat zal de komende weken anders zijn als
Makkum aantreedt tegen achtereenvolgens de
betaalde amateurs van Waterpoort Boys, angstgegner Mulier en de nummers 2 en 3 van de
ranglijst van dit moment, Balk en Delfstrahuizen.
Over 4 weken zal duidelijk zijn of ook Makkum
dit seizoen een rol van betekenis zal kunnen
spelen in de derde klasse. Servet of tafellaken?

Topstart voor Makkumer volleybaldames
Makkum – Na een lastige start van het seizoen
hebben de dames van Volleybal Vereniging Makkum
afgelopen vrijdag hun eerste wedstrijd in de
competitie met glans gewonnen. Het tweede team
van Stânfries uit IJlst werd ‘ingeblikt’ met 4-0.
Alhoewel er afgelopen vrijdag lang niet over de
gehele selectie beschikt kon worden - Els Yntema
en Martine Roorda waren geblesseerd, Eva
Lantinga was afwezig en Anke Kleiterp loopt
stage in België – hadden de dames er zin in. De
spirit was goed. Na een heerlijke en uitgebreide
maaltijd bij Vollie Oostenveld, startten de dames
afgelopen vrijdag met Marrit van Dijk, Ylja van
der Ent, Francis Koornstra, Andrea Kroes, Vollie
en Susanne Hellendoorn in de basis. Els fungeerde
als coach, samen met assistent Martine.

Maak nu
je afspraak
online bij
kapsalon Nynke

moeilijk. Ook hield Makkum ze onder druk,
waardoor er in de eerste set constant een voorsprong kon worden behouden. Met 25-21 trok
Makkum de set zonder problemen naar zich toe.
Dat bleek vertrouwen te geven, want in de
tweede set stoomde Makkum door. De time-outs
van trainer Ruud de Wit konden het tij ook niet
doen keren. Spelverdeelster Marrit van Dijk – na
vier jaar weer terruggekeerd – legde de ballen
mooi klaar, waarna er flink gemept kon worden.
Het werd 25-15.
In de derde en vierde set verslapte Makkum niet.
De servedruk werd zelfs nog opgevoerd, waardoor er respectievelijk met 25-19 en 25-16 werd
gewonnen. Vijf punten ‘in the pocket’.
Dames 1 speelt haar volgende wedstrijd aanstaande zaterdag om 17.00 uur tegen CoVos uit
Oosterend.

Nico Morien v.o.f.

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES
BIJ ONS TOTAAL
D
AUTO ONDERHOU
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 2 oktober
Waterpoortboys 1 - Makkum 1
ONS/Sneek 3
- Makkum 2
Makkum 3
- Blauw/wit 5
Makkum 4
- Joure 6

14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur
14.30 uur

Makkum A1
Oudega DA1
Makkum B1
Frisia C3
Makkum MC1
Wolvega D1
Makkum E2

15.00 uur
11.00 uur
12.45 uur
14.30 uur
10.30 uur
9.00 uur
10.15 uur

- Franeker A2
- Makkum DA1
- YVC B1
- Makkum C1
- Delfstrah. MC1
- Makkum D1
- Scharneg. E2

CVA-café op dinsdag 5 oktober

TE KOOP

Bleekstraat 10
MAKKUM
Sfeervol, goed
onderhouden
woonhuis met tuin
en garage.

Vraagprijs:
€ 325.000,00 k.k.

Sneek - Op dinsdag 5 oktober a.s. 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 CVAcafé is bedoeld voor alle mensen die getroffen
zijn door een beroerte, hun partners, familie en
vrienden. Het is een informele bijeenkomst. Vooraf aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.
Het CVA-café wordt elke eerste dinsdag van de
maand gehouden.

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

Laatste seizoentoernooi Jeu de Boule

gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Alecto Baby Sound, vanaf 5 mnd zwangerschap.
Hoor je ’t hartje – de hikjes, de schopjes, met
deze Baby Sound € 25.-, tel. 06-14974599
Bootje 3m lang + buitenboordmotor Yamaha 5pk.
motor doet het goed bootje is prima, bekijken??
Bel 06-10498912
Een flink grenen bureau met een rolluik.
Geschikt voor computer printer etc. € 50,-; En
een all in one printer € 10,-, tel. 06-22445762
Prima hometrainer met km. teller en hartslagmeter,
pr.n.o.t.k., tel. 0515-231286
Bureaustoel (zwart) € 10.-, tel. 0515-231886
Twister Flymo 200 watt, deze bladzuiger en blazer
is zo goed als nieuw € 65.-, tel. 06-14974599
GEVRAAGD

Kleine baby born popjes van 12 cm, tegen vergoeding, tel. 0517-531454
Hulp voor huishoudelijke werkzaamheden, 1 dag
per week, tel. 0515-231414
GRATIS AF TE HALEN

2 Jonge poesjes ± 5 weken oud, wilt u ze bekijken,
naam dan contact op met tel. 0517-532383 of
06-30871457
VERLOREN

Linker voetbalschoen “Niketgo” blauw/geel,
waarschijnlijk in de Botterstraat in Makkum, tel.
0517-532174 Terpweg 25, Wons
GEVONDEN

Rood-witte kater achter de brandweerkazerne,
waarschijnlijk rond de 2 jaar oud. Erg lief en
aanhalig. Wie mist hem? Tel. 06 1147 2078
VERMIST

Sinds zondag 26 september klein jong katje, kleur
tijgerprint wie heeft hem gezien, tel. 06-14902208

eigen foto

Witmarsum – Kortgeleden werd in Witmarsum
het Wûnseradiel jeu de boulestoernooi gehouden.
Met deelnemers uit 7 dorpen uit de gemeente was
het een goed bezet toernooi. Waren de weersverwachtingen niet goed het viel gelukkig mee, op
een bui na bleef het de gehele middag droog.
Nadat ook de gasten uit de andere dorpen aan de
banen gewend waren werd er de gehele middag
sportief en spannend gebouled. Om half zes kon
de voorzitter de volgende eindstand bekend maken
en de prijzen (spaarvarken met inhoud) uitreiken:

Dames
1e Marian Palsma
2e Antje Cuperus
3e Akke Hager
4e Corrie Bouma
5e Astrid Stam

Heren
Bauke Keuning
Klaas Haitsma
Wiebe Huisman
Jan Spijksma
Harm Koops

Ook was er nog een poedelprijs en deze ging naar
Haye de Boer. Na een dankwoord voor de komst
van de voorzitter werd dit (laatste) Wûnseradieltoernooi afgesloten.

