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Feestelijke receptie voor prijswinnaars NK Kaatsen
Pupillen Meisjes
Door Judith van Lavieren
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

v.l.n.r. Jeltsje Folkertsma, Lobke Vlasbloem, Anouk Smink en Indy Tuinier
Makkum - Op vrijdagavond 11 oktober werd er
in de bovenzaal van De Prins een receptie gegeven
voor de prijswinnaars van het NK Pupillen
Meisjes 2013: Lobke Vlasbloem, Indy Tuinier
en Anouk Smink. Onder leiding van coach
Jeltsje Folkertsma behaalden zij dit kampioenschap op 29 juni jongstleden in Ried. Om acht
uur kwamen de dames achter het vaandel van
Kaatsvereniging Makkum, gedragen door Sietze
de Vries, de zaal binnen. Het publiek bestaande
uit familie, vrienden, sponsors, trainers en andere
belangstellenden uit de kaatswereld gaf ze een
daverend applaus. Iedereen werd welkom geheten
door voorzitter Warren van der Veen. Hij benadrukte nog eens hoe bijzonder het NK is. Je moet
omgaan met de hoge verwachtingen na het succes
van vorig jaar, de aanwezigheid van veel publiek
en de zenuwen de baas blijven in een spannende
finale. Een topprestatie! Mede mogelijk gemaakt
door de ouders en grootouders, coach, trainers
en chauffeurs. De meiden kregen van de kaatsvereniging een horloge.
Het is traditie dat de nummer 1 van het NK op
zijn receptie de nummer 2 uitnodigt. De meisjes
uit Folsgare en hun coach kregen van voorzitter
van der Veen ook een cadeau. Tjeerd Dijkstra
van de KNKB had op zijn beurt lovende woorden
voor Kaatsvereniging Makkum. Allereerst voor
de sfeervolle huldiging maar ook voor het beleid.
“Men is in een visiegroep volop bezig met nieuwe
initiatieven, bijvoorbeeld om bij de heren en dames
dezelfde prijzen uit te reiken. Voor een prijs

gewonnen door meisjes hoeft men niet meer
terug te kijken naar de vorige eeuw en ook de
toekomst is veelbelovend.” De voorzitter van de
Federatie, Wiebe de Jong, benadrukte het belang
van een stabiel jeugdbeleid. Alleen zo kunnen
veel kinderen kaatsen en successen behalen. De
coach van Folsgare schetste daarna nog eens de
spanning van de finale en bood met de nummers
2 van het NK, Marije en Marrit, fraaie cadeaus
aan aan de dames van Makkum. Jan Lutgendorf,
hoofd afdeling Sport van Súdwest- Fryslân, had
voor de kaatsvereniging een cheque van 125
euro meegenomen. De laatste sprekers die het
podium beklommen waren Kim en Baukje, de
meiden die vorig jaar met Lobke het NK wonnen.
Uit hun toespraak en cadeau sprak de gezamenlijke liefde voor het kaatsen.
Toen was het de beurt aan de prijswinnaars zelf.
Coach Jeltje bedankte iedereen voor zijn komst,
in het bijzonder de ouders en haar ”hulpcoaches”
Leon en Lieke, die als broertje en zusje altijd
mee gingen. Voor alle drie “haar meiden” had ze
een persoonlijk woord van waardering. Lobke
die het gepresteerd heeft twee keer het NK te
winnen, Anouk die een enorme ontwikkeling
doormaakte en Indy die altijd haar plaatsje
schoon hield. Super! De meiden zelf bedankten
iedereen als volleerde sprekers. Warren van der
Veen sloot af. Na het spreken van alle lovende
woorden en het uitreiken van een indrukwekkende hoeveelheid cadeaus was het tijd voor de
‘derde helft’

GAAST
Buren 21
Vraagprijs
€ 125.000,- k.k

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

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)

Zwaar werden de dagen
En lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten
Bij het ontbreken van kracht
Sloop het einde nader
Je hebt je strijd gestreden
Rust nu maar uit in vrede

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 om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Koudum 0514-522424
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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
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. 0515-461811 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 lange Ɵjd van afnemende gezondheid
is rusƟg overleden mijn lieve man, onze lieve
vader en omke, opa en overgrootvader

Sierk Karel Dijkstra
* Nigtevecht,
16 april 1926

† Makkum,
14 oktober 2013

20 maart 1996
eerder weduwnaar van Aagje Huig
Makkum: Klaske Dijkstra-van der Meer
Kinderen, kleinen achterkleinkinderen
Canada: Tineke en Leo
Kinderen en kleinkinderen
Alphen a.d. Rijn: Greta en Jan
Kinderen en kleinkinderen
CorrespondenƟeadres: Lieuwkemastraat 3
8754 BL Makkum
De viering ten afscheid zal worden gehouden
op vrijdag 18 oktober om 11.00 uur in de kerk
van de Sint MarƟnusparochie, Kerkstraat 12
te Makkum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”
Op 14 oktober is overleden onze bewoner de heer

S.K. Dijkstra

Agenda
Woensdag 16 oktober:
Makkum – Koekactie Hallelujah met drumband
komen bij U langs vanavond.

Donderdag 17 oktober:
Makkum – Koekactie Hallelujah met drumband
komen bij U langs vanavond.

Vrijdag 18 oktober:
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Skuzum – Klaverjassen, aanvang 20.00 uur
in Dorpshuis De Treffer

Zaterdag 19 oktober:
Makkum – Terra Nova Gezinsbingo in Het Anker
aanvang: 19.45 uur voor leden en niet leden
Makkum – Beachhotel De Vigilante The Basily
Boys aanvang: 20.00 uur Entree Gratis

Zondag 20 oktober:
Cornwerd – Lezing Jan Ykema in Kerk
kerk open 14.30 uur aanvang: 15.00 uur

Dinsdag 22 oktober:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Wist u dat...
Er een ‘Vergeten-kleding-verkoop’ is van 2e hands
(merk) kleding (dames/heren/kinder) op Vrijdag
18-10-2013 15u tot 21.30u en zaterdag 10u tot
17u. in Restaurant ‘de Prins’ in Makkum
Hallelujah een koekactie houdt in Makkum en
wel vanavond en morgenavond ze lopen met Fryske
Dúmkes en Speculaaslatten

Beste mensen, wat fijn dat er zoveel mensen aan ons
hebben gedacht na het ziek zijn en overlijden van

Johannes

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

Heel veel dank.

Loekie en kinderen

Makkum, oktober 2013.

Flip van Swinden Koopmans

In ûnferwachte sikenhûs opname. Siik wêze,
ûnsekerheid, ’t wie in drege tiid. No mei ik
wer bij de wâl opklauterje. Jimme meilibjen
en omtinken hat ús goed dien.
Tige tank dêr foar.

is veel te vroeg van ons heen gegaan.

Klaske en Jacob Reitsma, Allingawier

Onze oud buurman en vriend

Hij leefde zijn leven op zijn eigen karakteristieke wijze. Wij zullen hem missen.
Wiets en kinderen veel sterkte toegewenst.
Oane, Deli en kinderen
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Modeflitsen bij ’t Pareltje

Door Judith van Lavieren

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

v.l.n.r.: Ineke, Marijke en Josina poseren voor ‘t Pareltje

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Makkum - Buiten worden de laatste restjes zomer
opgeruimd door regen en harde wind. Maar ook
de nieuwe mode bij ‘t Pareltje weerspiegelt de
komst van de herfst. Op zaterdag 12 oktober werd
het nieuwe seizoen feestelijk geopend met een
dag vol modeflitsen. Marijke Hollander, al vele
jaren een vertrouwd gezicht in de Kerkstraat,
organiseerde een onderhoudende modedag in haar
winkel. Twee mannequins showden gedurende de
dag complete outfits: mode en accessoires van
t Pareltje gecompleteerd door schoenen van De
Boer. Geen modeshow maar een persoonlijke,
op de klant afgestemde, variant. Men kon aan de
mannequins Ineke en Josina vragen om een
bepaalde outfit te showen. Het gaf een goed
beeld van de nieuwe mode en de verschillende
combinaties die mogelijk zijn. Op veel dames
werkte het aanstekelijk om zelf ook kleding te
gaan passen.
Marijke Hollander verkoopt het Nederlandse merk
Sandwich. Daarnaast heeft ze de merken Nü by
staff-woman en Nör, kleding uit Denemarken
die bekend staat om zijn goede kwaliteit, Alan
Red en Rosner. Dit laatste merk is vooral bekend
om de uitstekende pasvorm van de broeken. Met
deze gezellige dag met een hapje, drankje en
presentje voor iedere klant speelt Marijke
Hollander in op een trend: naast een goed product is de klant tegenwoordig ook op zoek naar
een stukje entertainment. De vaste klant van

vroeger die elk seizoen haar garderobe kwam
aanvullen is langzaam aan het verdwijnen. Nu
bezoeken mensen een winkel omdat ze er iets
extra’s vinden: bijvoorbeeld een modeflits maar
bij ’t Pareltje bestaat dat stukje extra vooral uit
een persoonlijke benadering. ”Ik ken de klanten
bij naam. Mijn specialiteit is om iemand van top
tot teen aan te kleden. Een outfit echt af te
maken door bijvoorbeeld een panty van Oroblu
in de perfect bijpassende kleur en mooie accessoires”, aldus Marijke.
“Bijvoorbeeld de sieraden van Kazuri.” Dit merk
heeft een bijzonder plekje in de winkel en in het
hart van Marijke veroverd. In het Swahili, de taal
van Kenia, betekent Kazuri “klein en prachtig”.
De sieraden zijn handgemaakt. Ze worden in
Kenia gemaakt van beschilderd keramiek.Tegenwoordig zijn er 350 vrouwen bij Kazuri in dienst.
Het is een erkend Fair Trade merk. Door Kazuri
hebben 350, veelal alleenstaande, vrouwen werk
en profiteren hun gezinnen van deze inkomsten
en gratis medische zorg. Omdat dit initiatief Marijke
enorm aansprak is ze de Kazuri sieraden gaan
verkopen in ’t Pareltje. Naast de nieuwe herfstmode en Kazuri biedt ’t Pareltje ook een ruime
keus aan accessoires, tassen, sjaals, horloges en
beenmode. Tot en met de cadeau-artikelen is alles
aangepast aan het nieuwe seizoen. Om in herfsttermen te blijven: waai eens aan of dwarrel eens
naar binnen om al die leuke mode te bekijken.
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De Makkumer Belboei rekent ook dit jaar weer op u!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
Het is weer herfst en dat betekent bij de Makkumer
Belboei dat u binnenkort (volgende week) de
acceptgiro voor uw vrijwillige bijdrage ontvangt.
U hoeft de acceptgiro niet perse te gebruiken, u

kunt natuurlijk ook via internet bankieren uw
bijdrage overmaken. Hier is alvast het bankrekeningnummer: NL37 RABO 0340 6544 65.
Volgende week meer.

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50

Eerste totaaloverzicht broedvogels Friese IJsselmeerkust

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

eigen foto

Voor het eerst in de geschiedenis is er een totaaloverzicht gemaakt van broedvogels van de Friese
IJsselmeerkust. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer
gaven SOVON Vogelonderzoek opdracht om alle
broedvogels in de buitendijkse natuurgebieden
tussen de Afsluitdijk en Lemmer te tellen. Dit
leverde over het jaar 2012 een overzicht van
maar liefst tachtig soorten broedvogels op. Een
kwart van deze broedvogels, zoals zomertaling,
slobeend, grutto, nachtegaal en kneu zijn bedreigd
en staan op de Rode Lijst. Het onderzoek vond
plaats in het buitendijkse land langs de Friese
IJsselmeerkust. Dit bestaat uit bijna 1.000 hectare natuurgebied waaronder de Makkumerwaard,
de Warkumerwaard, Stoenckherne, de Mokkebank
en het Oudemirdumerklif. Om een totaaloverzicht
van alle broedvogels te maken werd gebruik
gemaakt van de resultaten van tellingen van ruim
twintig vrijwilligers. De gebieden die normaal niet
geteld werden, zijn geïnventariseerd door SOVON.
Opvallende resultaten
De verbetering van de waterkwaliteit in het
IJsselmeer heeft gezorgd voor meer waterplanten en dat heeft waarschijnlijk geleid tot de
toename van de Krooneend, waarvan 12 broed-

paartjes werden geteld. De Warkumerwaard blijkt
uit de waarnemingen van grote betekenis voor
weidevogels. Daarentegen is het aantal kokmeeuwen en visdiefjes afgenomen. Waarschijnlijk
zijn er vogels verhuisd naar het aangelegde vogeleiland de Kreupel. De opgespoten eilandjes bij
de Bocht van Molkwar en op de Makkumer
Súdwaard bieden broedgelegenheid aan plevieren,
kluut, meeuwen en visdief. De roerdomp neemt
helaas nog niet toe in aantal, ondanks de moerasherstelprojecten die op de Makkumer Noardwaard en de Mokkebank zijn uitgevoerd.
Bedreigde soorten
Een groot deel van het onderzoeksgebied valt
onder het Natura2000-gebied IJsselmeer. Het
gebied heeft deze belangrijke Europese beschermingsstatus onder andere gekregen vanwege het
voorkomen van enkele bedreigde broedvogelsoorten, zoals roerdomp (4 broedparen), bruine
kiekendief (8 broedparen), bontbekplevier (21
broedparen), visdief (438 broedparen), snor (17
broedparen) en rietzanger (416 broedparen).
Daarmee draagt de Friese IJsselmeerkust in
belangrijke mate bij aan de doelstellingen van
Natura2000.

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Inez Timmer in de Doopsgezinde Kerk

Door Judith van Lavieren

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Makkum - Het NUT had zangeres Inez Timmer
uitgenodigd om zaterdag 12 oktober op te treden
in ons Makkumer Kasteeltje. Er kwamen 33
belangstellenden op af. Aan de ene kant jammer
dat er niet meer bezoekers waren, aan de andere
kant leverde het ook een intieme sfeer op.
Inez Timmer werd op deze avond begeleid door
pianist Dennis Dronkers op piano. Inez Timmer
combineert in dit programma cabareteske teksten
met het zingen van liedjes. Voor de pauze ging
het vooral over de communicatie en de verschillen
tussen mannen en vrouwen en speelden luisterliedjes de hoofdrol. ”Lyts Marieke” met een
aanstekelijk ritme en ”Busy Woman” (op de
melodie van Pretty Woman) over een vrouw die
“drok, drok, drok” is vormden de vrolijke noten.
Alle teksten waren in het Fries. Geef Frysk, dus
voor menigeen, waaronder ondergetekende,
waren er nog nieuwe Friese woorden te leren.
Maar of je nou wel of niet alle woorden verstond, een ding kwam duidelijk binnen: de
prachtige stem van Inez Timmer. Warm, ervaren,
hoorbaar geschoold.

Na de pauze vertelde Timmer over haar eigen
leven. Hoe ze als docente Nederlands en Engels
op de MTS van Leeuwarden op 32-jarige leeftijd
het roer omgooide en toelatingsexamen ging
doen op de Academie voor Lichte Muziek. Over
de herinneringen aan de samenwerking met Cees
Bylstra, Klaas de Vries, Frans Span en John
Eskes bij Omrop Fryslân en de optredens met
Irolt. Hoe ze in 1994 naar Oostenrijk en twee
jaar later naar Duitsland verhuisde om te gaan
zingen in musicals. Tijdens dit gedeelte waarin
Timmer meer van zichzelf liet zien was ze op
haar best. ”Lân fan Peasens Moddergat” op
muziek van Steely Dan, ”Gloednije Skuon”, een
lied met veel vaart en beweging in tekst en melodie waren prachtig om naar te luisteren en “It
Paad” ronduit ontroerend. Margo Konings leverde met haar zanggroep Sjongsum een bijdrage
als achtergrondkoor bij het lied over een homoseksuele eenhoorn. Een leuke verrassing voor
het publiek. Toen het lied als toegift nog een
keer ten gehore werd gebracht klonk het nog
mooier dan de eerste keer.

Traditioneel vissen is helemaal van deze tijd

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

Workum - Tijdens de herfstvakantie organiseert
de Visserij Vereniging Workum al veertig jaar de
Visserijdagen. Dertig traditionele zeilende visserijschepen zoals botters, aken, schouwen of
jollen vissen die week op de manier zoals in de
Zuiderzeetijd. En dat blijkt uiterst trendy. De
moderne mens kan niet meer om duurzaam leven
heen. Langzamerhand is het besef gekomen dat
we echt iets moeten veranderen in de manier waarop we omgaan met onze wereld. In de visserij
was jarenlang het motto meer vis en grotere
schepen. Maar ook daar is het duurzame motto
doorgedrongen. Om ook in de toekomst vis te
kunnen blijven vangen, moet er voldoende volwassen vis in het IJsselmeer achterblijven die
kan zorgen voor nieuwe aanwas. En dan komen
traditionele vismethodes opvallend goed van
pas. De manier waarop de Visserij Vereniging
Workum al veertig jaar vist past sluit naadloos
aan bij het duurzame motto. Zeilend worden de
netten uitgezet en binnengehaald. Jagend en
bomend worden de boten de havens in en uit
gevaren, dit allemaal zonder gebruik van hun

dieselmotor. Deze netten zijn hergebruikte nylon
netten, die iedere keer weer hersteld kunnen
worden. De maaswijdte is iets groter dan wettelijk verplicht, zodat de ondermaatse, te jonge vis
er doorheen kan zwemmen. Palingvissen is de
laatste jaren tijdens de Visserijdagen Workum
niet meer mogelijk, want de paling is bijna een
bedreigde vissoort geworden. Alle vissers krijgen een kaart mee met de beschermde natuurgebieden. Sinds het IJsselmeer Natura 2000 gebied
geworden is, werken ze met een visplan dat
gemaakt is op basis van de natuurbeschermingswet. De natuur onder water respecteren de vissers ook door met het dwarskuilen het sleepnet
zo hoog uit te zetten dat deze de bodem niet
beschadigt. Boven water worden de vogels
gewaarschuwd voor de netten door de aluminium strips, die op de jonen dienen als vogelschrikkers. Job Jager, voorzitter van de
Vereniging: ”We hopen op deze manier nog
jaren dit evenement te kunnen organiseren en de
‘beste visser onder zeil ‘de zilveren Brijlepel te
kunnen uitreiken”.
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Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Mw. Ds. J.J. de Lange
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren
Minniste Mienskip Makkum en Omkriten,
Het Kasteeltje, 10.00 uur
Voorganger: Zr. T Huijing
Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Witmarsum – Vermaning, 10.00uur
Voorganger: Zr. M Prins

Donor week 2013 Ja of Nee
Maandag 14 okt. tot en met zondag 19 okt. is het
weer Donorweek. Dit is een week waarin orgaanen weefseldonatie centraal staan. In het hele land
worden activiteiten georganiseerd rondom dit
thema. Ook in Makkum zal hier aandacht aan
worden geschonken.
Vrijdagmiddag 18 okt. a.s. zal Martje Quarré Siedsma aanwezig zijn in de bibliotheek te Makkum
van 15.00-17.30 uur. U kunt haar vragen stellen
rondom orgaandonatie. Ook informatiemateriaal
is aanwezig. Als moeder van twee getransplanteerde dochters weet zij hoe belangrijk het is om
na te denken om donor te zijn. Vooral het registreren van je keus JA of NEE. Vanaf 18 jaar is
dit mogelijk. Info@transplantatiestichting.nl

120 jaar Hallelujah
Da’s een hele leeftijd, maar de Fryske dùmkes en
speculaaslatten, die wij a.s. woensdag 16 oktober
en donderdag 17 oktober in de handel hebben
zijn van dit jaar. Een smakelijke traditie waar u
natuurlijk alweer met smart op zit te wachten.
U betaalt slechts € 2.75 per pakje of € 5.00 voor
twee pakjes. Hiermee helpt u onze vereniging
aan extra inkomsten om diverse onkosten mee te
kunnen betalen. Wanneer u een van deze avonden
de drumband hoort dan zijn wij in de buurt en
komen wij bij u aan de deur. Alvast bedankt voor
uw steun!

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

Arum 13 oktober
Bobbie IJdema kwam hier uit met Wytse 462 in
de klasse M1.Bobbie ging naar huis met twee
eerste prijzen met 199 en 203 punten samen
goed voor 4 winstpunten.

 10740,-

* Onderhoud en reparatie van uw auto

* Schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.

* Airco service; onderhoud en reparatie,

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.

* Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.

* Levering winterbanden, ook complete sets incl velgen.

* Testapparatuur voor motordiagnose.

* Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s

* Apparatuur voor APK, viergastest en roetmeting.

* Ruim assortiment occasions,met nationale autopas

* Remmentestbank voor controle van de remmen.

en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.

* Inbouw van accesoires, telefoon, radio, navigatie

* zoekt u een specifieke auto dan kunt u een

cruisecontrol, alarm etc..

PSV de Halsbânruters

Suzuki Grand Vitara 2.0-16V
Exclusief, zilvermetallic, Airco,
cruisecontrol, Bulbar/sidebars
Lm velgen, mistl voor
78 dkm bj 2006

* Raam reparatie en vervanging

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

zoekopdracht plaatsen en wij zoeken de gewenste
auto voor u op.

Het is weer tijd voor de winterbanden wissel,
Heeft u nog geen winterbanden?
Bel of kom langs voor een offerte!
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318
kijk op www.garagehorjus.nl

pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 16 oktober 2013

Het licht van Rembrandt
Workshop in de Skuster tsjerke in Idsegahuizum
In een kleine studio wordt er van iedereen een
portret foto gemaakt, met speciaal licht zoals
Rembrandt dat zou doen. De foto is het uitgangspunt voor het tekenen en vervolgens schilderen
van een zelfpotret. Wat maakte Rembrands portretten eigenlijk zo bijzonder, en wie lieten zich
eigenlijk schilderen? Hoe doen we dat nu?
Waarom maken we zo graag een portret van ons
zelf, en hoe willen wij daarop overkomen.
Deze vragen vormen de ingredienten voor de
spannende workshop; Het Licht van Rembrandt;
Je bent fotograaf, model en schilder ineen! Van
harte nodigen wij kinderen en jongeren uit voor
deze workshop, om tekenend en schilderend een
eigen portret te maken samen met andere enthousiastelingen.
De workshops zijn als volgt verdeeld;
Voor de leeftijd van 9 tot 11 jaar

Dinsdag 22 oktober van 13:00 u - 14:30 u
Woensdag 23 oktober van 13:00 u - 14:30 u
Donderdag 24 oktober van 13;00 u - 14:30 u
Voor de leeftijd van 12 tot 14 jaar
Dinsdag 22 oktober van 15:00 u - 16:30 u
Woensdag 23 oktober van 15:00 u - 16:30 u
Donderdag 24 oktober van 15:00 u - 16:30 u
Donderdag avond zullen van 19:30 u tot 20:15,
alle portetten die deze week zijn gemaakt, te
zien zijn voor familie,vrienden en geintresseerden. Op de Expositie: ‘Rembrandts Licht’
De kosten voor deze workshop: € 37,50
Opgeven kan per E-mail , met daarin je naam en
leeftijd: hetlichtvanrembrandt@gmail.com,
info: 06-18167377 of 0515231817

Masije is deelnemer aan leukste winkel van Friesland verkiezing
Makkum - Masije Wonen & Lifestyle is nu, na
twee maal verhuizen, alweer bijna een jaar
gevestigd aan de Kerkstraat 19a. En dat tot grote
tevredenheid van de eigenaren Thomas en
Marije Groeneveld die al die tijd hard gewerkt
hebben om van Masije iets moois te maken dat
past in de Makkumer traditie. De winkel is warm
aangekleed met verschillende sfeer- en themahoeken die je helpen bij de styling van je
woning. Ook als cadeauwinkel is Masije een
schot in de roos. Het is altijd handig te weten dat
je het dorp niet uit hoeft om vlug even een
passend geschenk voor verjaardag, kraamvisite
of andere gelegenheid te kunnen kopen. Klanten
weten dat te waarderen. De shop-in-shop van de
Beppe fan Masije, het oud-hollandsche snoepwinkeltje achterin de winkel, versterkt het unieke
en veelzijdige aanbod nog meer.
Masije is niet alleen de naam van de fraaie winkel
aan de Kerkstraat, maar ook van de inspirator

van de winkel, het Friese meisje Masije. Zij is in
Frankrijk aan de Cote d`Azur gaan wonen en de
levensstijl die zij daar geniet, wil zij graag delen
met de klanten in de winkel. Door middel van
een digitale nieuwsbrief die maandelijks naar
vele klanten wordt verzonden, brengt Masije
haar sfeergevoelens over. Deze nieuwsbrief is
overigens maar een van de vele digitale kanalen
die Thomas en Marije gebruiken om hun klanten
van dienst te kunnen zijn. Ook op twitter, facebook en de eigen website www.masije.nl zijn zij
bijna dagelijks actief en er kan vanuit de luie
stoel worden gewinkeld in de eigen webshop.
Vind jij Masije Wonen & Lifestyle ook de leukste
winkel van Friesland? Stem dan via internet op
www.lwvf.nl (winkelcode 159) en/of sms winkel
[spatie] 159 naar 2255. Aan deze sms zijn geen
extra kosten verbonden. Onder de deelnemers
worden maar liefst 250 leuke prijzen verloot!

Jubilerend MS Fonds zoekt collectanten
Op 28 oktober 2013 is het precies 20 jaar geleden
dat het Nationaal MS Fonds is opgericht door 5
mensen met Multiple Sclerose (MS). Tijd voor
een feestje? “Nee, helemaal niet”, zegt Pamela
Zaat, collecte-coördinator van het MS Fonds.
Twintig jaar geleden is het MS Fonds opgericht
omdat er destijds geen voorlichting over het
ziektebeeld was. MS werd toen een spierziekte
genoemd en op de enige brochure die er was
stond een rolstoel afgebeeld. Helaas wordt vandaag de dag MS nog steeds verward met een
spierziekte. Sinds de oprichting wordt er eerlijke
voorlichting gegeven. Niet alleen aan de mens
met MS, maar ook aan zijn omgeving en behandelaars. Er zijn vele brochures ontwikkeld. Mensen
met MS worden geïnspireerd en gemotiveerd om
hen te laten kijken naar hun mogelijkheden. Het
onderzoek richt zich op het heden en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel
staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom
zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter
leven met MS vandaag (en morgen). MS is een

ziekte van het centrale zenuwstelsel met allerlei
fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij
de ander. Soms zie je niks aan mensen met MS.
Zij lijken normaal te functioneren, maar MS is
net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe
wanneer je het niet verwacht. Leren leven met
een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging.
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS
een beter leven te geven? Collecteren is niet
moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw
woonplaats de collectebus en overlegt in welk
straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1
avond per jaar in! De collecteweek is van 18-23
november.
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden als collectant en/of meer
weten over ons werk? Bel met 010-5919839 of
kijk op www.nationaalmsfonds.nl Een donatie
op giro 5057 is meer dan welkom.
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Oproep reünie ”Avondrust 2014”

eigen foto

We zijn van plan een reünie te organiseren voor
”Avondrust” in 2014, periode 1963-1973. Opgave
en eventueel foto`s bij Aukje vd Meer-Kamstra,
tel 0515 232549, Schoolbuurt 2 8754 CV te
Makkum of e-mail: meer.001@hetnet.nl

Reünie Commissie Avondrust 2014
Harm Koops, Wietske Spijksma-Beetsma, Hinke
Bootsma-Douna, Aukje v.d. Meer-Kamstra.

Van Ziggo Dome naar hotel de Vigilante
Beach Hotel de Vigilante pakt a.s. zaterdag groots
uit met een fantastisch muzikaal spektakel. Voor
het eerst valt in Makkum onvervalste live - Gypsy
muziek te beluisteren. Het betere gitaarwerk! De
zigeunerband de “Basily Boys” stond afgelopen
weekend nog samen met Gerard Joling in het
Ziggodome. Zaterdag 19 oktober zijn zij vanaf
21:30u live te zien in de Vigilante op de Holle

Poarte. De Basily Boys namen vorig jaar een
video-clip op bij het Makkumer strand. Deze
clip is te vinden op youtube. Als u de woorden
“Gypsy summer mix” intoetst, komt de clip vanzelf in beeld. Maar er gaat natuurlijk niks boven
live muziek, dus a.s. zaterdag moet u beslist zelf
komen kijken. Zaterdag 19 oktober – 21:30 u
Beach Hotel de Vigilante – vrij entree

Kleuters CBS ‘de Oerdracht’ Exmorra op bezoek
bij leerlingen Marne College

eigen foto

Op dinsdagochtend 1 oktober jl. hadden de leerlingen van klas 3 Vmbo schoolbedrijf Dienstencentrum een groep kleuters van de basisschool
uit Exmorra op bezoek. De VMBO leerlingen
zijn op dit moment bezig met het bestuderen van
doelgroepen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De
opdracht een programma voor te bereiden voor
de leerlingen uit groep 1 en 2 sluit hier prima bij
aan. Zo kunnen de VMBO leerlingen datgene
wat in theorie wordt geleerd, toepassen in de
“echte”praktijk. Onder leiding van de VMBO

leerlingen hebben de basisschoolleerlingen een
mooie traktatie gemaakt, kinderen werden
geschminkt waardoor er allemaal mega mindy’s,
piraten, spidermans, in het Marne College rondliepen. De kleuters verlieten, na een geslaagde
ochtend, moe maar voldaan het Marne College
met zelf versierde rugtassen. De kleuters waren
erg onder de indruk van het bezoek aan het
Marne College, de school waar hun grote neven,
nichten, broers of zussen ook op school zitten.

Ten Cate
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 16 oktober 2013

Sinterklaas naar Makkum
Ad Bastiaansen is de nieuwe directeur
van de Sint Martinusschool
Door Judith van Lavieren

Hallo, kinderen weten jullie dat:
- Wij in Spanje al heel erg druk bezig zijn om
nog veel meer kruidnoten te bakken dan die nu
al in de winkels liggen
- Omdat wij gehoord hebben dat de Makkumer
kinderen deze zo lekker vinden ,dat ze die zelfs
mee naar school nemen voor in de pauze…
- En daar zijn al die meesters, juffen en tandartsen natuurlijk weer helemaal niet blij mee….
- omdat fruit in de pauze natuurlijk veeeeeel
gezonder is…
Makkum - Met ingang van dit schooljaar heeft
de Sint Martinusschool een nieuwe directeur.
Zijn naam is Ad Bastiaansen. Iemand met een
uitgebreide en gevarieerde ervaring in het onderwijs. De afgelopen maand is hij druk bezig geweest
met kennismaken met het team, de leerlingen en
de ouders van de Sint Martinusschool. Via de
Makkumer Belboei wil hij zich graag voorstellen
aan de rest van de Makkumers.
“Het is me inmiddels al opgevallen dat Makkum
een dorp is waar veel georganiseerd wordt. Ook
de betrokkenheid van de ouders bij de school
heeft me aangenaam verrast”, zegt Bastiaansen.
Toen vorig jaar het contract van Bastiaansen als
onderwijsadviseur in Assen wegens bezuinigingen niet verlengd werd, solliciteerde hij bij de
Bisschop Möller Stichting. Voor de BMS werkt
hij nu vier dagen als directeur in Makkum en een
dag in de week begeleidt hij het team van de
school in Jirnsum op onderwijskundig gebied.
Daarnaast verricht hij voor de stichting nog werkzaamheden op het gebied van kwaliteitszorg.
“Passie voor leren, daar gaat het om. Iedereen
herinnert zich toch van vroeger juist de meester
of juf die zijn/haar werk met enthousiasme deed.
Ik ben iemand die gericht is op het onderwijs zelf,
op kwaliteitsbewaking en zo nodig verbetering.
Reflectie vind ik belangrijk: doen we de goede
dingen en doen we die dingen goed.

Op dit moment zijn we bezig om de school
zichtbaarder te maken. Letterlijk door een nieuw
logo en een verbeterde website, maar ook door
de sterke kanten van onze school duidelijk naar
voren te laten komen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de drie Daltonprincipes van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.”
Ad Bastiaansen begon zijn loopbaan als leerkracht
in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarna
werkte hij twintig jaar voor Shell als leerkracht en
directeur op internationale scholen. Hij werkte
in Gabon, Maleisië, Nigeria, Pakistan en Angola.
Bij terugkeer in Nederland ging hij als directeur
aan het werk in Stadskanaal. “De lange periode
in het buitenland vormt voor mij een schatkist
vol herinneringen. Wat ik er vooral van geleerd
heb is het besef hoe bevoorrecht we zijn in
Nederland, ook op het gebied van onderwijs.
Ook heb ik geleerd te relativeren en flexibel te
zijn. Ik gebruik die ervaringen nog steeds. Zo las
ik laatst in de krant over de toespraak van het
meisje Malala en ontdekte dat zij uit het dorp
komt waar ik in Pakistan gewerkt heb. Dat deel
ik dan met de kinderen in de klas.”
Op de foto ziet u Ad Bastiaansen in actie als
spreekstalmeester tijdens de sponsorloop in de
sporthal afgelopen donderdag. Met de opbrengst
van de sponsorloop wordt de inrichting van het
schoolplein aangepakt.

- De bakpiet weet hier alles van , want die had
weer teveel gesnoept… die fietst nu door de
Spaanse Vuelta met de tandarts er achteraan!
- Gelukkig hebben we meer (verstandige) bakpieten en moet het lukken om alles weer op tijd
in de boot te kunnen laden, want…
- Zaterdag 16 november hoop ik met mijn Pieten
klok slag 14.30u voet aan wal te zetten op de
Makkumer haven!
- Dus opa’s, oma’s, vaders, moeders en kinderen
zet deze datum maar vast in jullie agenda!!
- Dan hoop ik jullie allemaal weer te zien!
- Natuurlijk mogen jullie mij vast een mailtje
sturen… mijn emailadres is sintinmakkum@
gmail.com.
- En willen jullie vast in de stemming komen kijk
dan op de site; www.sintinmakkum.webnode.nl
Met de vriendelijke groeten uit Spanje,
Sinterklaas en zijn Pieten
* Na 16 november blijf ik heerlijk in het grote
Pietenhuis en kom op 30 november met
Sintwilledei naar Makkum!

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 16 oktober 2013

Boerenkoolfeest Wooncentrum Avondrust, 2 oktober

eigen foto

Makkum - Het was weer tijd voor het boerenkoolfeest! Ieder jaar op de eerste woensdag in
oktober. Om de start van het winterseizoen aan
te geven. Bewoners, personeel en vrijwilligers
waren uitgenodigd. Er waren in zijn totaliteit
zo’n 100 personen die kwamen mee-eten.
Om 18.00 uur werd het feest geopend, er waren
tevens twee vrijwilligers die een jubileum vierden
en hier werd aandacht aan besteed met een mooi
boeket bloemen en een beeldje. Toen was het
buffet geopend! De boerenkool smaakte heerlijk
en het was geen uitzondering als er twee keer

werd opgeschept. Men kon kiezen tussen een
lekkere rookworst of een speklapje bij de boerenkool. Natuurlijk was er ook een drankje bij. Als
dessert nog vanillevla met slagroom. Ieder liet
het zich heerlijk smaken. Om 19.15 kwamen de
Singelsjongers uit Achlum zingen, om de avond
compleet te maken. Dit was ook erg gezellig, we
konden volop meezingen! Om 20.30 uur was de
avond ten einde, het was erg geslaagd. Met dank
aan de keuken van Avondrust die het zo perfect
voor elkaar hadden gemaakt en dank aan iedereen die meegeholpen heeft op deze fantastische
avond!

Rolstoel,-rollator,-scootmobieldansen
Stg. Drempelloos Dansen biedt dansinstructies
aan mensen met een lichamelijke beperking.
Hebben deze mensen daarnaast nog een
auditieve,-visuele,- of verstandelijke beperking?
Dan is dit verder geen probleem bij het dansen!
Dansen is voor vele groepen van jong tot oud
van handbewogen tot elektrische rolstoel. Daarnaast wordt er ook voor de oudere doelgroep het
rollator,-scootmobieldansen georganiseerd!
Waarom rolstoeldansen?
Bij rolstoeldansen leer je op een ontspannen
manier nieuwe mensen kennen. Tegelijkertijd
verbeter je conditie, motivatie en worden je
spieren soepeler. Een lichamelijke handicap
hoeft geen belemmering te zijn voor deze swingende manier van bewegen.
Verschillende vormen:
Rolstoeldansen kent de volgende dansvormen:
- Bij het duodansen vormen twee rolstoelgebruikers (eventueel geassisteerd door duwers) samen
een danspaar.
- Het combidansen: een rolstoelgebruiker danst
met een staande partner.

- Bewegen op muziek:zittend op een stoel of
liggend in een bed wordt bewogen op de maat
van de muziek.
Muziek en danskeuze:
Het rolstoeldansen kent het latin en standaarddansen, maar er zal ook aandacht worden besteed
aan de oude balzaaldansen, het countrydansen
en de nieuwste dansen, zoals de Latin Fun voor
wie het leuk vindt.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Muriel Jonkman via Tel. 058-215 3456 of
06- 54 370 428 of via e-mailadres drempelloosdansen@kpnmail.nl. Zie ook: www.drempelloosdansen.nl
Wilt u een keer komen kijken wat het inhoudt?
Dan bent u op woensdag 30 oktober om 15.00
uur van harte welkom in het restaurant van
Wooncentrum Avondrust, waar wij inmiddels al
maandelijks met elkaar gaan rolstoeldansen. We
zien u graag tegemoet.
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Zaterdag 19 oktober
SJO Oudega/HJSC A1 - Makkum A2
Hardegarijp B1 - Makkum B1
Makkum MB1 - Zeerobben MB1

11:15
11:00
12:15

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Uitslagen vv Makkum
Schoolbuurt 10, Makkum
Karakteristieke, beschut gelegen woning
in uitstekende staat. Rustig gelegen in het
hart van Makkum. Beschikt o.a. over nette
keuken en badkamer, 2 slaapkamers,
tuin op het zuiden en nieuwe HR-ketel.

Vanafprijs: € 143.000,- k.k.

Joure SC 1 - Makkum 1
Friese Boys 2 - Makkum 2
Scharnegoutum'70 2 - Makkum 3
Makkum A1 - Oeverzwaluwen A1
LSC 1890 A3 - Makkum A2
Makkum B1 - S.C. Stiens B1
ONS Boso Sneek C2 - Makkum C1
Makkum C2 - Workum C2
Zeerobben D1 - Makkum D1
Makkum D2 - Zeerobben D3
Makkum E2 - Bolsward E5
Mulier E2 - Makkum E3
Joure SC F3 - Makkum F1
Oldeboorn F1G - Makkum F2
Makkum F3 - Blauwhuis F2
SC Berlikum VR2 - Makkum VR1

1-1
3-5
3-0
1-0
2-3
1-6
5-2
11 - 1
7-0
1-5
1-8
2-0
0 - 17
0-3
0-3
7-2

Volleybalprogramma
Vrijdag 18 oktober
19:00
20:15
20:15
20:15
20:30
21:30
21:30

Iverto DS 1 - Makkum DS 2
Makkum XC 1 - S.V.W. 3
Staveren HS 1 - Makkum HS 1
Makkum XA 1 - Heecherop MA 1
Makkum DS 1 - VC Sneek DS 6
Makkum DS 3 - Stanfries (IJ) DS 4
Makkum DS 4 - WSV DS 1

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.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele artikelen
enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op:
belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje
j opgeven voor vrijdags
ij
12
12.00
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

Bosch Tafelmodel vrieskast, Exclusiv 3-sterren
Economic 4-laden € 50,- tel. 06-10877364
(Makkum)
Uit eigen tuin onbespoten fruit: conference peren,
een kilo 1.00, appels, een kilo 1.50, pruimen, een
kilo 2.00. Ook heel geschikt om compote/jam
van te maken! Kofstraat 39 in Makkum OP=OP!!!!
Korte rijlaarzen maat 38 en een cap maat 7-57
vraagprijs 35,- tel. 0641912007
1st gagalv wastobbe 70cm, 1st emaille wasteil
Ø40cm diep17cm, 1st emaille wasteil Ø40cm diep
35cm, 1st emaille emmer, 1st emaille kolen-kit,
1st wasteil allum Ø40cm diep 35cm, 1st melktjems alles € 45.00, 1st antieke bankschrooef
(hout) met schroef spindel € 15.00. Kinderfietsje
22 inch voor bij Pake en Beppe € 10.00.
Fietsdrager voor twee fietsen als nieuw vraagprijs € 75.00. tel 06.36563503
Revalidatie – looprekje, weinig gebruikt € 40,tel. 0517-579215
Videorecorder + banden en DVD ’s € 60,tel. 0620584903 na 12.00 uur
Bagagewagen + fietsenrek maat: 210 x 90 x 5o cm
prijs € 100,- tel. 06-15608966
4 Mercedes siervelgen 15 inch. met montagebouten voor € 120,- tel. 06-23375599

Plaatselijk Belang Makkum feliciteert basisschool de Ark met haar 150 jarig bestaan en schenkt de school
een prachtige tafeltennistafel! Op de foto overhandigd Jolanda Dolman van Plaatselijk Belang symbolisch
het cadeau aan directeur Letty Loerds-Bakkes en meester Gerben en zijn klas.

Oprop: Op syk nei leafdesbrieven
Binne jo yn it besit fan leafdesbrieven dy’t skreaun
binne yn de perioade 1940 – 1970? De útjouwerij
fan de Afûk soe it tige op priis stelle as jo bysûndere leafdesbrieven beskikber stelle wolle foar
in nije útjefte oer âlde leafde. Hawwe jo âlde
brieven bewarre fan heit en mem, of pake en
beppe, dan kinne jo dy opstjoere nei de Afûk, of
lânsbringe by ús boek- en taalwinkel oan de
Bûterhoeke 3 yn Ljouwert. Foar it te meitsjen
boek sil de redaksje de brieven lêze en in earste
seleksje meitsje. Oan de brieven sille ek - koarte
- ynterviews taheakke wurde mei famyljeleden.
Wy begripe dat it betiden om hiele fertroulike

korrespondinsje giet en dogge dan ek in sekuere
oprop. Yn it foarste plak sille wy boarch stean
foar de privacy. Dêrneist garandearje wy dat de
brieven wer by jo weromkomme. Wurdt jo brief
útsocht, dan bliuwe jo by it hiele proses belutsen.
Brieven, sawol Fryske as Nederlânsktalige brieven
ynstjoere kin oant 20 novimber 2013. Ferjit net
om jo nammen te fermelden, in adres en telefoannûmer en eventueel e-mailadres. Foar mear
ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei
Lineke Kuiper, Afûk tel. 058-234 30 70 of
l.kuiper@afuk.nl.

GRATIS AF TE HALEN

Tuinverlichting met kabel en trafo.
Tel: 0515-231903
PLUKKEN/RAPEN

Klaske-peren (stoof) Krommesloot 11
tel 0515 859055

Oproep voor zangers en
zangeressen uit Makkum
Het koor Musicalive van Peter Wagenaar gaat
meewerken aan het grote Proms-concert van
muziekvereniging Hallelujah op 4 januari 2014.
Makkumer gastzangers zijn voor deze gelegenheid van harte welkom om mee te zingen. Er
wordt gerepeteerd in Het Atrium (muziekschool)
in Sneek, iedere maandag van kwart voor 8 tot
kwart over 9.
Belangstellenden kunnen informeren bij:
Peter Wagenaar, tel. 0623602007
of via peter.wagenaar@live.nl

Bezoek aan de
Margriet Winterfair!!!

Prijs € 39,50 per persoon.
(voor vervoer en entree)
minimale deelname 20 personen

Donderdag 21 november 2013
in Utrecht (inclusief entree en vervoer)

Opstapplaatsen:
Makkum, Bolsward, Workum, Koudum
Finkeboskje, Balk en Lemmer.

Inlichtingen en reserveren bij:

www.taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl

Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222
touringcar@taxivanderbles.nl
info@koudumtours.nl

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 20% korting
op een wasbeurt in onze vernieuwde wasstraat!
(Geldig tot 31 oktober 2013. 1x korting per persoon.)

