Sinds
1984

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500

www.makkumerbelboei.nl

4
Pier Reinsma
geeft startsein
voor ”It Fliet”

No. 1255 - 17 september 2008

5

9
De kiker op...
Fittybuzz
”Fit en gezond
de klok rond”

Het nut
van het NUT

Brattinga Uw Slager staat weer voor u klaar
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

Makkum - De winkel van Slagerij Brattinga in de
Kerkstraat 24 heeft in korte tijd van drie dagen een
grote opfrisbeurt ondergaan. Aan de buitenkant
is dit te zien door een andere kleurencombinatie
die is aangebracht. De hele metamorfose van de
winkel mag er ook zijn. Het lijkt alles veel groter,
rondom zijn houtenpanelen bevestigd met een
bruine uitstraling en waarop de wekelijkse reclames
staan vermeld. Het timmerwerk is uitgevoerd door
Klusbedrijf Gebroeders Miedema, het schilderwerk is verricht door Jacob Nota. Eigenaar van
de slagerij Johan Brattinga is zeer tevreden over
het werk van beide plaatselijke ondernemers.
Brattinga oorspronkelijk afkomstig uit Joure is
sinds zes jaar in Makkum gevestigd. De eerste
drie jaar als medewerker in slagerij Piet Teerenstra
en drie jaar geleden kocht Brattinga de slagerij
over van Teerenstra. En inmiddels woont de familie

Brattinga ook in Makkum, zij voelen zich al aardig
thuis in het dorp en haar bewoners. Brattinga zit
ruim vijf en twintig jaar in het vak als een
ambachtelijke slager en heeft een eigen bijzonder
en ambachtelijk assortiment. Een eigen worstmakerij waar nog de echte Friese droge worst
wordt gemaakt. Een vijftal medewerkers in parttime dienst bedienen de klanten dagelijks. Het
personeel een draagt winter en zomer tenue. Ter
gelegenheid van de feestelijke opening, kregen alle
klanten een hartige verassing, voor de kinderen
was er de grabbelton en kregen ze een suikerspin.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Vraag naar onze
eigen woningkrant

Brattinga Uw Slager
Kerkstraat 24 Makkum
Tel. 0515 23 15 78

Mededeling
Nieuws, verslagen/copij van sportactiviteiten
en ander actuele gebeurtenissen, advertentieopdrachten etc. kunt u tot 30 september a.s.

bezorgen c.q. toezenden aan mevrouw Truus
Rienstra, Kofstraat 3, 8754 AR Makkum, tel.
0515-231648, of e-mail: rienstra@makkum.nl

iedere dag open, ook op Zondag
www.vissermode.nl z telefoon: 0515 - 23 10 32

Win 50 Euro waardebonnen z zie onze site
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Info
Kerkdiensten
zondag 21 september
R.K. Kerk 9.30 uur
Oecumenische Vredesdienst
voorgangers pastor S. Draisma en ds. J.van Olffen
Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
O.O.W. Vredesdienst in de R.K. Kerk te Workum
Doopsgezinde Gemeente 9.30 uur
Oecumenische dienst R.K. kerk

Familieberichten
Nu staat de klok van de klokkenmaker
voorgoed stil .......
Intens verdrietig hebben wij heel plotseling
afscheid moeten nemen van mijn zorgzame
man en mijn lieve vader

Gabe van der Spoel
* 3 januari 1933

52 jaar

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisarts vanaf vrijdag 18.00 uur
Huisartsenpraktijk ”de Tsjasker”, De Tsjasker 9, Witmarsum.
tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ‘s ochtends om
11.00 uur en ‘s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende praktijk E. Seinen-Aydemir,
Hammole 13, Workum. tel. 0515-541345
Dierenartsenpraktijk ”de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedist Willie de Vries
behandeling op afspraak, tel. 0515-542117
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk ”In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* tel. 0900-0607 of 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

11 september 2008

Makkum: J. van der Spoel-Douma

Agenda
vrijdag 19 september
Makkum - Zorgcentrum Avondrust 14.30-16.30
uur in het restaurant
Skuzum - Dorpshuis ”De Treffer” 20.00 uur
klaverjassen voor iedereen

zaterdag 20 september
Makkum - Startdag Scouting Burdine, bij
Scoutinggebouw (Ged. Putten) vanaf 10.00 uur.
Vanaf 7 jaar is iedereen welkom, ook ouders en
andere belangstellenden zijn uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen in de ‘keuken’van Scouting.

zondag 21 september
Tjerkwerd - Protestantse kerk 14.00 uur
Saartje van Camp cello en Sebastiaan van Delft
orgel, tevens een dubbeltentoonstelling van Atelier
Wijngaarden

Anita
De Wijting 48
8754 AH Makkum
We hebben op dinsdag 16 september j.l. in
besloten kring zijn leven herdacht, waarna de
begrafenis heeft plaatsgevonden op de algemene
begraafplaats te Bolsward

Lieve mensen
Hierbij willen wij jullie hartelijk
bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en cadootjes bij de
geboorte van onze lieve dochter

Angela-Anne

Peter en Bianca
Makkum, oktober 2008

Wist u dat...
* er nog altijd een verhaaltje, belevenis of wat
dan ook ingeleverd kan worden van een vakantie
ervaring
* aanstaande zondag 21 september het jaarlijkse
palingtoernooi van de tennisvereniging plaatsvindt
* het toernooi is voor beginners, gevorderden en
zij die denken dat ze profs zijn
* er tussen de partijen door vis kan worden gegeten
* opgave voor leden in de tenniskantine

Voor het goede doel
Makkum - De collecte KWF Kankerbestrijding
heeft in Makkum € 2265.19 opgebracht. Wie de
collectant gemist heeft kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 t.n.v. KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Hartelijk dank namens afdeling Makkum.

Exposities
Landgoed Allingastate: Tentoonstelling van diverse
kunstenaars o.a. Harmen Timme en Gaik Manoukian
Exmorra De Spintol: Unieke poppenhuizen tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend t/m september ma. 13.00 - 17.00 uur, di.
t/m zat. 10.00 - 17.00 uur
Makkum - Swan museum o.a. schilderijen en pastels,
aquarellen van Makkum. Open van woensdag tot
en met zondag 13.00 - 16.00 uur, Slotmakersstraat 2
Piaam ‘t Fûgelhûs: Olieverfschilderijen en aquareltekening van Maaike Poog. Openingstijden di. t/m
vr. van 10.00 tot 17.00 uur

Uit in eigen regio
Allingawier - Museumdorp: Werken van Sipke
Jansma in expositiekerk. Openingstijden dinsdag
t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Landgoed Allingastate - bezoek en rondleidingen,
openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur
Exmorra - Grutterswinkel/dorpsschool: openingstijden dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Makkum - Rondvaarten: Rondvaarten dinsdags en
donderdags, afvaart 14.00-16.00 uur opgave verplicht.
Stichting it Preamke Makkum, tel. 0515-232222
Makkum - De Tûnkeamer creatieve workshops en
cursussen: www.detunkeamer.nl voor de mogelijkheden of bel: 0515-232269/06-51151716
Piaam - Natuurhistorisch Museum: openingstijden
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

www.makkumerbelboei.nl
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Hondencursus
Makkum - Begin oktober starten we weer met een
vernieuwde gedrags- en gehoorzaamheidscursus voor
honden in Makkum. De cursus wordt gegeven op
zaterdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur en duurt 8
lessen en is voor elke hond, ongeacht leeftijd of ras.
Bent u ontevreden met het gedrag van uw hond?
Dan is deze cursus misschien iets voor u! Een hond
opvoeden doe je niet even er tussendoor. Daar gaat
vaak veel tijd en geduld inzitten, waarbij je vaak
wel wat begeleiding kunt gebruiken. Wij werken met
de clickermethode. Dit is een positieve leermethode,
waarbij ongewenst gedrag wordt genegeerd en goed
gedrag wordt beloond. Op een ongedwongen en
plezierige manier gaan we met u en uw hond aan
het werk.
Voor info kunt u bellen met 0515-231119
of kijk op: www.hondencursusmakkum.nl.

Theatercursus voor kinderen
Leeuwarden - Na de herfstvakantie start Acta weer
met de theatercursus voor kinderen: KultKoters.
Gebleken is dat kinderen die de theaterlessen volgen
weerbaarder worden, creativiteit ontwikkelen en
beter in staat zijn zich te uiten. Kinderen worden
zelfverzekerder en zijn daardoor minder vatbaar voor
pesterijen. In de lessen leren ze elkaar te accepteren
met al hun ‘eigen aardigheden’. Maar KultKoers is
er vooral voor kinderen die het leuk vinden om
toneel te spelen en die iets willen leren. De cursus
is niet prestatiegericht: fouten maken kan niet. Wel
worden kinderen uitgedaagd hun fantasie te
gebruiken en hun grenzen te verleggen. De lessen
worden verzorgd door onderwijsbevoegde docenten.
Aan de cursus, die 20 lessen omvat, gaat geen
auditie vooraf: iedereen kan zich opgeven! Er is
een groep 6-8 jarigen en een groep van 9-12 jaar.
Plaats: Johan Willem Frisoschool, Leeuwarden.
Opgave kan alleen schriftelijk.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Hak Groentenconserven, 370 ml...................nu per potje 0.75
(o.a. gesn. bonen, sperciebonen, wortelen, appelmoes, rode bieten)

Dubbeldrank Sin/Per, 1 liter...............................1.39 99

Lassi Toverrijst, 400 gram............................................nu 1.19
literpak Zacht en Luchtig..............................................nu 1.29
Corned Beef, per pakje...............................5

zegels extra

Jong Belegen Komijnekaas, 500 gram.........................nu 3.99

Voor informatie en het aanvragen van een inschrijfformulier, belt u met Acta Theater: tel. 058-2122102
of mailt u naar info@actatheater.nl

Aanbiedingen geldig van do. 18/9 t.e.m. wo. 24/9

Rundvleesvoordeel

Magere Runderlappen
500 gram
Profiteer t/m 20 september van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Varkenssnitzels
4 halen = 3 betalen
Vleeswaren

Rosbief / Achterham
100 gram
Salade van de week

Russisch Ei Salade
100 gram
Specialiteit

Makkumer Filetlapje
4 halen = 3 betalen

50

5,
4=3
50
1,
75
0,
4=3

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 17 september 2008

Pier Reinsma geeft startsein voor ”It Fliet”

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .€ 6.00
€ 15.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .€
1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50
€ 16.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .€
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .€ 5.00
(eigen foto)
* Een beeld van de nieuwbouw It Fliet”
Witmarsum - Op vrijdag 19 september a.s. om
14.00 uur zal de 84 jarige heer Pier Reinsma de eerste
steen leggen voor de nieuwbouw van het Multifunctionele Complex ”It Fliet” te Witmarsum. Pier
Reinsma en zijn overleden vrouw Anne waren de
eerste vrijwilligers die vanaf de oprichting in 1968
het toenmalige ”clubhuis” van de voetbal- en kaatsvereniging runden. Daarnaast hebben zij als vrijwilligers op meerdere vlakken en op bijzondere wijze
hun bijdrage geleverd aan beide verenigingen en zijn
daarmede een voorbeeld waaraan wij ons als huidige
generatie kunnen spiegelen. Na een jarenlange
discussie met de gemeente heeft de gemeenteraad
afgelopen januari 2008 besloten in te stemmen met
de plannen van de voetbal- en kaatsvereniging.
Deze plannen omvatten het realiseren van een
nieuwe kleedaccommodatie met bergingen, vergaderruimtes en clubhuis.
In de plannen is rekening gehouden met de mogelijkheid voor een toekomstige sportzaal welke dan

1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . .€ 6.50
gebruik kan maken van de kleedaccommodatie.
Ook voor de beide scholen ontstaan er dan nieuwe
mogelijkheden. De huidige ontwikkelingen op recreatief gebied in Witmarsum bieden perspectief voor
een multifunctioneel gebruik van het complex. De
totale kosten van het project bedragen ca. € 1.175.000
en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van
Gemeente, Provincie, VSB Fonds, Fonds BolswardDronrijp en Stichting Tot Nut Friesland Bank.
De uitvoering van de plannen geschiedt in eigen
beheer met behulp van ca. 50 vrijwilligers die zich
spontaan hebben aangemeld. Realisatie vindt plaat
in drie fases. De eerste fase is het bouwen van de kleedaccommodatie die volgens de planning in april 2009
gereed zal zijn. Daarna start de bouw van vergaderruimtes, archief, hoofd-entree etc. hetgeen in januari
2010 gerealiseerd zal zijn. Als laatste zal een nieuw
clubhuis worden gebouwd dat in juli 2010 in gebruik
kan worden genomen. Al met al een ambitieus plan
dat mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Marrekrite visite kaartje van Friesland
Joure - De Marrekrite had alle gemeenten uitgenodigd
voor een kort boot tochtje in de nabijheid van Joure en
Sneek. Sinds 1957 is de Marrekrite actief in Friesland,
om de watersporter goede ligplaatsen te verschaffen.
20 gemeenten zijn bij dit recreatieschap aangesloten
en zorgen er voor dat er jaarlijks onderhoud aan
steigers en aanlegplaatsen gedaan kan worden. Onder
dit recreatieschap vallen ongeveer 570 steigers met
260 aanlegplaatsen en heel veel meters damwand.
Er staan vaak vuilcontainers op het land nabij de
aanlegplaats en de steigers zijn allen voorzien van
een nummer, zodat bij calamiteiten men meteen
aan kan geven waar men ligt en de hulpverleners
weten waar ze heen moeten. Overal in Friesland
zie je als watersporter het blauwe bord met de boot
er op en overal zie je de wimpel van de Marrekrite
in het want van de boten hangen.
Om de bestuurders van de 20 gemeenten te laten
zien hoe het één en ander er vanaf een boot uit ziet
werd de vaartocht georganiseerd en natuurlijk ook
om te laten zien dat het geld goed besteed wordt.
Voorheen waren alle steigers van hout. Verschillende
soorten bleken niet zo goed te zijn en veel steigers die
vroeger aangelegd zijn, moeten nu vervangen worden.
Afgelopen jaar zijn twee personen door een steiger
gezakt en dat is geen goede zaak. De nieuwe steigers
worden nu gemaakt van gerecycled kunststof. Dit
is op de lange duur goedkoper dan hardhout. Een
hardhouten steiger gaat misschien 20 jaar mee en
een kunststof in ieder geval 40 jaar. Terwijl de

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

vakantie periode eigenlijk voorbij is liggen aan alle
aanlegplaatsen van de Marrekrite nog boten. Deze
aanlegplaatsen hebben er voor gezorgd dat men de
boot niet meer in het riet af gaat meren. De rietwallen
zien er dan ook allemaal mooi uit. De ligplaatsen
zijn gratis en eigenlijk wordt van iedereen verwacht
dat men een Marrekrite wimpel koopt. Tevens is er
de mogelijkheid om donateur van het recreatieschap
te worden. De komende jaren zal de prijs van de
wimpels iets hoger zijn, maar dat moet geen probleem zijn. Vele vrijwilligers, die de drie officiële
werknemers bijstaan, zorgen er wel voor dat deze
wimpels, die nu in twee verschillende maten te koop
zijn ook aan boord van de afgemeerde schepen komen.
Burgemeester Bert Kuiper van Skasterlân vindt dat
de verhuurders van boten eigenlijk aan iedere huurder
een wimpel moeten verkopen. Zij maken met de
huurvloot dankbaar gebruik van de faciliteiten, die
de Marrekrite biedt, daar mag best iets tegenover
staan. Een Marrekrite wimpel als souvenir mee naar
huis in misschien een idee. Verder is Kuiper van
mening dat zo’n vaartocht als nu gedaan wordt de
zandhazen in de verschillende raden moet wijzen
op het belang van het recreatieschap Marrekrite voor
Friesland. In de gemeenten Bolsward en Wûnseradiel
zijn nog geen aanlegplaatsen, terwijl er vaarten zijn
die uitstekend geschikt zijn voor aanlegplaatsen
van de Marrekrite. Directeur Jack van der Berg
hoopt dat ook in deze gemeenten in de toekomst
steigers te vinden zijn die een bijzonder ligplaats
bieden in het mooie gebied van deze gemeenten.

1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .€ 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .€ 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . .€ 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .€ 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . .€ 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . .€ 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . .€ 10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . .€ 4.25
5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . .€ 3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . .€ 3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

€ 32.50

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

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
z Foe Yong Hai
z Gesneden Kip
in zoetzure saus
z Mini loempia’s
z Witte Rijst

2 pers.

€ 12.50

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

Het nut van het NUT

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Versgesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Mooie Rode Kool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50
Verse Hollandse komkommers
3 stuks voor maar . . . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Bij besteding boven € 5.00,
10 grote eieren voor . . . . . . . . . . . . .€ 1.00
Eerstelingen, dore’s of bildtstar
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 0.50

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

* Bestuur ‘t Nut Makkum: Fokje Lutgendorff, Aart Cormelissen, Tryntsje Hoekstra, Sjirk Wijbenga,
Aty Roodenburg en Fenny van der Belt. Piet Bosma ontbreekt op de foto.
Makkum - Het is weer september en dat betekent
dat de bekende NUT flyer weer in de Belboei te
vinden is. Met dit jaar een uitgebreid programma,
en, om het cliché maar te gebruiken, voor ieder
wat wils. Uiteraard zijn er de voorstellingen van
Tryater, maar daarnaast wordt het Amsterdams
Kleinkunstfestival op het podium van de Prins
gezet en zal op een novembermiddag café de
Zwaan in een voetbalkantine veranderen wanneer
daar ”de tredde helte” wordt gespeeld. Dit is slechts
een greep uit het aanbod, dus lees de flyer goed
door en noteer alvast uw favoriete acts in uw
agenda. En let daarbij ook op het cursusaanbod.
Het NUT is letterlijk een eeuwenoud genootschap.
De Maatschappij van Konsten en Wetenschappen,
tot nut van ‘t Algemeen werd in 1784 te Edam
gesticht door een gezelschap van zes personen
onder wie Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezind
leraar en predikant uit Monnickendam. Het motto
van ‘t Nut is: ”Kennis is de weg naar persoonlijke
en maatschappelijke ontwikkeling”. Hoewel het
motto nog immer als mooi en nobel geldt, heeft
het wellicht, in deze 21ste eeuw, toch een wat
oubollige en bevoogdende klank gekregen. Wat
voor nut heeft het NUT heden ten dage nog, horen
wij u zeggen. Het team van het NUT, departement
Makkum, wil gewoon graag kunst en cultuur, in
de brede zin van het woord, naar ons dorp halen.
Of in ons dorp naar boven brengen, want het komt
regelmatig voor dat Makkumers zelf optreden
en cursussen geven. We moeten echter roeien
met de riemen die we hebben en het budget wat

tot onze beschikking staat. Met een schampere
blik van afgunst kijken wij wel eens naar onze
buurtgemeente Nijefurd, die blijkbaar wel flinke
subsidies voor Kunst en Cultuur over heeft.
Hetgeen bijvoorbeeld Workum in staat stelt
grote namen binnen de stadsgrenzen halen. In
Wûnseradiel zullen wij de komende tijd nog wat
meer moeten lobbyen om dit voor elkaar te krijgen.
Iets wat we het komend jaar zeker van plan zijn.
Want, hoewel we ons uiterste best doen het ietwat
oubollige imago van ons af te werpen, zal het ons
qua populariteit natuurlijk enorm helpen wanneer
we in staat zijn artiesten met een landelijke bekendheid naar ons dorp te halen. Het multifunctionele
centrum, waar ook een theater in zal komen, komt
dan wellicht ook nog meer tot zijn recht. Armoede
maakt echter creatief, zo is het nu ook wel weer.
Voorlopig zullen wij van het NUT ons inzetten
om voor jong en oud een programma neer te zetten
waar u om moet kunnen lachen en huilen, waar u
ingetogen naar kunt luisteren en dat u swingend
op de banken zal doen staan. Dat is het nut van
het nuttige NUT!!
Kursusprogramma 2008/2009
Kennismaking met het Fries.
Digitale Fotografie
Koken met Koert
Meditatie toepassen in het dagelijkse leven.
Voor de jeugd Djemboree
Voor meer informatie Fenny van der Belt
tel. 0515-231365

Afvalstoffenheffing discussiepunt in commissie

Kerkeburen 56, 8754 EA Makkum
Tel.: (0515) 232611
Fax: (0515) 232715
E-mail: info@web-works.nl

Witmarsum - Enkele partijen in de raad van
Wûnseradiel vragen al jaren om een beter verdeling
van de heffing die burgers moeten betalen voor
de afvalstoffenheffing. Er is een stagiaire geweest
die hierover een keurig rapport gemaakt heeft en
uiteindelijk bleek dat in Nederland niet de juiste
cijfers over dit probleem gevonden konden worden.
Ieder gemeente heeft een andere verdeling van
zaken die onder deze heffing vallen. Er is nu een
nieuwe opzet voor de komende jaren en dat betekent
dat er een verdeling komt tussen een één en meer

persoons huishouding. ProWûn, FNP en PvdA
zijn van mening dat veel twee persoons huishoudingen mensen zijn die ouder zijn, alleenstaande
ouders en veel twee verdieners die nog niet hoog
op de inkomstenladder staan. Voor deze groep zou
de nieuwe invoering van heffing er toe leiden dat
zij € 52,00 meer moeten betalen in de toekomst.
Er werd een felle discussie gevoerd en men kwam
er niet uit. Alle commissieleden nemen het nog
een keer mee naar hun fractie en in de raadsvergadering zal de beslissing moeten vallen.
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Stucadoor nodig? Bel Stucadoorsbedrijf Gaasbeek
S.R. Gaasbeek
Zuiderhaven 55a
8861 CK HARLINGEN
Tel 0517-434733
gsm: 06-14666779
Fax 0517-434827
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
info@stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl
Showroom: It Gruthôf 5h/5i te Makkum
Winkelpand/Showroom: Zuiderhaven 55a te Harlingen

Burgerlijke stand
augustus 2008
Geboren
Noa, dv Willem H. de Boer
& Nienke Steigenga te Exmorra;
Emma Rens, dv Libbe G.G. Greijdanus
& Christina Dijkstra te Arum;
Doutsen Hinke, dv Jan W. Feenstra
& Ieke R.M. Reitsma te Exmorra;
Jelte Jitse, zv Harmen Hendriks
& Willemke Tolsma te Arum;
Britt, dv Rintje Joustra
& Erzsébet Timersma te Lollum;
Marit Margje, dv Arjen W. Feenstra
& Ytje F. Hooisma te Arum;
Gehuwd
Adrianus Kuijpers & Geertje Rinia
te Makkum;
Pieter Y. van der Valk & Lian de Jong
te Ferwoude;
Theodorus A. J. Tolsma & Petra A. de Boer
te Exmorra;
Marc van Noppen & Ilse van Sloten
te Amsterdam;
Pieter van der Meer & Marijke A. Irik
te Cornwerd;
Hans Visser & Sietske Pietersma
te Arum.
Overleden
Sierdje van der Kamp te Makkum, 81 jaar,
wv Sieds W. Jorritsma;
Werner E. Latte te Zurich, 82 jaar,
ev Helena C. Holswilder;
Bauke Bakker te Longerhouw, 70 jaar,
ev Trijntje Valkema.

Don de Jong
Witgoed Reparatie
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Departement Makkum
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de

JAARVERGADERING

op woensdag 24 september in de Prins 20.30 uur
Agenda :
Opening.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Notulen van de ledenvergadering van 10 oktober 2007
Jaarverslag.
Financieel verslag 2007/2008. Begroting 2008/2009.
Verslag Nut cursus commissie.
Verslag Nutcommissie Fondsbeheer.
Verslag Kascommissie.
Bestuurswisseling:
Aftredend en niet herkiesbaar: Hammy Alberda:
het bestuur stelt als kandidaat: Aty Roodenburg.
10. Programma 2008/2009.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van ‘t Nut Makkum
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Grote belangstelling voor jubilerende de Jong Fourage Een beetje meer hulp
is nooit weg...

(eigen foto)

Parrega - Op 6 september was er groot feest bij
de Jong Fourage vanwege het 100-jarig bestaan
van het bedrijf. Zo’n 550 mensen zijn deze dag
bij Bennie en Gerbrig de Jong-Ykema geweest
en hebben meegedaan aan diverse prijsvragen.
De kinderen konden een kleurplaat inleveren, en
de winnaars hiervan zijn (van links naar rechts)
Hester Scheltinga uit Exmorra, Tjitse Rodenburg
uit Parrega, Margriet de Jong uit Hieslum, Kimberly
Hageman uit Parrega en vooraan Hildou Tjalma
uit Parrega.
De hoofdprijs was 4 ton voer en dit is gewonnen
door Romke Kroondijk uit Hichtum, 1 ton kalverbrok was voor Willy de Boer uit Burgwerd, 4

pakken gedroogd gras voor Froukje Kroondijk
uit Hichtum, 24 pakken spaanders voor Klaas
Bosma uit Makkum en 2 zakken kalvermelk
voor S. Weerstra uit Cornwerd. De 226 vaatwastabletten zijn gewonnen door Sigrid de Zwart uit
Workum, en Gaildina Reitsma uit Schettens mag
1 jaar gratis wassen met Tricel geleverd door de
Jong Fourage. Loonbedrijf E.J. Schoneveld had
zijn trekker vol met ballonnen geblazen. Degene
die het juiste aantal ballonnen kon raden kreeg
een ballonvaart aangeboden. Jan van der Boom
uit Wons heeft dit gewonnen en kan samen met
zijn vrouw een vaart ballonvaart maken!
Al met al vele prijzen, dit alles vanwege het 100
jarig jubileum bij de Jong Fourage in Parrega.

Boot Holland Aqua beleeft zijn primeur
aan de Houkesloot -promenade te Sneek
Sneek - Op dit nieuwe watersportevenement,
vlakbij het stadscentrum en in open verbinding
met het Sneekermeer, is vanaf vandaag een ruim
aanbod motorboten en sloepen afgemeerd aan
de lange afmeer- en wandelsteigers. Daarnaast is
er een grote hal waarin toeleveranciers in de botenbranche hun watersportartikelen presenteren.
Naast een ruim aanbod boten en stands valt er
ook van alles te beleven op Boot Holland Aqua.
Ontspanning en plezier zijn dan ook ingrediënten
die zeker niet zullen ontbreken op dit spetterende
watersportevenement dat de thuishaven voor iedere
watersporter moet worden. Activiteiten die o.a.

plaatsvinden zijn zeil- en surfclinics voor jongeren.
Het is mogelijk om een korte cursus onder begeleiding manoeuvreren op de motor te volgen. Men
kan dan in een sloep of motorjacht stappen en zelf
ervaren hoe het is om achteruit een ligbox in te
varen. Verder kan men zeilen met op afstand
bestuurbare lasers en met een watertaxi door het
stadscentrum van Sneek varen. Daarnaast zijn er
diverse horecavoorzieningen voor een hapje en een
drankje en zal er elke dag muziek aanwezig zijn.
Boot Holland Aqua Sneek is van 17- tot en met
21 september. Openingstijden vanaf woensdag
(vandaag) tot en met zondag van 10.00-18.00 uur.

Vrouwen van Nu afd. Wûnseradiel
Witmarsum - De Vrouwen van Nu van de afdeling
Wûnseradiel starten hun nieuwe seizoen op dinsdagavond 23 september a.s. om 19.45 uur in de
Gekroonde Roskam te Witmarsum. Er staan weer
aantrekkelijke onderwerpen op het winterprogramma,
waardoor het de moeite waard is de bijeenkomsten
bij te wonen. O.a. op het nieuwe programma een

lezing over Mongolië door de heer J. Jukema. Over de
binnenvaart door de fam. Hoekstra, verder Jan Arends
en Marijke Postma bekend van Tryater en Jantien de
Boer, journaliste van de Leeuwarder Courant. Voor
de startavond is de heer Hille Bergsma uitgenodigd,
die gaat vertellen over de zorgboerderij Donia-State
in Stiens. Gasten zijn van harte welkom.

Makkum - De zomer is nagenoeg voorbij en we
gaan weer naar het najaar; naar de lange donkere
avonden; niks mis mee, want zo zijn we dat
gewend. Lekker buiten in de avondzon, samen
met je partner, de buren, of met vrienden ruilen
we weer voor een studie, een spelletje, wat uitgebreider de krant, een DVD of andere bezigheden.
Zo ook bij de bewoners van Avondrust, al is het
aantal studerenden daar, wat lager dan gemiddeld
in Makkum. Het punt is echter alleen wel, dat je als
bewoner van het zorgcentrum, ook wat minder
ter been bent, gezondheidsklachten hebt en of
veelal meer afhankelijk wordt van anderen. De
vanzelfsprekendheid van-, het op bezoek gaan
bij- of opzoeken van leuke dingen krijgt dus
daardoor meer beperkingen. Een situatie waar
velen (ooit) mee te maken kunnen krijgen; dat hoort
nu eenmaal bij het ouder worden, wordt vaak
gezegd. Dat is ook zo, maar het kan ook behoorlijk eenzaam voelen, als je voorheen anders gewend
was. Overdag zijn er altijd nog wel de nodige
bezigheden, activiteiten, de kontakten, bezoekers,
maar de avonduren zijn lang, als je zelf wel iets
zou willen, maar het lukt niet meer zo goed.
Uit die ervaring is ruim 5 jaar geleden de ‘koffiebar’ ontstaan, die 5 tot 7 avonden in de maand
een gezellige avond organiseren voor de bewoners
van Avondrust; de vrijwilligers ‘draaien’ gemiddeld
2 avonden in de maand een koffiebardienst. Het
aanbod is zeer divers: een vertelling, een film uit
de omgeving, een creatieve avond, muziek uit het
dorp, of gewoon samen de krant doornemen; de
vrijwilligers van de koffiebar bedenken het zelf.
Over het algemeen is de zorg in Nederland, in
vergelijking met vele andere landen, erg goed
geregeld. Echter, zonder vrijwilligers zou de
zorg er volledig anders uit komen te zien. Dat is
landelijk bekend. Dat was zo; dat is zo en dat zal
waarschijnlijk ook altijd zo blijven. En een goede
zorg willen we toch allemaal...? Niet alleen nu,
maar toch ook in de toekomst? Ga het voor uzelf
eens na, hoe u het zou wensen over 10(?), 20(?)
of misschien pas over 35 jaar. Wat zou u in de
avonduren graag willen, als u ‘gedwongen door
de omstandigheden’ niet meer thuis kan wonen?
Wij als vrijwilligers van o.a. de koffiebar bewijzen
het, dat je, zolang jezelf nog gezond op eigen benen
staat, heel erg veel kunt betekenen, voor diegenen,
die dat niet meer kunnen. Met een kleine bijdrage
aan uren (in de maand) zou ook u een grote bijdrage kunnen leveren aan het ‘zo aangenaam
mogelijk maken’ voor een ander. Wellicht lijkt het
u wel wat of wilt u eens een avond meedraaien
om te kijken, of het iets is voor u?
U kunt vrijblijvend informatie verkrijgen bij:
Afke Hilhorst, activiteitenbegeleider Woonzorgcentrum Avondrust, tel.nr. 0515 - 231655 of
Marcel Knijff, voorzitter Koffiebar,
tel.nr. 0515 - 231475 Wij horen graag van u!
Met vriendelijke groet,
Marcel Knijff
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Concert in Dorpskerk

(eigen foto)

Tjerkwerd - Het duo van Camp en van Delft
treden op zondag 21 september om 14.00 uur op
in de dorpskerk. Daarbij zal een werk voor orgel
van Pieter Bakker uit Schraard als onderdeel van
een veelzijdig en attractief programma in première
gaan. Na afloop van het concert is er gelegenheid
om in Atelier Wijngaarden de opening bij te wonen
van een dubbeltentoonstelling met schilderijen van
Gerrit Wijngaarden en fotografische zeegezichten
van Pieter Bakker. Naast zijn werk als componist
debuteerde Bakker enige jaren geleden als fotograag. Al eerder exposeerden Wijngaarden en
Bakker gezamenlijk.

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Op 5 september ging Robin van Stee
naar Hippolytushoef om daar mee te doen aan de
dressuurwedstrijd met haar pony Safari. Zij kwam
uit in de klasse M1 cat.C. In de 1e proef scoorde zij
186 punten goed voor de 1e prijs 1 winstpunt. In de
2e proef nam Robin ook de 1e prijs mee naar huis
met 177 punten.

Gevraagd
Wij zoeken iemand die ons wil helpen
bij het schoonmaken van 2 vakantiehuizen.
Meestal op vrijdag of maandag vanaf 10.00 uur.
De vakantiehuizen staan in het Beach Resort Makkum
Tel. : 0643114634 of 0517-413020

Het adres voor een deskundig advies!!
Graag tot ziens,
Lieuwe, Anja, José, Hester,
Linda, Alina en Alie

Terschelling: Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen
Tel. 0517-417158

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl - webs. www.hireisbureauharlingen.nl
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De kiker op...
Fittybuzz ”Fit en gezond de klok rond”
Nog even langer genieten
van uw mooi gebruinde huid?
Dat kan!

5x Turbobruiner
normaal € 42.50 nu voor

€25,-

(geldig in de maand september 2008)
Voor alle informatie en mogelijkheden
kijk op www.leliehof.nl

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Makkum - Daar staat Josiena Buxton-Zijlstra
voor. Velen hebben zich natuurlijk al afgevraagd
wat er nu in het pand aan de Lieuwkemastraat 11
zou zitten. Fittybuzz staat in het logo op de deur,
maar wat houdt het in. Wij hebben even een kijkje
genomen en Josiena is welzijnscoach. Zij helpt
mensen met algemene welzijns klachten, zoals
overgewicht, ondergewicht en energie tekorten.
Er zijn speciale programma’s voor beginnende
en gevorderde sporters. Van groot belang is een
goede voeding tijdens en na de zwangerschap.
Dit alles gebeurt met behulp van een bekend merk.
Dit merk biedt voedingsupplementen, vitamines
en verzorgingsproducten. Door middel van een
analyse en intake gesprek wordt vastgesteld wat
men nodig heeft. Daarna volgt begeleiding bij het
af te leggen traject. Josiena wordt nu nog bijgestaan

door een coach, maar gaat het in de toekomst
alleen doen. In hetzelfde pand werkt ook haar man
Rupert. Hij heeft dankzij het werk van zijn vader
in het verleden in heel veel landen gewoond en
is gespecialiseerd in het importeren van fruit uit
vele landen. Dankzij dit werk van Rupert weten
beiden heel veel over de gezonde voeding en
speciaal fruit en dit kunnen ze heel goed gebruiken
bij de adviezen die ze aan de mensen geven.
Fittybuzz is iedere woensdag geopend van 10.00
tot 12.00 uur en verder op afspraak. Wilt u iets
meer weten loop gerust binnen op woensdag als
het Billboard buiten staat.

Fittybuzz ”Fit en gezond de klok rond”
Lieuwkemastraat 11 Makkum,
tel. 0515-232144

Bij De Prins prijkt terrastafel van pake Sietse jagersbootje

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

De
Binderij
bloemen & zo
Onze nieuwe collectie zijde in o.a.
prachtige herfsttinten staat voor u klaar.
Ook hebben wij extra groot formaat
potterie binnen gekregen.....
Echte blikvangers!
Verder korting op diverse potterie
en glaswerk van 25 tot 75%

Kom dus langs bij De Binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Makkum - Het heeft mogelijk wel zo’n veertig
jaar in de voormalige garage gestaan van hotel
De Prins. Toen deze enige jaren geleden het loodje
legde en nieuwbouw er voor in de plaats is
gekomen, kwam ook dit oude bootje ook weer
boven water. Wat moet je er mee zegt Sietse
Bouma de huidige eigenaar van De Prins. Een
idee je mag in de horeca gelegenheid niet meer
roken, maak er een terrastafel van, dan kunnen
de gasten toch aan de ‘stamtafel’ zitten puffen.

Een hobbyist heeft van het oude jagersbootje
een unieke terrastafel gemaakt. Waarvoor werd
in het verleden het bootje gebruikt zo vroegen
wij aan Sietse Bouma, wel zegt hij toen mijn
pake Sietse eigenaar van De Prins was, ontving
hij belangrijke gasten uit het hele land die hier
kwamen logeren. Pake Sietse en mijn vader Feddy
-de latere eigenaar van het hotel- gingen dan met
de gasten in het bootje het IJsselmeer op om te
jagen op ganzen.
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Wat lezers schrijven
Plaatsing buiten verantwoordelijkheid van de redaktie

Voortijdige afscheidsgroet

Voor alle mensen in Makkum en Skuzum van
goede wil
Nu ik na zeventien verrukkelijke - en uiteraard ook
niet zonder verdriet geteisterde - jaren besloten
heb mijn beeldschone Skriuwark in Skuzum weer
te verruilen voor een woning in Den Haag, hecht
ik eraan u allen te groeten. Ik heb mijn uiterste best
gedaan de méést nabijen hiervan persoonlijk kon
te doen. Dat is tot op heden - gezien de vele hartverwarmende reacties - aardig gelukt. Onlangs
zelfs nog - via een fraaie nazomerse toegift van
Onze Lieve Heer - in mijn onvolprezen achtertuin:
qua vierkante meters bijna niks, maar oneindig
verlengd met weiden, schapen (lammeren in het
voorjaar, en tsja - ooit ook de slacht). Hóezeer zal
ik dìt uitzicht missen.
Maar - zoals het gaat in dorpen en kernen als de
onze - vanaf dàt moment gaan ook de verhalen zich
rond zoemen. Zéker toen in kajuit - en inmiddels
ook ondertuin - de grote verkoop-borden werden
aangebracht. Voor alle goede orde: ik hoop hier nog
een fraaie herfst, een centraal verwarmde winter
en wellicht een besneeuwde jaarwisseling mee te
maken. Ik ga pas weg - onder het heilig voorbehoud
van Deo volente uiteraard - als in de prachtige
Maitiid hier àlles weer volop in bloei staat.
Omstreeks mei 2009 dus.. Tenslotte nog een
ogentroost: ooit keer ik - niemand weet goddank
wanneer - in zéér veel stiller gedaante weer terug
naar uw en mijn en onze grond. Waaraan ik zózeer
verknocht ben geraakt dat ik het in mijn poëzie
nog altijd niet helemaal heb kúnnen zeggen. Dat
moet u mij dan maar vergeven. Want mijn grafje
- nog làng niet aan de orde, naar ik hoop - ligt en
blijft gereserveerd in Skuzum, alwaar ik te hôf
zal worden gebracht. Eindelijk weer thuis.
Het is allemaal voortijdig, dit afscheid. Ik hoop
nog vele hapjes en drankjes te doen bij de Waag
en de Vigilante. Mij te laten kappen door Pauline,
wijnadviezen te krijgen van Jumbo, fijne internetassistentie te ondervinden van firma Van der Weerd,
alsook de broodnodige blômkes aan te schaffen
bij magazijn Van der Woude. En àls ik dan
onverhoopt iemand vergeten ben te noemen (het
hoofd van een dichter raakt wel eens overvol),
dan is dat - een ènkele uitzondering daargelaten
- zéker niet met opzet gebeurd. Ik wens u allen
een prachtige herfst, want die kan - zoals Siebelink
al wist schitterend zijn. En wie weet is het ons
vergund, komende winter, om íets te proeven
van die oneindig tedere sneeuw, zoals (al weer
zo’n anderhalve eeuw geleden) beschreven door
de grote dichter Leopold:
EEN sneeuw ligt in den morgen vroeg
onder de muur aan, moe en goed
beschut en een arm kind komt toe
en staat en ziet en met zijn voet
gaat het dan schrijven over dit
prachtige vlak en schuifelt licht
bezonnen en loopt door, zijn mond
trilt in het donker klein gezicht.
Met warme groet aan u allen,
Anneke Reitsma, Idsegahuizum / Skuzum
9 september 2008

uniGar Horjus -

al meer dan 25 jaar een begrip

Zuiderzeeweg 7 8754 GK Makkum Tel. (0515) 23 13 18 Fax: (0515) 23 14 66
E-mail: info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl

GARAGE HORJUS AL MEER DAN 25 JAAR
EEN BEGRIP IN MAKKUM EN OMGEVING.
* Onderhoud en reparatie van uw auto
* airco service ;onderhoud en reparatie,
* Elektronische uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.
* testapparatuur voor motordiagnose, foutcode-uitlezing
van motormanagement-systemen en afstelling van dieselmotoren.
* Apparatuur voor de verplichte 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 garantie en vervangend vervoer.
* Breed assortiment onderdelen en accesoires.
* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
* Bovag Mobiliteits garantie.
* 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.

het adres voor een nieuwe of gebruikte auto!
Kijk voor het actuele aanbod op www.garagehorjus.nl
Total-shop en Total-tankstation
(geopend ma. t/m vr. 6.30 - 20.00 uur; zat. 8.00 -20.00 uur)
Garage Horjus zuiderzeeweg 7 8754 gk Makkum. 0515-231318
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INTERKERKELIJK MANNENKOOR

DE FLEVOSANGHERS
BASSEN EN TENOREN
Hartelijk welkom
Repetitie woensdagavond in
K.C. Het Anker - Buren 15 Makkum

Klaverjassen Gaast
2008-2009
Doarpshûs De Fûke
Maatklaverjassen:
27 september 2008
18 april 2009
Bij maatklaverjassen
is het verplicht te spelen.
De persoon die voor zit
maakt troef uit de hand.

Competitie 2008-2
2009*
11 oktober 2008 > start
8 november 2008
6 december 2008
10 januari 2009
14 februari 2009
14 maart 2009
4 april 2009
* Fûketrofee: 20 december 2008
(iedereen neemt kleinigheidje mee
zodat iedereen een prijs
mee naar huis kan nemen)

> Aanvang 20.00 uur,
> koffie vanaf 19.30 uur
> De inleg is altijd 2,50 euro
> Stilzitters krijgen 1600 punten

Septemberpop ook dit jaar weer een knaller
Workum - De maand september is weer aangebroken en dat betekent feest in Workum. En de aftrap
van de feestweek is het befaamde Septemberpop,
het tweedaagse (of beter gezegd: twee-avondlijkse)
festijn dat in Workum en ver daarbuiten zó bekend
is dat het eigenlijk geen nadere introductie behoeft.
Het aanstaande weekend (vrijdag 19 en zaterdag
20 september) staat Septemberpop alweer voor de
eenentwintigste keer op het programma en een beter
‘kwaliteitskeurmerk’ kan natuurlijk niet worden
verstrekt. ”Eveneminten fyn ik geweldich,” zegt de
‘geestelijke vader’van het feest, Auke Pier Buma (42).
Samen met zijn enthousiaste team aan vrijwilligers
bewijst hij dat jaar op jaar. Auke Pier laat ieder jaar
het ‘format’ van Septemberpop intact, want waarom
zou je iets veranderen dat draait als een tierelier?
Veranderingen, en die zijn er wel degelijk, want je
moet met je tijd meegaan en ‘regeren is vooruitzien’,
worden dan ook slechts op details doorgevoerd.
Het is een aanpak die jaar op jaar de juiste is gebleken.
Ook dit jaar is er een dergelijke verandering. Eén
kant van de feesttent (die zoals gewoonlijk weer
op de Stedspôle in Workum te vinden is) wordt
helemaal open gelaten. Het is een nieuwigheid
waarover is nagedacht, want op deze manier
”krijst wat mear sfear” aldus Auke Pier Buma.
Een en ander biedt ook de mogelijkheid tot het
inrichten op de zaterdagavond van een buitenpodium.
Op dit buitenpodium treedt zaterdag Jelle B. op en
wordt tevens een vuurspuw-act opgevoerd. Het
resultaat van deze ingreep zal duidelijk zijn: ‘buiten’,
waar natuurlijk toch al veel mensen te vinden zijn
die even naar de wc moeten, een patatje willen halen
of gewoon maar een praatje met goede bekenden
willen maken, en ‘binnen’ worden zo veel meer
één geheel en het hoeft geen betoog dat dat gegeven de sfeer ten goede komt. Maar een festijn als
Septemberpop staat of valt natuurlijk met de deelnemende artiesten en wat dat betreft hebben Auke
Pier en de zijnen dit jaar weer buitengewoon goed
gescoord. Vrijdagavond, met het accent op de
Nederlandstalige muziek een avond die toch wat
meer de enigszins ‘bezadigder’ feestgangers naar
de Stedspôle lokt, staan Peter Beense, Anny Schilder,
Kevin Smit (bekend van de winterse après-skiversie
van Septemberpop), Thomas Berge, Dennie Christian
en Jannes op de rol. Welnu, als dat geen sterk
‘team’ is... Op deze vrijdag is er ook de Radio NL
drive in show en de presentatie is in de meer dan
vertrouwde handen van Taeke Wouda, de Workumer
dj die zijn sporen in de muziekwereld al zo ruimschoots heeft verdiend. Maar ook zaterdag is het
dik in orde: naast de activiteiten op het al genoemde
buitenpodium zijn er in de ‘gewone’ tent optredens
van de band Back 4 More, Monique Smit (inderdaad:
het zusje van...) en een Tribute to Marco Borsato.
Achter het laatst genoemde gaat Jos Cové schuil,
de perfecte en veel geroemde dubbelganger van
Marco Borsato.
Uiteraard is het ook van belang om het ‘spoorboekje’ van de beide avonden even door te nemen.
Vrijdagavond gaat de tent open om zeven uur en
beginnen de artiesten om acht uur te spelen. Dit
strakke tijdschema is nodig om de avond om half
één te kunnen afsluiten. Zaterdagavond gaat de tent
open om negen uur. Het speelschema van de artiesten
is overigens te vinden op www.septemberpop.nl.
Er zijn dit jaar kaarten voor de vrijdag en kaarten
voor de zaterdag. De kaarten kosten in de voorver-

koop 10 euro per avond en aan de kassa bij de tent
13 euro per avond. Enfin, de conclusie zal duidelijk
zijn: geen polsbandje betekent geen alcohol. Ben
je dus zestien jaar, denk dan vooral om je ID-kaart.
De sponsors van het festijn zijn Grolsch en Pepsi
Cola (en deze sponsors mogen best eens worden
genoemd, want wat moet je in de tegenwoordige
tijd beginnen zonder sponsors?) en in dat kader kan
nog worden gememoreerd dat de podiumdecoratie
tijdens de Nederlandstalige avond (vrijdag dus) met fraaie bloemen en dergelijke - van de hand is
van de bekende Workumer Anne Hein Gietema.
De garderobe wordt weer verzorgd door de voetbalvereniging Workum en het beheer van deze
garderobe levert de voetbalsport in Workum ook
weer het nodige op.
De kwaliteit van de artiesten op Septemberpop is
dus onveranderd van het allerhoogste niveau.
Neem Thomas Berge. Hij is nog maar 18 jaar,
maar sinds 2003 (hij was toen dus 13) staat hij al
aan de top in de wereld van de Nederlandstalige
muziek en volgens kenners staat hij ondanks dat
gegeven nog maar aan het begin van een formidabele
carrière. Anny Schilder kennen we uiteraard nog
van BZN, maar na haar periode als zangeres bij
deze Band Zonder Naam heeft ze haar loopbaan
krachtdadig verder vorm gegeven, onder meer via
de reünieband BZN ‘66. Peter Beense is al jaren
uitbater van het café Peter aan de Korte Regulierdwarsstraat in Amsterdam en heeft een reputatie
opgebouwd die klinkt als een klok en die zich
onder meer heeft vertaald in optredens in de
Amsterdam Arena, de RAI en de Jaap Eden Hal.
Het noemen van Peters woonplaats Amsterdam is
hier niet toevallig, want deze stad had in de wereld
van de Nederlandstalige muziek al een naam opgebouwd in de tijd dat deze muziek in de rest van ons
land nog enigszins werd gediscrimineerd. Ook Kevin
Smit, begonnen tijdens de zogenaamde Pulledagen
in zijn geboortestad Hoogeveen, is zo’n artiest
wiens weekenden altijd zijn volgeboekt. Over Jannes
hoeft - ook na eerdere publicaties in deze krant niets meer gezegd te worden. Gewoon een absolute
topper! Punt uit! Hetzelfde geldt uiteraard voor
Dennie Christian die overigens - op 22 mei 1956 als Bernd Althoff ter wereld kwam in Bensberg bij
Keulen.
Maar ook de artiesten van de zaterdagavond mogen
er zijn. Neem Jelle B., die dus op het buitenpodium
te zien en te horen zal zijn. Een spontane jongen
uit het noorden van Nederland die gewapend met
alleen zijn gitaar iedere zaal op zijn kop weet te
zetten. Zijn loopbaan begon indertijd op Ameland
waar in één zomer een basis werd gelegd voor vele
succesvolle optredens. De band Back 4 More staat
garant voor een geslaagde avond met top-40-nummers
van toen en van nu, afgewisseld met soul, rock en
fraaie ballads. Iedereen die wel eens een radio aanzet
weet inmiddels hoe Monique Smit, de zus van Jan
dus, in de voetsporen van haar beroemde broer
treedt. Over Jos Cové als ‘tweede Marco Borsato’
hoeft ook de loftrompet eigenlijk niet meer te worden
gestoken, vooral niet als men bedenkt dat hij de
schrijver is van het spetterende nummer van
Gerard Joling ‘Maak me gek...’ dat al zo veel harten
heeft veroverd. Enfin, het zal intussen duidelijk
zijn dat Septemberpop ook anno 2008 weer een
spetterend festijn gaat worden.
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Belboei ledenpartij welpen, pupillen en schooljeugd 48 sloepen Slag om Makkum
Makkum - Alweer de laatste ledenpartij voor de
jongere kaatsers. Er werd in 2 categorieen gekaatst
Bij de welpen stonden 11 partuur op de lijst. In de
winnaaarsronde stonden in de halve finale Jouke en
Gerbrig tegenover Klaas en Kim. Klaas cs waren
een maatje te groot en wonnen deze partij vrij eenvoudig. In de finale moesten ze het opnemen tegen
Evelien en Ype die de gehele dag zeer goed kaatsen.
Ze wonnen van Boukje en Alwin gemakkelijk en ook
tegen Lisanne en Lars wonnen ze vrij eenvoudig.
De finale kwamen Evelien cs eerst nog voor maar
Klaas cs kwamen goed terug en wonnen de partij
met 1-5 0/6. In de verliezersronde wonnen Tom en
Elma hun partij tegen Jurre en Ilse en ook van Silke
en Rik en stonden ze in de finale. Hun tegenstanders
Eelke en Anna Jantsje wonnen van Boukje en Alwin
en kwamen met een stilstaand nummer in de finale.
Tom cs waren veel te sterk zij wonnen met 0-5 4/6
Uitslag Welpen
1 Klaas Bosma en Kim Dijkstra
2 Evelien van der Land en Ype van der Logt
Verliezersronde
1 Tom Algera en Elma van der Logt
2 Eelke Reinsma en Anna Jantsje Bosma
Bij de pupillen/schooljeugd waren 5 partuur die allemaal tegen elkaar kaatsten. Sybe Jan en Christiaan
verloren al hun partijen.Sanne en Kim verloren ook
al hun partijen. Rina en Rene wonnen 2 partijen en
verloren 2 partijen. Emiel en Elisa wonnen hun
eerst 3 partijen zeer eenvoudig maar tegen Jesse en
Nynke kwamen ze net iets te kort. Jesse cs wonnen
al hun partijen en gingen met de krans huiswaarts.
Uitslag
1 Jesse Rinia en Nynke de Jong
2 Emiel Wijma en Elisa Koornstra

Laatste kaatsactiviteiten van de jeugd seizoen 2008
Eind augustus stond het diplomakaatsen weer op
het programma. Net als vorig jaar weer in samenwerking met Cornwerd. We begonnen met de
beginners en welpen. Het was een drukte van belang
op het veld iedereen deed volop zijn/haar best. Aan
het einde van de avond kregen de beginners hun
diplomas uitgereikt door hun trainers Fonny Schmink,
Marie Dijkstra en Geertina Nota. De welpen kregen
ook na afloop hun welverdiende diploma. Een week
later waren de pupillen aan de beurt. Ook hier werd
fanatiek gestreden al werden niet alle spelletjes
gewaardeerd. Ook zij kregen hun diploma. De
schooljeugd zou een week later plaatsvinden maar
door het zeer slechte weer is dit afgelast.
Het seizoen werd afgesloten met de jaarlijkse BBQ.
Alle jeugd stond op 5 september in de stromende
regen voor de kantine. Dit duurde niet lang of ze
stonden op het veld weer of geen weer als er een
goal staat moet er gevoetbald worden.Toen iedereen al vrij nat was stond er een Kaatsquiz op het
programma en er werd door de verschillende groepjes
hard nagedacht over soms wel moeilijke vragen.
Na afloop van de quiz kon er gegeten worden en
werden de prijzen van de competitie uitgedeeld deze
werd dit jaar gewonnen door Boukje Ellen Bosma.
Er werden nog 2 stimuleringsprijzen uitgedeeld
door JB aan Jurre Rinia en Elisa Koornstra. Ook de
club van 25 reikte zijn befaamde shirts uit aan Lars
Wijma, Ilse Koornstra en Rik van der Gaast bij de
jongste categorie. Bij de oudste kregen Emiel Wijma
en Christiaan van der Logt deze uitgereikt. Om
19.00 uur was het de beurt aan alle vrijwilligers
van het Jeugdbestuur om te BBQ. Niet iedereen
was aanwezig maar dit mocht de pret niet drukken.
Tot slot wil het JB iedereen die op de een of andere
manier zijn steentje bijgedragen heeft voor de jeugd
hartelijk bedanken.

Twaalf partuur damesledenpartij op afsluiting kaatsseizoen
Makkum - De laatste ledenpartij van het kaatsseizoen van 2008. Ondanks het slechte weer was er
veel opkomst bij de dames, 12 partuur werden er
ingedeeld, echter bij 3 parturen moest er nog een
A-maat bijgeloot worden. In de eerste omloop kaatsten het partuur van Vollie Oostenveld, Annet Meina
en Corine Veltman tegen het partuur van Alinda
Kolk, Susanna Koornstra en Ekerina Bootsma. Het
werd 5/2 - 6/4 voor Vollie en cs. Titia Rinia werd
na verlies in de 1e omloop bijgeloot bij het partuur
van Anna Jaspers en Tineke Algera. Zij wonnen van
het partuur van Klaske van Dijk, Christine Cuperus
en Jet Wijnja met 5/4 - 6/0. Het Partuur van Vollie
Oostenveld en cs. wonnen in de 2e omloop van een
taaie tegenstander namelijk het partuur van Baukje
van der Werf, Mieke Tilburgs en Roelie Griek met
5/4 - 6/2. Wederom winst voor het partuur van Titia

Rinia en cs. Met 5/1 - 6/6 wonnen zij van het partuur
van Alinda Kolk, Marijke Klaver en Margreet
Lutgendorff. Het partuur van Titia Rinia kreeg een
staand nummer waardoor ze automatisch in de finale
terecht kwamen. Vollie Oostenveld en cs. kregen in
de 3e omloop (halve finale) het partuur van Mirjam
Adema, Geartsje Haijtema en Jannie Bosma tegenover zich te staan. Het partuur van Vollie Oostenveld
en cs. wonnen de halve finale met 5/0 - 6/6 waardoor het Partuur van Mirjam Adema en cs. 3e werden.
In de finale die ging tussen Titia Rinia en cs. en Vollie
Oostenveld en cs. sloeg Annet Meina op 5/1 - 6/2
de kaats voorbij wat winst betekende voor Vollie,
Annet en Corine.
De kransen werden aangeboden door A. Kamstra
Bloemencentrum Maggenheim en de prijzen door
Café/bar ”de Belboei” Makkum.

(eigen foto)

* Start van enkele roeiers Slag om Makkum
Makkum - Afgelopen zaterdag verschenen 48
roeisloepen aan de start van de zesde editie van
de Slag om Makkum. De wedstrijd is één van de
drie races op het IJsselmeer en telt 15 kilometer.
Met een nominatie voor de heren hoofdklassers
verschenen er 37 herenteams maar ook de 11
damesteams konden punten voor het Nederlands
kampioenschap verdienen.
De dag begon met regen waardoor het kranen
van de eerste sloepen bij Denekamp en Kooi een
natte bedoeling was. Maar al snel werd het
droog en later zelfs prachtig roeiweer. A7FM
verzorgde vanuit de tent en vanaf het water voor
een live verslag van de race die daardoor door
velen gevolgd kon worden. Een aflandige, vrij
krachtige oostenwind maakte de Slag toch weer
tot een pittige race. Om 12 uur precies werd
er gestart en de Najade en Waterheks werden
‘weggeschoten’ door Manon Thomas. Enthousiast
verzorgde zij het eerste startschot nadat daarvoor
alle deelnemers een goede wedstrijd was gewenst.
Gedurende 50 minuten werden er om de twee
minuten twee sloepen gestart waarna ze door het
Makkumer Diep het IJsselmeer op roeiden. De
eerste te ronden boei lag iets onder Kornwerderzand en tot dit punt hadden de teams het met de
wind in de rug vrij eenvoudig. Daarna met halve
wind naar de Blazer TX33, het controleschip bij
de tweede boei. Vandaar roeide men naar het
‘Gat van Gaast’ waar toch nog een aardig kabbeltje
stond. Het laatste stuk op het IJsselmeer was half
voor de wind naar de Belboei. Vanaf hier koersten
de sloepen op het kanaal af en moesten de reserves
tegen de wind worden aangesproken. Bij de visafslag volgde een voor velen verlossende finish
en later een heerlijk zonnetje.
Met DJ Keimpe in de tent werd het een bijzonder
aangename middag op het haventerrein. Bij het
sloeproeien worden de prijzen altijd op handicap
verdeeld en nadat de rekenmeesters hun werk
hadden gedaan bleek dat de Arad van Terschelling
het grootste vermogen had geroeid. Zij deden
goede zaken voor het Nederlands Kampioenschap
door de stand gelijk te trekken met de Tréwes 1
uit Aldeboarn. Zij konden in Makkum kampioen
worden maar moesten zich tevreden stellen met de
tweede plaats. Slechts 6 seconden, zo’n 15 meter,
bedroeg het verschil. De Workumer Brijbekken
en Aldegeaster Skomskowers waren 3e respectievelijk 4e. Bij de dames ging de winst naar de
GIA Light uit Rutten, voor de Tante Agaath en
Hjoed ‘n Makkie. De beide Makkumer sloepen
Zeesteeg en Twirre werden 26e en 6e.
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Makkum wint ook in Idskenhuizen

Idskenhuizen - Twee gespeeld, zes punten. Zeven
doelpunten voor en twee tegen. Na winst in de eerste
wedstrijd tegen NOK (4-1) won Makkum afgelopen
zaterdag ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen
met duidelijke cijfers. In het zonnige Idskenhuizen,
waar het vorig seizoen nog tegen een grote nederlaag aanliep, werd de lastige uitwedstrijd tegen VVI
met 1-3 gewonnen. Wie de wedstrijd niet heeft
gezien zou denken dat Makkum het goede spel uit
de eerste wedstrijd in Idskenhuizen een passend
vervolg heeft gegeven. Niets was zaterdagmiddag
echter minder waar. Was er een week eerder nog
sprake van een hecht collectief, veel beweging in
de ploeg en kort op elkaar spelende linies, zaterdag
hing de ploeg als los zand aan elkaar. Dat een onthutsend zwak spelend Makkum de drie punten
desalniettemin mee naar huis kon nemen had het
misschien wel aan 1 speler te danken. En wel een
speler van de thuisploeg! Bij een 1-0 voor-sprong
voor Makkum nam VVI-speler Ronald de Jong in
de twintigste minuut van de wedstrijd opzichtig
wraak op Jan Hiemstra nadat de Makkumer rechtshalf, na een forse tackle, tegen een gele kaart was
opgelopen. Een oliedomme actie van de VVI-speler
die zijn wraakactie met een rode kaart bestraft zag
en daarmee zijn ploeg enorm dupeerde. Tien minuten
eerder was Makkum op voorsprong gekomen via
laatste man Andries Smink die na een slim genomen
vrije trap liet zien ook jarenlang actief te zijn geweest
als spits. Waar de vroege voorsprong en het wegzenden
van De Jong Makkum een steuntje in de rug en
vooral rust had moeten geven bleek het tegendeel
het geval. Alsof het met een man minder in plaats
van meer speelde werd vrijwel elke bal in de
opbouw ingeleverd bij de voetballend toch ook niet
al te sterk acterende oranjehemden. Nadat onnozel
balverlies al vijfmaal zonder gevolgen was gebleven
was het de zesde keer wel raak. Weer kon de inspeelbal simpel onderschept worden door een van de
spelers van de thuisclub die het strafschopgebied
inging en slechts door een lichte overtreding kon
worden gestuit. De al dan niet terecht toegekende
strafschop werd onberispelijk benut door Harmen
de Jong. Ondanks het matige spel ging Makkum
toch met een voorsprong rusten.

Na een van de weinig vlotlopende aanvallen van de
middag kwam de bal voor de voeten van de goed
opgestelde Jan Hiemstra die droog uithaalde 1-2.
Ook deze voorsprong bleek geen enkele rust te
geven. Sterker, in de tweede helft liep de ploeg
voornamelijk achteruit en achter de thuisclub aan.
Kenmerkend was wel dat aanvoerder en laatste
man Johannes Kuperus van de thuisclub de hele
tweede helft onbekommerd mocht doorschuiven
naar het middenveld en werkelijk geen strobreed in
de weg werd gelegd. Voetballend kwam Makkum
niet of nauwelijks tot een goed lopende aanval en
beperkte zich tot lange halen richting de twee
spitsen Daniël Kleiterp en Bauke Hiemstra. De eerste
had echter zijn dag niet en vloekte en raasde weer
als vanouds terwijl de vervanger van de geblesseerde
Jesse Adema hard werkte maar duidelijk (nog) niet
het niveau heeft om op derde klasse niveau te acteren.
Ondanks het uiterst matige spel kwam Makkum
toch op een 3-1 voorsprong. En hoe! De verder
onzichtbare Jelle Hiemstra die zich deze middag
voornamelijk bezighield met het onnodig coachen
van medespelers schoot van zo’n 25 meter afstand
een vrije trap werkelijk fantastisch in de kruising
en daarmee was de wedstrijd gespeeld. VVI drong
nog wel aan, kreeg ook nog enkele kansen maar tot
scoren kwam het niet meer.
Ondanks de zeer matige vertoning derhalve de
volle buit voor Makkum en na twee wedstrijden is
de ploeg zelfs de trotse lijstaanvoerder van de
derde klasse A. Wie had dat voor aanvang van het
seizoen kunnen denken? Ondanks de koppositie is
volstrekt onduidelijk waar de ploeg precies staat.
Na de beste wedstrijd in jaren tegen NOK en de
droevige vertoning tegen VVI is daar geen zinnig
woord over te zeggen. Trainer Sjouke de Bos en zijn
mannen hebben twee weken tijd na te denken over
het enorme niveauverschil in beide wedstrijden.
Aanstaande zaterdag is Makkum vrij, een week later
speelt het op sportpark De Kampen in en tegen
Delfstrahuizen, de nummer 3 van vorig seizoen.
Aanvang van de wedstrijd 14.30 uur.

De Prins” sponsor Makkum 4
Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN
UW AUTO
Makkum - Sietse Bouma (43) eigenaar van hotel
”De Prins” biedt ”jeugdig Makkum” Voetbaltoekomst. Dankzij de shirtsponsoring van ”De Prins”
heeft de V.V. Makkum weer een aantal nieuwe
leden aan kunnen trekken. Enkele talenten boden
zichzelf aan, anderen zetten na lang onderhandelen
hun handtekening onder het contract. Er is gekozen

(eigen foto)
om wat variatie aan te brengen in het tenue, vandaar
de nummers voor en het logo achter op het shirt.
Dit geheel naar eigen idee van de sponsor. De enige
vraag die de jongens van Makkum 4 nog rest is of
dhr. Sietse Bouma voor zijn 44ste (oktober?) zelf
de voetbalschoenen nog aantrekt.

VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
REREN
PA
RE
ONZICHTBAAR

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.
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Voetbalprogramma
VV Makkum Competitie
zaterdag 20 september

TE KOOP

senioren
AVC 2
SDS 4

- Makkum 2
- Makkum 4

12.45 uur
12.30 uur

junioren
Makkum A1
Makkum B1
Makkum C1

- CVVO A1
- Oosterlittens B1
- LSC 1890 C2

13.15 uur
11.35 uur
10.15 uur

pupillen
Makkum D
- Sneek W/Z D3
JVB D4M
- Makkum D2
Dronrijp E1
- Makkum E1
Makkum E2
- Franeker SC E3
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
SDS E2
- Makkum E3
Makkum E4
- SDS E4
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Heeg F1
- Makkum F1
Makkum F2
- Robur F1
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Makkum F3
- Harlingen F2
Kaatsveld ”de Seize”/vv Makkum
Workum F4
- Makkum F4

9.00 uur
12.30 uur
11.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

Sporthal
Botterstraat 67
MAKKUM
Gezinswoning met
doorzon woonkamer,
4 slaapkamers, vooren achtertuin.
Vraagprijs:
€ 169.000,00 k.k.

Zaalvoetbal KNVB
dinsdag 30 september
20.00 uur H Nij Engwier 1 - Workum 4

Inleveren kopij
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdagavond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst tot € 250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233545
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl

ALLES V ERS E N H UISGEMAAKT!!!

TE KOOP
Pompoenen en kalebassen in alle soorten en maten,
T. v. Kalsbeek-Visser, Sielansreed 5, Gaast

KIJK O P W WW.PIZZERIAPINGJUM.NL

Damesfiets merk Trail, 3 versn. axa slot € 75.-;
Springer voor het fietsen met de hond, de veer
neemt alle kracht op van de hond € 25.-, tel. 0517532099 of 06-27374840
3 Spiegeldeuren + rails br. 90 cm en h 226 cm in
één koop € 25.-, tel. 0515-542543

V D BLES TAXICENTRALE
X

X

Eetkamer (chroom/beuken) met 4 stoelen (chroom/
beuken/zwarte zitting), tel. 06-28361207 na 18.00 uur
Zibro-kachel z.g.a.n., tel. 0515-572859
Schermerlamp grote, koperen voet, gemêleerde kap,
bruin/beige; 2 Konijnen kooien, een met plastic
deksel € 10.-, de andere een soort draadkooi met
kleuren € 15.- beiden 80 cm, tel.0517-532099 of
06-27374840
GRATIS AF TE HALEN
Stoeptegels 30x30 cm, tel. 0515-233359
VERLOREN
Bos sleutels waarschijnlijk maandag 8 september,
voor reacties graag bellen naar de redactie,
tel. 0515-231648
GEVONDEN

Wie mist een grijs/groen windjack met opschrift,
info.tel. 0515 - 231532

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

