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Boekbespreking Wibren Altena
In swalker yn 'e geast
eerdere bestaan achter zich. Drie jaar na zijn
dood verscheen een bloemlezing van zijn werk
in de bundel ''De Laitsjende wierheid".
Zanger en schrijver Bennie Huisman (1947),
bracht eerder Altena's werk weer tot leven in de
muziektheatervoorstelling ''De wite walfisk''.
In dit boek zoekt hij naar de man achter dat bijzondere oeuvre en volgt hem door de jaren heen,
niet alleen in Fryslân maar ook in de periode
daarna.

Makkum - Een honderdtal genodigden waren
zondagmiddag 23 september aanwezig "op 'e Prins"
bij de presentatie van het door Bennie Huisman
geschreven boek over leven en werk van Wibren
Altena. De Makkumer dichter en voordrachtskunstenaar Altena (1917-1987) publiceerde al
voor de oorlog zijn eerste gevoelige en filosofische
verzen. Tien jaar later trok hij in Friesland volle
zalen met zijn meer dan aparte satirische en
humoristische voordrachten, waarvan de 'Ballade
fan Longerhou'' zonder twijfel een van de
bekendste is. In 1956 verhuisde Altena naar
Rotterdam en sloot resoluut de deur naar zijn

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

De eerste exemplaren werden uitgereikt aan
dochter Caroline en zoon Sietse Altena. Bij het
boek zit een CD met originele voordrachten /
spotverzen voorgedragen door Altena zelf, destijds opgenomen door de RONO, en op muziek
gezette teksten. Tijdens zijn onderzoek ontdekte
Huisman dat veel verzen door Ynte Postma, een
volle neef van Wibren Altena, al meteen van een
melodie waren voorzien. Van enkele nummers
werd het notenschrift gevonden, andere melodieën van Postma werden gereconstrueerd na
voorzingen door familieleden en tijdgenoten.
Bijzonder is de uitvoering van het ''Liet fan de
hangploech'', overigens door Altena geschreven
op de wijze van een traditioneel Duits marslied.
Voor de nieuwe uitvoering werden een aantal
bekende Makkumer zangers opgetrommeld. Het
is een indrukwekkende versie van dit voor altijd
aan de duistere oorlogsperiode verbonden lied
geworden.
Wibren Altena, swalker yn 'e geast. Bennie Huisman.
Verkrijgbaar bij boekhandel Coufreur te Makkum
en anders te bestellen bij de Afûk. ISBN 978-906273-915-8. Vanavond ook te zien bij Omrop
Fryslân in de K-rûte.

Heropening kerk Cornwerd met concert Collage Dokkum
Eindelijk is het dan zo ver: Op zaterdag 13 oktober
wordt de kerk in Cornwerd heropend na een
restauratie van ruim twee jaar. Kerk en toren zijn
weer in hun oude luister hersteld. Onder andere
zijn de originele retabels uit de 14e of 15e eeuw,
die vanaf 1947 in bruikleen waren gegeven bij
het Fries Museum in Leeuwarden, weer teruggekeerd in de kerk. Naast het behoud van het
karakter van de kerk en het gebruik voor kerkelijke doeleinden, is de kerk ook geschikt gemaakt
voor culturele bijeenkomsten. Zo is het koor iets

0515-231008

verhoogd, er is een nieuwe verwarmingsinstallatie aangelegd, een geluidsinstallatie geplaatst
en de verlichting is aangepast aan de eisen van
deze tijd.
Op deze avond treedt Vocaal Ensemble Collage
uit Dokkum op met een gevarieerd programma.
Na de pauze zal de kerk officieel heropend
worden. Het concert begint om 20.00 uur, de
kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis,
reserveren is niet mogelijk.

Makkum, Pruikmakershoek 2
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Leuke, eenvoudige maar verrassend ruime woning
met uitzicht over water, 3 slaapkamers, achtertuin (Z),
centrum, ca. 111 m² eigen grond.

Vraagprijs € 95.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 Meijering
Praktijk 0514-522424 / Privé 0514-522412
- 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
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Familieberichten
Rêst no mar út.
Do hast dyn striid striden,
moedich en yn sƟlte.
Alle ûnrêst is no ferline.
Rêst no mar út.
Mei fertriet, mar tankber dat fierder lijen him
besparre is, liƩe wy wiƩe dat fan ús hinnegien
is, myn leave man, ús heit en skoanheit

Wiebe van der Zee
* 24 maart 1955
Makkum

Wij hebben afscheid genomen van

Grietje Louwsma-Miedema
Hoewel ze de laatste 10 jaar in Makkum woonde,
was ze nog steeds als erelid verbonden met
onze vereniging en Piaam Wij wensen de
familie veel sterkte.
Vereniging van Dorpsbelang Piaam

 29 sepƟmber 2012
Makkum
10 july 1981

Makkum: Akke van der Zee-Statema
Tineke en IJpe
Jan
Leerlooiersstraat 1
8754 ED Makkum.
De ôfskiedstsjinst sil hâlden wurde op tongersdei
4 oktober om 14.00 oere yn de ’Van Doniakerk’
oan de Kerkeburen te Makkum.
Oanslutend sil de beïerdiging plakfine.

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de vele bloemen,
kaarten en telefoontjes bij ons 50 jarig
huwelijk
Gerrit en Bets Ineke

Fan 13.30 oere ôf is der gelegenheid ta k
ondolearjen yn boppeneamde tsjerke.

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk 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, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Na een slopende ziekte is overleden onze beste
broer, oom en omkesizzer

Wiebe van der Zee
Wij wensen Akke en de bêrn veel sterkte.
Makkum:
Schagen:
Makkum:
Sneek:
Bolsward:

Jannie en Pier (in herinnering)
Minze en Janny
Dirk (in herinnering)
Cobie en Leon
Omke Abe van der Zee
en oomzeggers

Makkum, 29 september 2012

In Memoriam
In zeer liefdevolle herinnering
07 0ktober 2010

07 Oktober 2012

Eef Brouwer
Het gemis is zo groot elke dag opnieuw
Altijd bij ons, want echt weg ben je niet.....
Corry
Ap In zeer liefdevolle herinnering
Tim
Poeki

Agenda
Woensdag 3 Oktober:
Vanavond bij Omrop Fryslân in de K-rûte.
Boekbespreking Wibren Altena, swalker yn 'e geast

Vrijdag 5 Oktober
Makkum – De Prins aanvang: 20.00 uur
Huldiging Meisjes Pupillen K.V. Makkum
Komt Allen
Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur
in het restaurant
Makkum – Jeugdsoos OZONE
Kinderdisco aanvang: 18.30 uur

Zondag 7 oktober:
Makkum – Zing Mee avond in
Avondrust aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 9 oktober:
Avondrust, Klaverjassen aanvang:14.00 uur
in het restaurant
Avondrust, Optreden van zanggroep Forte aanvang: 19.30 uur in het restaurant. Entree €2,-.

Woensdag 10 oktober:
Avondrust, Demonstratie sta-op stoelen en relaxfauteuils, aanvang:15.00 uur in het restaurant
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Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Wist u dat...

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

* De jeugdsoos drie keer een kinderdisco
organiseert?
* Op 5 oktober, 3 november en 30 november
alle kinderen van groep 3 t/m 6 welkom zijn.
* De disco is dan open van 18:30 tot 20:00
* En de kinderen gebracht en gehaald moeten
worden?

Almhof Volle Vruchtenkwark, 500 ml.........1.59
Runderrookvlees..........per pakje 25

cent korting

* Voor de oudere jeugd de soos de komende
maanden weer alleen op zaterdag open is
* Het bestuur opzoek is naar versterking?
* er foto`s van het 2de lustrum van de stichting
“Riemen over en weer” en de opendag van
Gebr. van Enkhuizen en de openmiddag van
de drumband op de site van de Makkumer
Belboei staan??

Versunie Kaas, alle soorten
nu met GRATIS pak 250 gram Versunie
Roomboter bij een stuk van ± 500 gram

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Aanbiedingen geldig van do. 4/10 t.e.m. wo. 10/10

Maandag Vlugklaar

Woensdag Gehaktdag

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 4 t/m 6 oktober
van dit smakelijke voordeel

H.O.H. Gehakt
500 gram

Dinsdag Verse Worst

Runder Gehakt

Verse Varkens Worst

500 gram

gemarineerd
500 gram

2,75

Verse Runder Worst
500 gram

2,95

2,75
2,95

Diverse
specialiteiten
Kom in de winkel
voor nog veel meer
lekker aanbiedingen
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Nieuws uit de jeugdsoos
Makkum - De herfst is weer begonnen en dat
houdt in dat er een nieuwe planning voor de
jeugdsoos van start gaat! Ozone gaat as vrijdag
van start met de eerste KINDERDISCO! Alle
jeugd uit groep 3 t/m 6 is welkom om uit zijn dak
te gaan in de jeugdsoos. Omdat het hier om de
jonge jeugd gaat zijn de tijden natuurlijk aangepast. Vanaf 18:30 is iedereen welkom, en we
sluiten om 20:00. De jongeren moeten wel
gebracht en gehaald worden. Nieuwsgierige
ouders zijn natuurlijk altijd welkom om nog
eventjes te blijven kijken….. De toegang voor de
KINDERDISCO is gratis, en er zal alleen limonade en ijsthee geschonken worden, tegen een
laag tarief, zoals u van de soos gewend bent.
De volgende KINDERDISCO’S zijn op 2
november (halloween style, dus verkleed!!!) en

op 30 november. Voor de jeugd van 10 tot 17 zijn
de dagen aangepast. Vanaf 1 oktober is de soos
weer 1 x in de week open en wel op zaterdag. De
tweede zaterdag van de maand zal er aan het
begin van de avond een actuele film gedraaid
worden, zodat er ook nog tijd overblijft om
muziek te luisteren voor de soos haar deuren
weer om 23:00 sluit.
Er is ook een nieuw jeugdbestuur opgestaan,
waar wij erg blij mee zijn. Merel, Mattie, Anna
en Baukje gaan helpen met kinderdisco’s en de
feesten die nog op de planning staan. We hebben
op 3 november De HALLOWEEN PARTY en
op zaterdag 29 december een OUDEJAARS
GALA gepland. We hopen weer veel jeugd te
kunnen begroeten in de donkere maanden die er
aan komen!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

13 oktober seizoen opening Nut Makkum met Cabaretpoel

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00

Kweekvijver voor nieuw cabarettalent

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

Cabaretliefhebbers opgelet! Deze voorstelling
mag u niet missen. In de Cabaretpoel spelen vier
nieuwe aanstormende cabarettalenten elk een
voorstelling van ongeveer 25 minuten. U ziet
finalisten en prijswinnaars van diverse cabaretfestivals. De Cabaretpoel, een initiatief voor aanstormend cabarettalent om zich aan het publiek
te presenteren. Het is een soort reizend cabaretfestival, maar dan zonder competitie element.
Een avondje Cabaretpoel is een echte belevenis.
Het is een zeer afwisselende avond met vier
uiteenlopende cabaretgenres. Vier cabaretvoor-

stellingen voor de prijs van één, met voor elk
wat wils. Wie er spelen blijft meestal tot de
avond zelf een verrassing. Dus laat uzelf verrassen
door het talent van de toekomst. Wie weet ziet u
wel de toekomstige Theo Maassen of de nieuwe
Youp van ‘t Hek. In ieder geval ziet u vier keer
iets nieuws! Voorverkoop start 1oktober bij
boekhandel Coufreur.

Hup Holland geef!
speelt, houdt de Nederlandse Brandwonden
Stichting van 9 t/m 15 oktober de nationale
collecteweek. Om ons werk te kunnen voortzetten zijn we afhankelijk van alle collectanten
die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Hup Holland Geef!’.
Want mensen met brandwonden zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een
samenleving waarin je met een geschonden
uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.

Workshops en trainingen voor ondernemers nu gratis
aangeboden door CareX voor Ondernemers!
CareX voor Ondernemers (CvO) biedt vanaf 1
oktober 2012 haar workshops en trainingen helemaal gratis aan. Alle onderwerpen die voor
starters en gevestigde ondernemers van belang
zijn komen aan bod. CvO Fryslân wil hiermee
een positieve impuls geven aan de groeiende
ondernemersmarkt in Friesland. Workshops die
tot en met december aangeboden worden zijn:
Juridische zaken, Belastingen, Risicomanagement,
Boekhouden, Social media en Marketing. Alle
workshops worden gegeven door deskundigen
met praktijkervaring in ondernemerschap. En er

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

Waar: Doopsgezindekerk in Makkum
Wanneer: Zaterdag 13oktober
Aanvang: 20:30 zaal open 20:00 uur
Kosten: Leden €10,- niet leden €12,50

Collecteweek Brandwonden Stichting: 9 t/m 15 oktober
Het belangrijkste moment van het jaar voor de
Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober.
Want dan is het van 9 tot en met 15 oktober
collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot
Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog
wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En
dan komt het eropaan. Want de Brandwonden
Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is
grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de
collecte. In de week dat het Nederlands elftal
kwalificatiewedstrijden voor het EK in 2012

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

zit geen addertje onder het gras. Geen dure abonnementen die je aangesmeerd worden of kosten
achteraf. Zelfs de koffie en parkeren zijn gratis.
Waarom? Omdat CareX voor Ondernemers een
constructieve bijdrage levert aan ondernemerschap! Het programma tot en met december kunt
u zien op www.carex.nl onder de tap ´voor
ondernemers´. Voor informatie over aanmelden
kunt u contact opnemen met Xavière Kolk,
T.A.S. Tekst Advies Support: info@solyda.nl.
CareX voor Ondernemers wil een constructieve
bijdrage leveren aan het ondernemerschap.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Kinderboekenweek 2012: Hallo wereld!
Van 3 tot en met 14 oktober draait het om ‘ontmoeten’ tijdens de 58ste editie van de Kinderboekenweek. Ontmoetingen met andere culturen
en met elkaar. Boeken openen de wereld voor
kinderen. De ontmoetingen tussen kinderen uit
verschillende werelden leveren prachtige verhalen
op. Denk aan Polleke uit de serie van Guus
Kuijer die een vriendschap onderhoudt met de
Marokkaanse Mimoen. Of aan de naïeve Maria
in Slaaf kindje slaaf van Dolf Verroen. In alle
boeken draait het uiteindelijk om de nieuwsgierigheid naar de ander en dat andere.
Ontmoet de wereld in de bibliotheek!
Bibliotheken SúdWest Fryslân organiseert wereldse Kinderboekenweekfeesten waar kinderen kunnen ontdekken hoe het leven in andere landen en
culturen is. Via verhalen, spelletjes en creatieve
activiteiten gaat er een nieuwe wereld open.
In de folder, die vanaf nu verkrijgbaar is in de
bibliotheek, staat precies wanneer het feest is in
welke bibliotheek. In Bibliotheek Sneek gaat de
Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober om
15.00 uur van start met een sprookjesachtige
buikdansshow van de Habibi’s onder leiding van
LaLisa. Zij zal ook een workshop verzorgen. In
bibliotheek Makkum starten we op 3 oktober
met een groots Kinderboekenweekfeest. Een feest
waarin je kennis kunt maken met verschillende
werelddelen en culturen. Ditzelfde feest is op
maandag 8 oktober in bibliotheek IJlst en op 12
oktober in bibliotheek Workum.
In alle bibliotheken is een raadselroute uitgezet.
Kinderen kunnen op ieder moment een deelnameformulier vragen en meedoen. Wie de juiste
antwoorden inlevert maakt, per bibliotheek, kans

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

op twee toegangskaarten voor het Eise Eisinga
Planetarium. In de bibliotheek van Makkum
kunnen kinderen op zaterdag 6 oktober om
15.00 uur de theatervoorstelling Poppa.P bijwonen. Dit is een muzikale kindervoorstelling
over verschillende culturen. Het is geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar en de voorstelling gaat
over het ontmoeten van verschillende culturen,
aansluitend bij het thema van de Kinderboekenweek. De entree is €3,In Kinderboekwinkel Bolleboos in Sneek kunnen
kinderen op 5 oktober wereldliedjes zingen en
dansen met Louiza Saitova en op 10 oktober
genieten van een ‘poppen-meespeel-voorleesverhaal’, allebei activiteiten beginnen om 14.00
uur en kosten €2,Het afsluitende Kinderboekenbal is dit jaar op
zondagmiddag 14 oktober van 12.00 tot 17.00
uur in het Fries Scheepvaartmuseum. Kinderen
mogen verkleed komen. Deze middag belooft
een spannende muzikale ontdekkingsreis te worden! Kaarten a €5,- kunnen van te voren gekocht
worden bij de bibliotheek, de boekwinkel, het
museum en aan de kassa.
In heel Friesland organiseren de bibliotheken
tijdens de Kinderboekenweek een gezamenlijke
actie vanuit de gedachte: ‘Laat de hele wereld
lezen’. Kinderen komen via deze actie op een
leuke manier in aanraking met lezen en ze dragen
bij aan het bouwen van kinderbibliotheken in
ontwikkelingslanden. Voor deze actie wordt
samengewerkt met het goede doel My Book
Buddy. Meer informatie over deze actie in de
bibliotheken en op mybookbuddy.nl

Nieuw dorpsschoolhuis in Pingjum
Vrijdag 5 oktober wordt dorpsschoolhuis “De Nije
Bân” in Pingjum officieel geopend. In het nieuwe
gebouw zijn de openbare basisschool It Leech en
het dorpshuis ondergebracht. De opening wordt
om 20.00 uur verricht door wethouder Wigle
Sinnema van de gemeente Súdwest Fryslân en
uiteraard is er voor en na die tijd voor iedereen
gelegenheid om rond te kijken. De voormalige
gymzaal maakt deel uit van het gebouw en zal
behalve als gymzaal ook fungeren als multifunctionele zaal voor uiteenlopende activiteiten.
Dankzij Dorpsmolen Pingjum die een warmtepomp, zonnecollectoren, zonnepanelen en extra
isolatie bekostigde kan het gebouw energieneutraal verwarmd worden en wordt een deel
van de electriteit binnenkort zelf opgewekt. De
samenwerking tussen het bestuur van de school

(De Gearhing) en het dorpshuis maakte het
mogelijk ook andere extra’s te realiseren. Het
gebouw is onder regie van de gemeente gerealiseerd door bouwbedrijf van der Werf uit Sint
Nicolaasga en installatiebedrijf Hoekstra-Suwâld.
Voor het ontwerp tekenden N2 uit Rotterdam en
Studio Ina-Matt uit Pingjum. Dankzij subsidies
van gemeente, provincie, Oranjefonds, VSBfonds, Stichting tot Nut, Elkien, Fonds BolswardDronrijp, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de
inzet van vrijwilligers kon het dorpshuisgedeelte
gefinancierd worden. Naast peuterspeelzaal en
tussen schoolse opvang gaan 15 Pingjumer verenigingen van het nieuwe gebouw gebruik
maken. Pingjum telt ongeveer 600 inwoners en
het leerlingenaantal van de school schommelt
tussen de 50 en 60.
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Samenzang van
bekende geestelijke liederen
zondagavond 7 oktober
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur
Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214
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Koninklijke Tichelaar Makkum
Zoekt een algemeen productiemedewerker
voor het maken van mallen en het vormen van producten.
Waarom
Koninklijke Tichelaar Makkum heeft de afgelopen jaren
nieuwe producten ontwikkeld waarvan de afzet nationaal
en internationaal groeit. Het bedrijf zal zich in de
toekomst blijven richten op nieuwe ontwikkelingen en
assortimentsuitbreidingen. Om deze reden is uitbreiding
van een deel van het bedrijf noodzakelijk.
Wie
Wij zoeken iemand met een open en enthousiaste
werkhouding, een goed ruimtelijk inzicht en bovenal het
vermogen om met een zekere vaardigheid vlot iets met de
hand te maken.

Volleybalprogramma
Vrijdag 5 oktober
19:00 Wisky MB 1 - Makkum XB 1
20:00 Heerenveen DS 2 - Makkum DS 1
20:15 Bolsward DS 5 - Makkum DS 3
20:15 Makkum DS 4 - Bolsward DS 8
20:30 Makkum DS 2 - VC/Zeus2K DS 1
21:30 Makkum HS 1 - Bolsward HS 2

Oud papier
Makkum - Zaterdag 6 oktober wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter
hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.”

Wat
De functie heeft in eerste instantie betrekking op een
mallenmaker. Een mallenmaker maakt de moedervormen en
werkmallen, nodig voor het maken van producten uit
klei. De specifieke vaardigheden hiervoor worden intern
aangeleerd. Buiten deze taak zijn diverse andere
productiewerkzaamheden denkbaar, zoals het vormen van
producten uit klei. Behalve een plezierige werkomgeving
en collega’s bieden wij prima arbeidsvoorwaarden.
Hoe
Als je geïnteresseerd bent kun je een brief met je
achtergrond of CV voor 20 oktober 2012 sturen naar:
Koninklijke Tichelaar Makkum
T.a.v. Marlies van Wigcheren
Postbus 11
8754 ZN Makkum
marlies.vanwigcheren@tichelaar.nl
Telefoon: 0515-231341

Brei- en haak workshop
In het winterseizoen 2012 – 2013

De begeleiding, patronen en koffie/thee kost € 7,00
Breinaalden en of haaknaalden mag u meenemen.
Het is iedere keer op woensdagavond vanaf 19.30 uur.
Datums- 3 okt., 7 nov., 16 jan., 20 feb. en 28 maart.

Opgeven is noodzakelijk, vol = vol!
Dit is een eenmalige advertentie, noteer de datums in uw agenda!

Gerrie`s Hobby Húske

Markt 25 8754 CM Makkum
Tel. 0515-442929
E-mail: info@g-h-h.nl Website: www.g-h-h.nl

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Ten Cate
voor dames en heren ondergoed

2 en 3 stuks verpakking
Per doos € 5.00 korting
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Ford Focus 1.6-16V
5drs, airco, cruisecontrol
lm velgen, radio-cd
6 mnd Bovaggarantie
78 dkm bj 2008

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

 9995,-

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type

2010

€ 15950,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 8950,-

dec-2010

€ 12995,-

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat

2008

€ 8645,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 11950,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

2008

€ 8500,-

Peugeot 308 1.6HdiF 110pk,ecc,navigatie

2009

€ 11450,-

Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise

2005

€ 8150,-

Citroen C3 1.4i,airco,lm velgen,nw type

2010

€ 11350,-

Seat Cordoba 1.4-16v,a/c-ecc,lm.velgen

2005

€ 5945,-

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm

2010

€ 11250,-

Ford Ka 1.3i, 74dkm,meeneemprijs

2008

€ 3850,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi

2009

€ 11250,-

Suzuki Wagon R+ 1.3i,hoge zit, nwe apk

2001

€ 2695,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9995,-

Hyundai Exel 1.5i Automaat,st bekr,apk

1997

€ 1195,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd

2008

€ 9850,-

Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318
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Voetbalprogramma
Zaterdag 6 oktober
Makkum 1 - Bant 1
Makkum 2 - Zeerobben 2
Makkum 3 - Franeker SC 5
Makkum A1 - Franeker SC A1
LSC 1890 A3 - Makkum A2
Makkum B1 - SJO JVB B1
Makkum C1 - AVC C1
Makkum C2 - LSC 1890 C5
Makkum D1 - SDS D1
ST Arum/Stormv'64 D2G - Makkum D2
Makkum E1 - QVC E1
Makkum E2 - GAVC E4
SJO Oudega/HJSC E3 - Makkum E3
Oosterlittens E3 - Makkum E4
Mulier F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Workum F6
SDS VR1 - Makkum VR1
Oosterlittens MC1 - Makkum MC1

15:00
12:30
14:30
12:30
15:15
10:15
10:45
8:30
9:30
9:00
8:30
8:30
9:00
9:00
9:45
8:30
12:30
10:15

Uitslagen
g vv Makkum
Zaterdag 22 september
SVM 1 - Makkum 1
3-0
Nijland 2 - Makkum 2
0-2
Leeuwarder Zwaluwen 8 - Makkum 3
0-4
Makkum A2 - QVC A1
2-2
Frisia B2 - Makkum B1
6-0
ST IJVC C3 - Makkum C2
5-4
ST IJVC D1 - Makkum D1
4-2
Makkum D2 - Tzum D1
0-8
Balk E1 - Makkum E1
5-3
Makkum E3 - LSC 1890 E7
0-7
Makkum E4 - Joure SC E9
1-8
Makkum F1 - Oosterlittens F1
3-5
SDS F3 - Makkum F2
16 - 0
Makkum VR1 - SDO HEEG/IJVC VR1 1 - 8

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 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Musical
“Hij gelooft in mij”
in het De La Mar Theater op
vrijdag 9 november te Amsterdam
Voor de

´Margriet winterfair´
op donderdag 22 november 2012
in Utrecht.
Voor

€ 39,00 vervoer en entree.
Alleen vervoer € 29,50 p.p
Opstapplaatsen Makkum,

Inlichtingen en reserveren bij:
Bolsward, Workum, Koudum,
Taxi & Touringcar
Finkeboskje Balk en Lemmer.
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222
www.taxivanderbles.nl
info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl
info@koudumtours.nl

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Te Koop:
Schitterende Italiaanse accordeon. Paolo sopranie.
80 bassen-pianoklavier. Compleet met riemen en
koffer. Euro 245,00. Tel. 0517-531520
Kinderledikantje i.g.st. blauw/wit geschilderd
€ 20,- Houten(keuken) trap 7 treden € 20,- Handgrasmaaier € 15,- tel.0515-231705
GEVRAAGD

Jampotten met metalen deksel. Tel: 0515-232745
De jeugdsoos heeft een paar schemer-lampen
nodig. Wie heeft er nog 1 ongebruikt in een hoek
staan? Tel.06-15192290
GEVONDEN

Opzet autospiegel met riempjes op De Kamp
tel:0515- 231116
Donderdag op het fietspad Exmorra richting
Makkum Sleutelbos gevonden tel: 0515- 576990
Makkum, 15 september, De Pôlle, in het water
(dood): Jack Russell Terriër, wit-bruin-zwart
(meest wit), gecoupeerde staart, volwassen. Info
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

* In het weekend van 7 en 8 september werd bij de Elburgse Botterdagen deelgenomen door de Wieringeraak
WR 48 van stichting VEM ( Varend Ergoed Makkum ) en de Botter BU 61 van Karel Helder. Op 7 september
werd deelgenomen aan de bedrijven zeilwedstrijd. Voor de WR 48 was het prachtig mooi rustig weer, mede
daardoor lukte het de bemanning om op de 2e plaats te eindigen. De botter BU 61 kwam op de 25e plek.
Totaal deden 44 schepen mee aan deze wedstrijd.

Sportvissen 6e Bekerwedstrijd
MIDLUM. Op zaterdagmorgen 29 september is de
zesde bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist
van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en
HSV Ons Genoegen. De vislokatie was het van
Harinxmakanaal bij Ungabuurt, Midlum. Af en toe
werden de vissers getracteerd op een pittige bui,
maar verder was het aangenaam visweer. De vangst
viel behoorlijk tegen, bij veel vissers was het schrapen voor een visje. Rob den Boer ving als bonusvis
een kanjer van een baars (34,5 cm), helaas telt roofvis
niet bij deze wedstrijden. De uitslag was als volgt:

VERLOREN

Een grijs kindervest met capuchon v/h merk Isla
Ibiza. Tel.nr.0515- 232980
GRATIS AF TE HALEN

Monitor Fujitsu tel. 0515-231874

ZING MEE in MAKKUM...
Zondag 7 oktober is er weer een "Zing Meeavond" in restaurant 'WAERDSICHT" van Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. Er worden
bekende geestelijke liederen gezongen, o.a. uit
de Joh. De Heer-bundel . De orgelbegeleiding
wordt verzorgd door dhr. A. Couperus. De toegang is vrij en de aanvang is om 19.30 uur. U
bent van harte welkom.
Info: A.Otter 0515-542126
of D Tamminga 0515-231618

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

A-klasse:
1. I. Idzenga
2. F. Temme
3. B. Altena
4. H. Olde Olthof
5. H. Nauta
6. F. van Duinen

eken!!!!
Nog 5 w alvast
me
Mag ik
llen...
voorste

3396 gram
3257 gram
3105 gram
2365 gram
2158 gram
1963 gram

7. R. Ras
8. A.D. van Assen
9. K. Bakker
10. J.R. den Boer

1331 gram
1167 gram
619 gram
0 gram

B-klasse:
1. J. vd Laag
2. A. de Boer jr
3. P. de Jong
4. P. Topma
5. R. de Jong
6. P. Roedema
7. A. de Boer sr
8. T. Wielinga
9. J.R. de Boer
10. S. Feenstra
11. T. Hooisma-Hut
12. T. Landskroon
13. B. Dorenbos

2743 gram
2068 gram
1811 gram
1368 gram
1281 gram
1257 gram
1251 gram
845 gram
808 gram
802 gram
678 gram
613 gram
0 gram

Ik ben Trees Aukema, geboren in 1968
te Bolsward en vanaf 1998 woonachtig in
Makkum. Sinds januari 2012 werkzaam
als pedicure aan huis maar vanaf
6 november vestig ik mijn praktijk
bij Kapsalon Nynke Beauty

U ziet er natuurlijk graag goed uit. De dagelijkse zorg voor
uw uiterlijk vind u heel gewoon maar hoe zit het met uw
voeten? Wanneer krijgen die aandacht? Pas als de nagels pijnlijk zijn of
eelt branderig aanvoelt of de likdoorn steekt? Met een goede regelmatige
verzorging van uw voeten zijn die problemen te voorkomen. En natuurlijk
is het gaan naar een pedicure ook een stukje ontspanning! Een lekkere
voetmassage, voetscrub of een deox badje, alles is mogelijk. Kom vanaf
6 november naar Kapsalon Nynke Beauty of bel alvast voor een afspraak.

Trees Aukema, 06 - 405 309 10

www.kapsalonnynke-beauty.nl

heid zit
Schoon en,
n
van bin
alleen
gen het
wij bren ar buiten!
maar na

