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“Far wol freon Wûnseradiel”
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 - Het einde is in zicht van het zelfstandig
voortbestaan van de gemeente Wûnseradiel, per
1 januari 2011 gaat de gemeente op in andere
gemeenten en wordt de nieuwe naam gemeente
‘Sûdwest Fryslân’. De Stichting Artum in Witmarsum organiseerde deze feestelijke afscheids
tour. De muzikale karavaan met koren en korpsen
ging afgelopen zaterdag langs en door alle 23
dorpen die de gemeente telt. Het begon ’s morgens
om 07.00 uur inWitmarsum, het koor Scheppingsgave en korps Nij Libben. Rond het middaguur
arriveerde men in het centrum van Makkum, waar
Lucia Bazzano (zang) en Sjors Jepkema op piano.
Van Makkum werd koers gezet naar Exmorra om
ruim 14.00 uur werd het dorpje Piaam bezocht.

Het optreden hier droeg als titel “Piaam, peraeltsje
fan Wûnseradiel” met tekst van Daan van der
Velde uit Piaam en op muziek van Wim Beckers.
Het werd uitgevoerd door John Boonstra en de
zanggroep ‘Samar’ uit Makkum. Om 18.00 uur
eindigde de route bij het MFC in Kimswerd.
Met elkaar hebben zo’n 700 mensen zich een lange
dag vrijwillig ingezet, om een ode te brengen
aan Wûnseradiel. De inwoners van Wûnseradiel
ontvangen allemaal gratis de unieke dubbel-cd
en boekwerk van Stichting Artum “Far wol freon
Wûnseradiel”. Om precies 24.00 uur klonk het
slotwoord door wethouder Rein Boersma en
daarmee was het “Far wol freon Wûnseradiel”.

Gaast, Buren 21

Vrijstaande, geheel verbouwde en verassend ruime,
gezellige woning, gelegen in de dorpskern met
een diepe tuin ZO, 345 m² eigen grond.
Vraagprijs € 153.500,- k.k.

Wegens een enorme computerstoring bij onze acquisiteur zijn deze week niet
alle advertenties geplaatst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Theo Adema, tel. 06 53 54 22 43. Onze excuses voor het ongemak.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 17 oktober
Van Doniakerk
9.30 uur pastor G. Visser
R.K. kerk
9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga

Familieberichten
Dankbaar voor alle liefde, nooit aflatende zorg en
toewijding die wij van hem mochten ontvangen,
geven wij bedroefd kennis, dat na een geduldig
maar bovenal moedig gedragen lijden, toch nog
onverwacht is heengegaan mijn onvergetelijke
dappere man, vader en opa

Evert Jan Brouwer
Eef

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep, dienst te Makkum

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 De Witte Heren, Witherenstraat 1a, Bolsward.
tel. 0515-238980
-Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

* 1 maart 1944

Agenda
vrijdag 15 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant
Witmarsum – Koepelkerk 20.00 uur
“Zondvloed” zinderende muzikale tragikomedie
op najaarstournee

zaterdag 16 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 –
16.45 uur optreden van het muziek trio “de Nije
Knipers” restaurant. Entree € 2.-

 7 oktober 2010

zondag 17 oktober
Corry Brouwer-Boetje
Albert Pieter Brouwer in liefdevolle herinnering
Tim Lee Brouwer
Poeki
it Hôf 20, 8754 KD Makkum
Eef is thuis.

Exmorra – Centrum Wilgenhoeve van 10.00 tot
17.00 uur geeft Coby van der Vliet een workshop over Kruiden
Makkum – K.C. “Het Anker 19.30 uur
Jongelui vanaf 16 jaar opgelet Filmavond over 2
vrienden met een uitdaging “De top van een
hoge berg bereiken”. Tevens is dit de aftrap voor
het nieuwe seizoen Joy

dinsdag 19 oktober

De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op donderdag 14 oktober om 16.00 uur in
aula 1 van crematorium ’Goutum’, Yndijk 1
te Goutum.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren.
Velen hebben met mij meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve vrouw

Jelly
Niet alleen voor mij, maar ook voor anderen heeft
betekend. Hiervoor wil ik jullie hartelijk bedanken,
met name de buren en vrienden en kennissen.
Broer Drost
Makkum, oktober 2010

Als de loopbaan is gelopen,
het doel bereikt met laatste kracht,
dan gaat de hemel voor hen open,
ze zijn voor eeuwig thuis gebracht.
Dank lieve mensen, voor uw gebed en de liefdevolle woorden tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn geliefde man, ús heit, pake en oerpake

Frans Horjus
Tevens willen wij onze dank uitspreken voor de
liefde- en respectvolle verzorging die hij in
Avondrust mocht ontvangen.
Y. Horjus-Feenstra
kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Makkum, oktober 2010

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

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.
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
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
Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden,
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl
Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega
en Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen
13.00-15.00 uur, bij wind malend te zien
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Uit eigen regio
* een paar weken geleden met de Belboei het
nieuwe programma en cursusaanbod van NUT
Makkum 2010-2011 is verspreid
* als u het programma niet heeft ontvangen u deze
ook op kunt halen in Makkum bij: de Bibliotheek,
Fokje’s Atelier, Kapsalon Van der Kooij, Slagerij
Brattinga, Bloemenmagazijn Van der Woude
en Kingma & Walinga makelaars
* het programma ook staat op de nieuwe website van het NUT: www.nutmakkum.nl

Geslaagd! Proficiat!
Petra Verburg (voorheen Piaam) heeft haar Bachelor
Geneeskunde behaald aan de RUG te Groningen.

De Vrouwen van Nu
afd. Wûnseradiel
Witmarsum - De Vrouwen van Nu van de afdeling
Wûnseradiel houden hun volgende bijeenkomst
op dinsdagavond 19 oktober a.s. om 19.45 uur in
de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Het belooft
een interessante avond te worden voor de dames,
want naast de gebruikelijke agenda komt Ina
Meyer om te vertellen over binnenhuisarchitectuur.
Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, literpak...................................................1.69
Vergeer Gesneden Rookkaas, 150 gram............................1.99
Leverkaas................................per pakje 25

cent korting

Unox Rookworst, 275 gram.........................................nu 1.79
Honig Groentesoep.....................................................2 voor 1.Everyday Koffiepads, pak à 36 stuks............................nu 1.99
Dayenne du Commice Handperen, kilo............................1.29

Plaats uw advertentie
in de Makkumer Belboei.

Broccoli, 500 gram...............................................nu 79
Aanbiedingen geldig van do. 14/10 t.e.m. wo. 20/10

Voor info: 06-53 54 22 43

Rundvleesvoordeel

Magere Runderlappen
500 gram
Profiteer van 14 t/m 16 oktober
van dit smakelijke voordeel

cent

Varkensvleesvoordeel

Diverse soorten Schnitzels
500 gram
Vleeswarenvoordeel

Ardenner Rauwe Ham +
samen
100 gram Palingworst
100 gram

Maaltijd van de week

Hete Bliksem
400 gram
Specialiteit van de week

Sweet Chicken
100 gram

5,50
1,40
2,69
2,99
1,55
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Pier Postma vrijwilliger van het jaar 2010

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
eigen foto

* De felicitatie van Lieuwe van de Pol voor Pier Postma
Exmorra - Uit een representatief onderzoek onder
inwoners van Exmorra, uitgevoerd door de ChristenUnie, is gebleken dat Pier Postma door een overgroot deel van de inwoners wordt gezien als de
vrijwilliger van het jaar 2010. Pier zet zich in voor
tal van projecten. Op zaterdag 9 oktober, tijdens
het biljarten in cafe-dorpshuis it Honk, werd
Postma overvallen door een grote delegatie van
de Christen Unie. De Lijsttrekker van de CU

voor de nieuwe gemeente SúdwestFryslân, Lieuwe
van de Pol, stak een prachtige speech af en overhandigde Pier Postma zijn wel verdiende oorkonde.
De ontroerde Pier kreeg van zijn biljartmaten een
staande ovatie. Om Pier nog eens extra in het
zonnetje te zetten trakteerde Antsje en Herman
van it Honk alle aanwezigen op appelgebak en
oranjekoek en kreeg Pier een aantal foto’s van
zijn huldiging mee naar huis.

“De Nije Knipers” in Avondrust

* Het trio “De Nije Knipers”

Wie zijn deze Nije Knipers?
Het trio bestaat uit de accordeonist Dries Dalstra,
de zanger Ben Scheepstra, beiden uit Franeker,
en de gitarist Cor van Croonenburg uit Makkum,
die zijn sporen als gitarist al eerder verdiende bij
Groep Forte waarbij 34 jaar actief was. Na het
afzwaaien van deze gospelgroep sloot hij zich
bij het bovengenoemde duo aan. Er worden voornamelijk nummers uit de oude doos gespeeld
van rondom de jaren 40 tot en met nu, maar ook
wat gezellige eigentijdse nummers. Er is een zeer
gevarieerd repertoire in meerdere talen zoals Fries,
Nederlans, Frans, Engels en Spaans. En dit gespeeld
in diverse stijlen o.a. walsen, tango’s, Zuid-Amerikaanse muziek en gewoon gezellige en mooie
luisterliedjes waarmee ze al meer dan twee jaar
optredens verzorgen in tehuizen, instellingen en
andere gelegenheden zoals o.a. straatfestivals.

Makkum - Voor de meeste Makkumers is dit
muziek-trio nog een onbekend ‘fenomeen’. Maar
daar komt verandering in en wel op zaterdag 16
oktober wanneer zij zullen optreden in Avondrust
‘s middags van 15.00 tot 16.45 uur.

* De naam Nije Knipers ontstond n.a.v. de knipers
die op de muziekstandaards werden geklemd
om bij buiten-optredens de muziek-papieren te
behoeden tegen het verwaaien door de wind.
Wellicht tot ziens op 16 oktober, Cor.

eigen foto

Kindertheater in de bibliotheek
Makkum - In het kader van de kinderboekweek
2010, waarin het thema beeldtaal in kinderboeken
centraal staat, was er afgelopen zaterdag 9 oktober
theater in de bibliotheek van Makkum. Het stuk
Heksenspinsel geschreven door Verena Koppel
werd vol enthousiasme gespeeld door de 10 spelers

die 4de jaars studenten van SCW-Theater zijn.
De voorstelling ging over 3 heksjes die van alles
beleven in de grote mensenwereld. Het werd een
middag vol beeld en muziek. De kinderen zaten
vol spanning te kijken en te luisteren. Het was
een gezellig, geslaagde middag!

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER





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

Wij zijn gesloten van 11 okt. t/m 26 okt.
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25 jarig Jubileum Zonwering Industrie Makkum

eigen foto

* Werknemers met partners een dagje op Vlieland
Makkum – Vorige maand was het 25 jaar geleden
dat Zonwering Industrie Makkum als bedrijf van
start ging aan de Houtmolen 6 met hun zonweringactiviteiten in Makkum. Dit wilde de
directie niet onopgemerkt aan zich voorbij laten
gaan. Om dit te vieren zijn ze met personeel en
hun partners een dag op bezoek geweest naar het
prachtige eiland Vlieland. Een dag met volop zon,
dus een prachtige ambiance om gezamenlijk een
en ander te ondernemen. Vanuit Harlingen begon
de feestelijke dag met de boottocht naar Vlieland.
Daar stonden huurfietsen klaar waarop het gezelschap voor een fietstocht naar het “Posthûs”
koerste. Hier wachtte de Vliehorst Express voor
een schitterend tocht over het Noordzeestrand,
er werd een bezoek gebracht aan het jutterhuisje
op de zandplaat. Daar liet men zich een heerlijke
lunch goed smaken. Ook werden in het dorp de
vele gezellige terrassen niet ontzien, gezelligheid volop. Spectaculair was ook de terugtocht
met de ingehuurde snelle RIB-boot voor het
personeel. Met 45 km/uur over het Wad terug
naar Harlingen.De jubileumdag werd afgesloten
met een diner in restaurant Zeezicht in de Friese
havenstad. Hier werd voor zowel Abe Blanksma
(directeur) als Oepke-Jan Bijlsma (bedrijfsleider)
aandacht besteed aan hun 25 jarig jubileum.
Vanaf de start zijn zij al werkzaam bij het bedrijf.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Waar begonnen en wat doen we
In 1985 werd een deel van het pand gehuurd van
het toenmalige schildersbedrijf Terpstra. Vijftien
jaar later betrok men het hele pand, na een
interne renovatie kwam ook de uitbreiding van
de showroom naar 350m2 tot stand. Het bedrijf
telt een twaalftal werknemers, te weten dat men
een kwart eeuw geleden met drie man is gestart.

De werkzaamheden concentreren zich in hoofdzaak tot boven de grote rivieren. “Wij merken wel
iets van de recessie”, zegt directeur Abe Blanksma,
“maar wij hebben voldoende werk”. In het najaar
wordt de showroom nog uitgebreid met een binnenzonwering- raamdecoratie hoek voor de particulier.
“We denken hier nog wat meer mee te kunnen
doen, Binnenproducten, met uitzondering van de
raam- en deur horren was bij ons nog wat onderbelicht. Er is toch veel vraag naar en dus belangrijk
om deze producten goed te kunnen laten zien”
vult Oepke-Jan Bijlsma aan. Zonwering Industrie
Makkum is een gerenommeerd en gespecialiseerd
bedrijf op het gebied van productie, assemblage,
montage en onderhoud van verschillende zonweringproducten o.m. uitvalschermen, knikarmterrasschermen, verticale ‘screen’ zonwering, markiezen, rolluiken, zonneluifels, binnenzonwering,
raam- en deurhorren, en raamshutters(hout). Ook
heeft het bedrijf een zeventig-tal panden voor
controle in onderhoud. Door de jarenlange ervaring
in het projectmatig fabriceren van zonweringsystemen heeft Zonwering Industrie Makkum
een goede naam bezorgd, vooral bij bouw- en
aannemingsbedrijven, architectenbureaus, vastgoedbeheerders en bij overheidsinstanties. Ook kun je
er als consument goed terecht. Men produceert
grotendeels zelf de diverse soorten zonwering.
In de assemblagehal zijn ervaren productiemedewerkers dagelijks bezig met het verwerken van
de maatwerkorders. Of dit nu gaat om 1 scherm of
om een order van 200 stuks, ieder product mag
pas na een strenge eindcontrole de productiehal
verlaten. Zonwering Industrie Makkum bv. is
een specialist in grote en kleine projecten, een
gespecialiseerd bedrijf met een optimale serviceen dienstverlening.

eigen foto
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Twee top artiesten
in Makkum

Jelle B. is te bewonderen in café de Belboei.
Makkum - Dit jaar geen kroegentocht maar a.s.
zaterdag 16 oktober wel optredens van twee top
artiesten in Café Skippers en Café de Belboei. In
Café Skippers treedt de welbekende Feest DJ
Maarten op. Maarten brengt een knotsgekke show
voor jong en oud waarbij veel gelachen kan worden.
Hij draait niet alleen de juiste nummers, hij weet
ook hoe hij het iedereen de hele avond naar de
zin kan maken. Daarnaast zingt hij ook zelf het
hoogste lied. Maarten scoorde op youtube al
meer dan vier miljoen hits (!) met het door hem
gezongen lied: “Alle idioten zingen over boten”.
In Café de Belboei wordt opgetreden door de
meest gevraagde en geboekte artiest van Friesland:
Jelle B. Jelle staat op dit moment in de Mega top
100 met zijn eerste single: “Vriendinnen”. Zijn
videoclip komt regelmatig op de televisie voorbij.
Met alleen een gitaar weet Jelle B. op onnavolgbare
wijze het publiek te bespelen. Hij beschikt niet
alleen over een fantastisch stemgeluid, ook zijn
humor en uitstraling maken hem tot een bijzondere artiest die in staat is het iedereen naar de zin
te maken.

Sieraden workshop
Heeft u altijd al een keer onder professionele
begeleiding een mooi sieraad willen maken?

Muchacha Sieraden verzorgt
woensdag 27 en donderdag 28 oktober
workshops sieraden maken.

Wat : Ontdek uw eigen creativiteit
Waar : Brouwerssteeg,
Pakhuis fortuin uit zee
Tijd : 19.00 tot 21.30 uur
Prijs : U betaalt alleen de door u
gebruikte materialen
(Armband al vanaf €7,50
incl. een hapje en een drankje)
Aanmelden
E-mail : info@muchacha.nl
Telefonisch : 0618513295 of 0611015132

Renault Clio 1.2-16v
Business, 5deurs, Roodmetallic,
airco, Radio-cd,el-ramen,
c.p.v+ afst.bed
78 dkm bj 2008

uniGar Horjus

 9450,-

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

2008

€ 12950,-

Citroen C3 1.4i,airco,cruise,63dkm

11-2007

€ 9945,-

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

2008

€ 11895,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9450,-

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

2008

€ 11450,-

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

2004

€ 8950,-

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

2007

€ 11350,-

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

2008

€ 6945,-

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,-

Renault Espace 2.2 Diesel,airco,apk

1997

€ 1950,-

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

2004

€ 9950,-

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318
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Nieuwe schoonmaakruimte voor Brandweer Makkum
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Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl

eigen foto

Laminaat op de vloer?

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

Makkum - Onlangs zijn de laatste bouwwerkzaamheden afgerond van de nieuwe schoonmaakruimte voor ademluchtmaskers en persluchtflessen
van het brandweer korps Makkum. De nieuwe
ruimte is gemaakt in het gebouw van gemeentewerken aan de Waardwei en is gerealiseerd
inpandig naast de uitrukhal van de brandweer.
Deze schone ruimte was ARBO technisch noodzakelijk omdat stof en vuil een nadelig effect heeft
op het veilig inzetten van ademluchtapparatuur
en dus ook de gezondheid van het brandweer-

personeel. Na elk gebruik bij uitruk of oefening
moeten de maskers, gereinigd en getest worden.
Dit wordt gedaan in eigen beheer. De nieuwe
ruimte is voorzien van een vloeistofdichte vloer,
RVS wasbakken en werkbladen en er is een testapparaat voor controle van dichtheid en juiste
werking van de ademluchtmaskers. Het korps is
blij dat er geld door de gemeente is geïnvesteerd
in het maken van deze ruimte, eerder werd het
testen van de apparatuur gedaan in de uitrukhal,
die mede door het in- en uitrijden van de brandweerwagen niet altijd stofvrij was te houden.

Drang

In komeedzje oer de gefolgen fan in nacht út in skier ferline fol lust en leafde

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Makkum - It sil dy mar oerkomme… Op in dei
stiet der in freondinne fan eartiids op ‘e stoepe
mei har hast-folwoeksen soan. Se beweart datsto
de heit bist, ferwekt op in feestje, stikem achter
de boskjes. En no freget se dyn help! Peter
Tuinman regissearret dizze wrange komeedzje.
Juliette en Wouter binne in echtpear fan hast
sechtich, sûnder bern. Hy hat it kontakt ferlern
mei syn tiid, sy sjocht, nei in slimme sykte, mei
skrik werom op har libben. As de freondinne mei
har soan harren libben ynstapt, wurdt de rin fan
it libben op ‘e nij tsjin it ljocht holden en wurde
leagens ûntmaskere. Komysk, bitter en leafdefol
tagelyk. DRANG begjint dêr’t it televyzjeprogramma Spoorloos ophâldt: hoe geane minsken mei elkoar om as se ûnferwachts wer by
mekoar brocht binne. In foarstelling fol ûnmacht,
dwazens, en nettsjinsteande grimmitigens, dochs
leafde. Regisseur Peter Tuinman is benammen

bekend as akteur. As regisseur wûn hy yn 2009
de Toneelpublieksprijs mei Kopenhagen fan Het
Nationale Toneel. Tjeerd Bischoff skreau yn
2008 prachtige sênes foar de 11 Stêdetocht fan
Tryater, ûnder oare de sêne yn Hylpen mei Thijs
Feenstra.
tekst: Tjeerd Bischoff, oersetting: Marijke Geertsma,
regy: Peter Tuinman, spul: Jan Arendz, Aly Bruinsma,
Marijke Geertsma, Lourens van den Akker
Tryater spilet: Drang op woansdei 27 oktober yn
it MFC Nij Maggenheim te Makkum.
Oanfang: 20.00 oere,
Tagongspriis: Normaal € 13,50
Freonen fan Tryater en 65+ € 12,00.
Jongeren mei CKV of CJP –pas € 10,00
Foarferkeap: Fanôf 11 Oktober 2010
by Slagerij Brattinga of till. bestelle 06-12229896

Zestig belangstellenden Dag van de Ouderen
Makkum - In samenwerking met de ouderenbonden ANBO, PCOB en de KBO en Zorgcentrum
Avondrust en Aylva State is er dit jaar de Dag
van de Ouderen weer georganiseerd, een dag die
landelijk wordt gevierd op 1 oktober. Het programma in Zorgcentrum Avondrust begon vanaf
14.30 uur en duurde tot 16.30 uur. Mevrouw K.
Kingma en de heer A. Westra waren uitgenodigd
om de middag te verzorgen, ze brachten leuke

sketches naar voren en er werd gezongen, onder
muzikale begeleiding van een accordeon. De middag werd druk bezocht, in totaal waren er zo’n
60 aan-wezigen, die konden genieten van het
programma. Naast het programma kon men ook
genieten van een kopje koffie en in de pauze was
er een hapje en een drankje. Wij zien terug op
een zeer geslaagde middag.
De organisatie.
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Dierendag op CBS De Finne

Burgerlijke stand
september 2010
Geboren
Jildou, dv Bennie de Jong
& Gerbrig P. Ykema te Parrega;
Anouk, dv André F. Hofstra
& Esther de Vries te Witmarsum;
Lyann, dv Pier W. Kooijenga
& Anieta van der Meer te Witmarsum;
Maud, dv Hidde Elzinga
& Marlous J.M. de Jong te Makkum.
Gehuwd/ Geregistreerd Partnerschap
Leendert Kooistra & Rianne G. Stellingwerff
te Makkum;
Pieter Noordam & Hilda Bijlsma te Gaast;
eigen foto

Rients Piersma & Cecilia Oppedijk te Exmorra;
Dooitze D. de Boer & Marjan C. de Jong
te Makkum.
Overleden
Afra J.M. Hogenhout te Makkum, 61 jaar,
wv Arnoud F.O. Orre de Jong;
Jantje van der Zee te Zurich, 76 jaar,
ev Jan Leistra.

Terp Schettens voor schapen
Witmarsum - Tijdens de commissie vergadering
werd de beleidsnotitie Archeologie besproken.
Een paar punten verder op de agenda kwam
meteen een stukje grond in Schettens op tafel,
wat onder de archeologie valt en wat het domein
moet worden voor Kerrie Hill schapen. Dit zijn
sterke opvallende schapen met een zwarte ring
om de ogen, poten en oren en een grijze vacht
Dorpsbelang Schettens wil graag een aantal
schapen op de terp laten grazen en er tevens een
gebouwtje plaatsen, waarin de dieren kunnen
schuilen. Er moet een omheining geplaatst worden
en het bestaande wandelpad moet opgehoogd
worden en er zullen twee zitbankjes geplaatst
worden. Alle aanpassingen vallen binnen het
bestemmingsplan, uitgezonderd het plaatsen van
een gebouwtje. Hiervoor is een oplossing gevonden.
Er wordt een los houten schuurtje geplaatst,
waarbij men niet in de grond hoeft te zijn om het
geheel te verankeren. Tevens is het grazen van
schapen strijdig met het bestemmingsplan. Deze
problemen kunnen opgelost worden met een
partiële herziening en kunnen verder weinig
schade toebrengen. De totale kosten van dit plan,
van dorpsbelang bedragen 18.000,- euro en zullen
door verschillende partijen bekostigd worden.
Alle commissie leden konden instemmen met dit
leuke plan.

Ferwoude - Vorige week maandag zaten alle
leerlingen van De Finne ademloos te luisteren naar
wat Heidy te vertellen had over hondenrassen,
de functie van honden in vroeger tijden en nog
veel meer. Er waren ook nog prijzen te winnen
bij het beantwoorden van vragen naderhand. Op
het speelveld gaf Heidy een demonstratie met

Hector haar herdershond. Dat Hector 2 stukjes
worst op elk van zijn voorpoten liet liggen totdat
hij het commando kreeg dat hij mocht eten
maakte grote indruk.
Het was al met al een geslaagde gastles, gegeven
door Heidy Mulder van de Hondenschool voor
alle honden uit Koudum.
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Nieuwe basisschool in Ferwoude begin volgend jaar klaar

Ferwoude - De kinderen van de basisschool `CBS
de Finne` in Ferwoude weten wanneer de school
in februari 2011 klaar is alles van het bouwen.
Speciaal voor de kinderen was er afgelopen week
een speciale dag georganiseerd. Alle facetten van
de bouw kwamen aan de orde. De kleintjes kregen
een rondleiding en mochten spijkers slaan. Iets wat
nog niet zo gemakkelijk is. Soms is de hamer wel
heel zwaar. Voor de groepen 6, 7 en 8 was de
voorlichting iets meer uitgebreid. Een architect
van Grundstra uit Bolsward vertelde hoe men tot
het tekenen van een gebouw komt. De leerkrachten
van de school uit Ferwoude hadden een schets
gemaakt. Daarin gaven ze aan wat ze graag zouden
willen realiseren. De architect ging er mee aan de
slag en uiteindelijk wordt het bijna zoals iedereen graag wilde. Dan komen de mensen van de
bouw. Dit zijn veel verschillende, een timmerman,
een metselaar etc. Een werknemer van de firma
van der Werf´s bouwbedrijf probeerde dit aan de
kinderen uit te leggen, waarom zoveel verschillende mensen aan de bouw werken. En als het

NUT DEPARTEMENT
Zaterdag 16 oktober
Theatervoorstelling: Ronald Smink speelt

BOR KNOK
Koffers vol absurdistisch materiaal.
Ronald heeft de dynamiek van een
stand-upper met het avondvullende
programma van een cabaretier.
Plaats: Hotel De Prins, Makkum
Aanvang: 20.30 uur
Entree: NUT-leden € 10,00
en niet-leden € 12,50
Voorverkoop: vanaf 4 oktober
bij Kantoorboekhandel Coufreur

casco dan staat komt de installateur. Hans Sikma
vertelde de aanwezige jeugd dat er in het gebouw
wat aan heel veel besparende eisen voldoet, dat
er 7000 meter kabel in de school komt. De warmte
pomp voor de verwarming haalt het water uit 120
meter diepte. En zo waren er veel zaken waar de
jeugd eigenlijk niets van wist, maar wat ze met
belangstelling volgden. Een speurtocht langs foto´s
van verschillende beroepen in de bouw, liet de
kinderen nog eens zien wie bij welke afdeling in
de bouw hoort.
Tijdens de bouw zitten de 33 leerlingen en hun
leerkrachten in units die naast de bouw geplaatst
zijn. Zo worden de werkzaamheden toch dagelijks gevolgd. Deze dag was bedoeld om kinderen
op de basisschool bekend te maken met de bouw.
Dit slaagt uitstekend in Ferwoude. Het project
viel onder het stimulering project Bouwen aan
de Bouw. Werkgevers in Friesland hebben dit
initiatief genomen omdat de bouw in de toekomst te maken krijgt met een structureel tekort
aan personeel.
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 16 oktober
Balk 1
Zeerobben 2
Makkum 3
Makkum 4
JVB DA2

- Makkum 1
- Makkum 2
- Franeker 3
- WPB 3
- Makkum DA1

14.30 uur
14.30 uur
12.45 uur
14.30 uur
12.15 uur

Makkum A1
Makkum B1
Friesland C1
Bakhuizen C1
Delfstrah. MC1
Makkum D1
Makkum D2

- QVC A1
- Heeg B1
- Makkum C1
- Makkum C2
- Makkum MC1
- Dronrijp D1
- SDS D2

15.00 uur
12.45 uur
10.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
10.45 uur
9.00 uur

YVC E1
- Makkum E1
Makkum E2
- Heerenveen E7
Nyland E3
- Makkum E3
Makkum E4
- Oudehaske E4
EBC/Delfstrah. F1 - Makkum F1
Makkum F2
- CVVO F2
Joure F11
- Makkum F3

10.00 uur
10.15 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
9.15 uur
11.20 uur

PSV de Halsbanruters
Pingjum - Marieke Ypma ging met Falco naar
Hippolytushoef op 10 oktober om daar uit te
komen in de klasse L2. In de 1e en de 1e proef
won zij de 2e prijs met 187 en 188 punten zij kan
dus weer 2 winstpunten bijtellen.

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

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Banbao is een educatief blokjes speelgoedmerk.
Met deze bouwblokjes bouw je geweldige creaties.
BanBao heeft vele verschillende speelgoed series
voor zowel jongens en meisjes, jong en oud.
BanBao is vanaf nu verkrijgbaar bij SpeElsgoed,
de bouwblokjes zijn betaalbaar voor iedereen.
Het merk BanBao kent een familie. Je kunt vanaf
vandaag een leuke kleurplaat op halen bij SpeElsgoed. Kleur de kleurplaat in knip hem uit, vouw,
en plak hem in elkaar en lever je eigen Banbao in
voor 30 oktober met je naam en telefoonnummer.
De mooiste, stoerste en coolste BanBaon’s kunnen
super toffe BanBao dozen winnen.
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Makkum kansloos ten onder tegen Mulier
Maak nu
je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nico Morien v.o.f.

annex plaatwerkerij spuiterij

Makkum - Drie maanden voordat de gemeente
zijn eeuwenoude zelfstandigheid verliest werd
afgelopen zaterdag de laatste derby der gemeente
Wûnseradiel gespeeld tussen de elftallen van
Makkum en Mulier. In een kwalitatief armzalig
duel wonnen de gasten uit Witmarsum volkomen
verdiend en afgetekend met 0-4. Elke ploeg
heeft zo zijn angstgegner en voor Makkum is dat
al jarenlang Mulier. Tegen vrijwel elke ploeg
waartegen Makkum de laatste jaren is uitgekomen
wist het wel een keer te winnen. Zelfs tweedeklassers werden in bekerverband met soms prima
voetbal verslagen. Ook in competitieverband wist
men het laatste decennium elke ploeg wel een keer
te verslaan. Behalve de rivaal uit Witmarsum.
De laatste overwinning van Makkum op Mulier
dateert uit het seizoen 1999-2000 toen de thuiswedstrijd met 2-0 werd gewonnen.
Achteraf beschouwd was de wedstrijd van afgelopen zaterdag al na een minuut beslist. Bij de
eerste de beste lange bal van achteruit hield Menno
Bijlsma iets te opzichtig zijn directe tegenstander
vast waarna scheidsrechter Van der wal de bal tot
verrassing van de vele aanwezig toeschouwers
op de stip legde. Jan Geert Dijkstra faalde vanaf
11 meter niet waardoor Makkum al direct in de
achtervolging moest. In de 90 minuten die volgden
voetbalde Makkum echter meer tegen zichzelf dan
tegen de tegenstander. Daarnaast werd, veelal
ten onrechte, tegen vrijwel elke beslissing van
de scheidsrechter in het nadeel van de thuisploeg
geageerd. Geen enkel moment kwam de ploeg
lekker in de wedstrijd waarbij deze middag
vooral het technische en tactische onvermogen
opviel. Mulier vond het allemaal wel best. Zoals
altijd als het op voorsprong komt tegen Makkum
hield het de ruimtes klein en kreeg het met name
in de tweede helft kans op kans een monsteruitslag op het mooie Makkumer scorebord te zetten.
De 0-1 na een minuut spelen betekende tevens
de ruststand na een bedroevend slechte eerste

helft. Gelukkig konden de vele toeschouwers
volop genieten van een heerlijk najaarszonnetje;
tussen de witte lijnen viel, zeker van de kant van
Makkum de eerste 45 minuten niet of nauwelijks
iets te genieten. Mulier liet het onmachtige en
onsamenhangend spelende Makkum wat spartelen
maar kwam geen moment in gevaar.
Iedereen die in de rust 1 of meer wissels aan de
kant van Makkum had verwacht en een furieuze
start van de thuisclub in de tweede helft kwam
bedrogen uit. Trainer Schrale besloot met een
ongewijzigd team te starten aan de tweede helft.
Eerst nadat spits Herman Sprik na 4 minuten
spelen ongehinderd de 0-2 mocht binnenkoppen
besloot de Makkum-trainer tot een driedubbele
wissel. Die leidde tot niets. Ook na de wissels
speelde Makkum als los zand en leek het er bij
tijd en wijle op dat de spelers voor het eerst met
elkaar samenspeelden. Van een “sfeervol en
beladen duel” waarover in het programmablad
werd gerept was dan ook geen moment sprake.
Dat Mulier uiteindelijk nog coulant voor Makkum
was en van de vele mogelijkheden die het na de
0-2 kreeg er via Henk Peter Reitsema en Niels
de Vries slechts 2 benutte maakte het verlies er
voor Makkum geenszins dragelijker op. De
nederlaag kwam hard aan in de wetenschap dat
het niet alleen voor de zoveelste keer de derby
had verloren, de manier waarop deed misschien
nog wel meer pijn. Vorige week mocht Makkum
met recht klagen over de zeer matige arbitrage
wat de ploeg minimaal een punt kostte. Ditmaal
kon het team na 90 minuten armoedig voetbal
maar 1 schuldige aanwijzen: zichzelf.
Na de prima start van de competitie is Makkum
na de nederlagen tegen Waterpoort Boys en Mulier
gezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst. Met
wedstrijden tegen de nummers 1 en 2 voor de
boeg is het te hopen dat trainer Schrale de boel
weer snel op de rails krijgt. Servet of tafellaken?
Na afgelopen zaterdag ligt een voorlopige conclusie voor de hand al heeft Makkum dit seizoen
laten zien wel degelijk tot goed voetbal in staat
te zijn. Dat de ploegen in de derde klasse aan
elkaar gewaagd zijn is wekelijks aan de uitslagen
af te lezen. Waar de tegenstander van aanstaande
zaterdag, Balk, vorige week CVVO naar een 8-0
nederlaag speelde, verloor dezelfde ploeg zaterdag
kansloos met 5-1 van Bolswardia. Inderdaad, de
ploeg die in de eerste wedstrijd van het seizoen
door Makkum werd verslagen.

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Witmarsumer judoka’s winnen in Leeuwarden
Witmarsum - Afgelopen zaterdag was er in
Leeuwarden het jaarlijks jeugdtoernooi georganiseerd door Judo Ryu Camminghaburen. Aan dit
toernooi deden ook judoka’s uit Witmarsum mee.
Wybren Walinga (Makkum, 8 jaar, - 37 kg) deed
het in zijn poule heel erg goed. In zijn poule wist
Wybren twee partijen in winst om te zetten door
zijn tegenstanders eerst te werpen en tijdens het
grondgevecht in een houdgreep vast te houden.
De derde poule partij ging wat ‘ongelukkig’ met
yuko (5 punten) verloren. Wel wist Wybren heel
goed de finale poule te bereiken. Hier zette Wybren
zijn goede judo voort. Hij wist ook hier nog twee
partijen te winnen. Wybren nam heel trots een
mooie tweede prijs in ontvangst.
Róchelle Lindeman (Makkum, 8 jaar, -44 kg) zat

in een pittige poule. In de poule wist Róchelle
drie partijen in winst om te zetten, helaas ging er
één partij verloren. Zo wist Róchelle de finale
poule te bereiken. Tijdens de eerste finale partij
maakte Róchelle een klein foutje waardoor ze de
partij verloor. De tweede finale partij ging tegen
een zeer gedreven judoka met een veel hogere
band. Róchelle viel goed aan maar kon niet verhinderen dat ze de partij strijdend verloor. Wel
nam ze een mooie derde prijs mee naar huis.
Samir van der Wal, Senah Oostenveld, Klaas
Westra, Sasker Yntema en Ardi Bashotaj hadden
allemaal een winst partij te weinig om in de
finale verder te mogen strijden. Toch een heel
goed begin van het nieuwe seizoen voor de
Witmarsumer judoka’s.
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP
Damesfiets 2 mnd oud, 28 inch. € 200.-, tel. 0515857382
Koel vries combinatie in 2008 gekocht merk Electro
luxe space plus € 200,- tel. 0515-231484
Licht grenen kinderbed 90x120, incl. lattenbodem
€ 50.-, tel. 06-40537776
Nike meisjes gymschoenen kleur wit rose maat 32
€ 10,-, tel. 0515-231484
Fietsdrager voor 2 fietsen € 50.-; Hondenfietsmand
€ 20.-, tel. 0515-231779
Campingbedje, weinig gebruikt, verschillende kleuren
€ 15.-; Leuk roze, paars fietsje 12.5 inch met zijwieltjes
€ 25-, tel. 06-22311148
Nijntje reisledikant € 35,- kleur blauw, tel. 0515231484
cpl. Licht grenen kinderkamer commode 2 drs. hanglegkast en ledikant incl. z.g.a.n. matras € 150.- tel.
06-40537776
Maxicosi met regenhoes en zonnescherm + winterzak
€ 35,-, kleur blauw beige, tel. 0515-231484
Breimachine, met handleiding en instructieboek
t.e.a.b., tel. 0515-231495 MollyHBA@hetnet.nl
Autocross gereedschap: uitdeukset € 100.-, motorbloksteun € 40.-, 6 puntsgordel € 20.-, crossautostoel € 15.-,
tel. 06-43023470
Wandelwagen quiny blauw drie wiel met winterzak
€ 35,-, tel. 0515-231484

GRATIS AF TE HALEN
Leuke, schattige poesjes, 7 weken oud, opgegroeid in
een gezin met jonge kinderen, tel. 06-22311148

VERMIST
Wie heeft onze donker groene (jeep) skelter gezien/
meegenomen? Hij is verdwenen in de nacht van donderdag op vrijdag 8/9 okt. vanuit de Bleekstraat. Ook
is vrijdagavond 9 oktober onze herenfiets Batavus (groen)
met roze/zwart kinderzitje voorop meegenomen!!
(Bleekstraat) Wie iets heeft gezien of weet laat het
weten.tel.0515 - 23 22 29 Fam.Oostenveld.

GEVONDEN
Rode maincoon kater gevonden op 11 oktober omgeving Turfmarkt. Hij heeft witte pootjes en een wit
befje, tel. 06-30060191

Swingende trommelworkshop in de herfstvakantie
Makkum - Op donderdag 28 oktober organiseert
het NUT in samenwerking met het Centrum voor
de Kunsten & Ritmyk een workshop djembé in de
Doopsgezinde kerk. In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving komt dinsdag 26 oktober te vervallen! Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom
(kinderen 8 t/m 10 jaar - 16.00 uur, kinderen 11 jaar
en ouder - 17.00 uur, volwassenen 19.00 uur).
Kosten zijn € 5,- per kind en € 15,- per volwassene.
Ik hoor u denken: ”Djembé, wel eens van gehoord,
maar wat is dat ook al weer?” Een djembé is een

Afrikaanse bekervormige trommel, welke je met je
blote handen bespeeld. Oftewel lekker “ritmisch
rammen” en je uitleven! Tijdens de workshop leer
je binnen een korte tijd een swingend ritme spelen
op de djembé. Alleen en samen met de andere deelnemers. Verder wordt er aandacht besteed aan verschillende trommeltechnieken en komen behalve de
djembé ook andersoortige slagwerkinstrumenten
aan bod. Aanmelden vooraf is noodzakelijk als u of
uw kind graag mee wil doen. Dit kan via de website van het NUT Makkum (www.nutmakkum).

Leer uw kind schminken
Makkum – Er is nog ruimte voor een paar deelnemers
tijdens de workshop kinderschminken. Deze workshop wordt georganiseerd door het NUT in samenwerking met Durkje Hoeksema en vindt plaats op
donderdag 21 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in de
Doopsgezinde kerk. De kosten per deelnemer zijn
€ 40,- inclusief een schminkset (winkelwaarde € 25,-)
en verschillende schminkvoorbeelden. Elke deelnemer moet haar of zijn eigen model meenemen.
Een piraat of een leeuw, een prinses of een elfje.

Werkt u met kinderen of bent u zelf ouder of grootouder? Doe dan mee! En schmink straks ieder kind
in haar of zijn favoriete figuur. De invulling voor
ieder geslaagd kinderfeest! Durkje zal uitleg geven
over de materialen, verschillende penseel technieken
en de basis vaardigheden van het schminken. En
uiteraard gaat u aan de slag met het schminken van
diverse figuren. Geef u op via de website van het
NUT (www.nutmakkum.nl) onder de knop “cursussen”.
Inschrijven kan tot en met maandag 18 oktober.

Opbrengst kledingaktie Mensen in Nood Najaar 2010
Franeker - Tijdens de kledinginzamelaktie van dit
najaar is er voor Mensen in Nood (Sam’s kledingaktie) in Harlingen, Franeker en in Witmarsum
4680 kg. kleding ingezameld. In Harlingen en Franeker
hebben naast de twee half-jaarlijkse inzamelingen
in 2009 de containers ook nog eens 7780 kg. kleding opgebracht. Dat betekent gemiddeld per jaar
zo’n 16000 kg. kleding voor het goede doel! Mensen
in Nood laat daarom ook aan iedereen, die heeft bijgedragen, weten zeer dankbaar te zijn voor de royale

hulp en steun. Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood levert al meer dan 40 jaar een bijdrage aan
het werk van Cordaid Mensen in Nood. Ook in 2010
gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding
voornamelijk naar het droogteproject in Kenia.
Door het realiseren van waterputten en -reservoirs
worden de mensen geholpen om de droge perioden
door te komen waardoor ze minder kwetsbaar zijn.
Op www.samskledingactie.nl vindt u meer informatie
over de andere projecten die gesteund worden.

