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Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Aan rand van het centrum gelegen vrijstaande woning 
met aanbouw, terras ZW en schitterend uitzicht over 

haven en natuurgebied, 88 m² eigen grond.
Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Makkum, Workumerdijk 3

Makkum – De maand september kunt U alle 
nieuws/verslagen, familieberichten en berichten 
bestemd voor de redactie bezorgen bij mevr. 
Truus Rienstra, Kofstraat 3, tel. 0515-231648, 

e-mail: rienstra@ziggo.nl. 

Acquisiteur Theo Adema is niet bereikbaar t/m 17 
september, e-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Vakantie regeling

Grand café en Restaurant It Posthûs in centrum Makkum

Makkum - Ruim een jaar geleden kwamen Jan-
Willem & Karen Mulder met hun gezin naar 
Makkum. Geruime tijd waren ze werkzaam geweest 
in de horeca in de Achterhoek hier werkten ze 
bijna 24 uur per dag. Volgens Jan-Willem was de 
tijd aangebroken om iets nieuws te gaan doen en 
dan zonder hotel accommodatie. Via Internet, op 
een site van de horeca, kwamen ze in Makkum 
terecht. Er werd een kijkje genomen en in juli 
2009 waren ze de nieuwe eigenaren van It 
Posthûs. Meteen werd voor buitenstaanders dui-
delijk dat er een frisse wind door de gelegenheid 
ging waaien. Het terras werd drastisch aange-
pakt en ziet er nu heel uitnodigend uit. Ook bin-
nen werden de nodige veranderingen aange-
bracht. Het moderne werd gecombineerd met het 
oude. De menukaart heeft ook een metamorfose 
ondergaan. Er wordt uitgegaan van de Italiaanse 
keuken. Dit betekent echter niet dat het een ver-
edelde pizzeria is. Pizza staat niet op het menu-
kaart. Wel wordt in de keuken gewerkt met veel 
Italiaanse ingrediënten. De wijn die geschonken 
wordt is van Villa Matilda uit Campagnië (Italië)

Het restaurant is in de zomermaanden 7 dagen 
per week open en de keuken is van 12.00 tot 
21.00 uur open. Als tijdens hoogzomerse dagen 
iemand om 21.00 uur met een gezelschap komt 

zullen ze heus niet met een lege maag weg 
gestuurd worden. De kaart is altijd seizoens-
gebonden en in de wintermaanden is It Posthûs 
4 dagen geopend. Naast deze openingstijden is 
het altijd mogelijk om op een andere dag met 
een gezelschap of vrienden, iets te vieren. Tevens 
worden er in de wintermaanden verschillende 
activiteiten georganiseerd. Zo komt de somme-
lier Giorgio Imperato van Villa Matilde een wijn 
presentatie geven bij een culinaire wijn/spijs 
avond op vrijdag 15 oktober. De wijn importeur 
Piccolo e Piccolo is dan aanwezig om uitge-
breide informatie te geven. De eigenaars van It 
Posthuis verzorgen naast het restaurant gedeelte 
ook graag de catering voor feesten, partijen of 
bijeenkomsten. Vele recreanten, die met de boot 
Makkum bezoeken, hebben het terras van It 
Posthûs al ontdekt voor een kopje koffie of een 
hapje en kunnen dan tevens gebruik maken van 
het draadloze Internet. Kortom It Posthûs gaat 
met zijn tijd mee en het gezin Mulder heeft het 
eigenlijk wel goed naar de zin in Makkum. 

Voor meer informatie restaurant -grand café op 
www.itposthus.nl. Informatie over de spijs/wijn-
avond e-mail  info@itposthus.nl. Restaurant It 
Posthûs, Plein 15 is ook telefonisch bereikbaar 
0515-231153
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Kerkdiensten   
zondag 19 september            

K.C. “Het Anker”   
19.30 uur Plusdienst                                

R.K. kerk  
9.30 uur Vredesdienst en Ziekenzondag, Oecumenische overleg 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga startzondag 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum  
9.30 uur zie R.K. kerk Oec. dienst
      

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 dokters-
assistente 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 Wiersma Tandheelkunde, 
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
-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

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

Info Familieberichten

Verdrietig, dat wij nu al afscheid moeten nemen 
van onze lieve vriendin, tante en buurvrouw

Afra Hogenhout
Haar toewijding, vriendschap, warmte en belang-
stelling zullen wij voor altijd missen.

Ons medeleven gaat uit naar Jan en familie 
en wensen hen veel sterkte en troost

Fimme en Hinke
Haiko en Anna

Makkum, 11 september 2010

Na een dappere strijd is overleden onze buurt-
genote 

Afra Hogenhout 
Wij wensen Jan en verdere familie veel sterkte 
de komende tijd.

Buurtgenoten van de Grote Zijlroede.
Johannes en Loekie Koornstra
Klaas en Trientsie Groeneveld
Piet en Tine Horjus
Claudia Slootweg 
Gitta de Jong 
Henk en Gonnie Zondervan 
Jentje en Sjoukje Alkema 
Douwe en Pietie de Haan 
Pier en Marijke Visserman 
Jan Westerbeek 
Willem en Doutzen Bootsma

Na een lange ziekte is voor ons nog plotseling 
overleden onze sympathieke buurvrouw 

Afra Hogenhout
Wij zullen haar erg missen en wij wensen haar 
man Jan Venema en de familie veel sterkte

Minke Roosma
Geertje Cuperus
Louis en Gretha van ’t Wout
Klaas en Siepie van der Eems
Fimme en Hinke Bootsma
Dirk Jacob Hamoen en Margo Konings
Auke van Keulen en Tineke Haitjema
Aart Cornelissen
Albert en Annie Sieswerda
Johan en Carla Buwalda
Siebe en Aagje Stellingwerff
Sietze en Aukje Genee
Jacob en Sonja Nota
David en Wietske Visser

Het samen knokken voor de realisatie van het 
MFC-gebouw te Makkum hebben we begin dit 
jaar met elkaar winnend kunnen afronden. In 
de lange strijd tegen je ziekte was je ondanks je 
wonderbaarlijke optimisme uiteindelijk kansloos

Afra Hogenhout
wij zullen jou gedachtegoed in het bestuur 
proberen vast te houden in de toekomstige 
ontwikkeling van het MFC Maggenheim te 
Makkum.

Bestuur Stichting Nieuw Maggenheim
David Visser
Libbe Terpstra
Albert Gros
Marlies van Wigcheren

Makkum, 11 september 2010

Verdrietig stellen wij op de hoogte 
van het overlijden van onze lieve

Afra Hogenhout
Amsterdam,  Makkum, 
4 oktober 1948 11 september 2010

Op donderdag 16 september nemen we afscheid 
van Afra. De uitvaartmis begint om 14.00 uur
in de parochiekerk van de Heilige Martinus, 
Kerkstraat 12 te Makkum. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats.
Voorafgaand aan de mis, vanaf 13.15 uur, is er in 
de kerk gelegenheid tot condoleren.

Makkum:  Jan Venema

Woudsend:  Loek, Fleur & Rutger Hogenhout

Akersloot:  Frans Hogenhout & Patricia Blokker

Den Helder: Ali Bouten
  Frans

Breda:  Klaas & Tineke Venema

  Hellen & William & Romy

  Marika & Theo

Correspondentie-adres: 
Grote Zijlroede 1, 8754 GG  Makkum

In spoar fan leafde…..

Al it meilibjen rûn it siik wêzen en it ferstjerren 
fan myn leave frou, ús soarchsume mem en beppe 

Hillie Horjus - Noteboom 
hat ús tige goed dien.

It waarme omtinken helpt ús om it spoar 
fan it libben wer op te pakken…..
Wy binne eltsenien der tankber foar.

Joop Horjus
Bern en bernsbern

Makkum, 7 septimber 2010 
Suderseewei 5, 8754 GK

Zaterdag overleed onze lieve vriendin

Afra Hogenhout
We hadden graag nog veel langer van je 
vriendschap willen genieten

 Makkum Rob en Ida
  Johan en Trudy
  Joop en Dinah
  Anjo en Joke
  Jan en Marja
  Tinie
  John en Pam
  Pier en Marinel
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Dagverse Vla, literpak..........................................1.09

Boerenmetworst.......................per pakje 25 cent korting

Suikerbrood, 375 gram.................................................nu 1.99

D.E. Snelfilter Koffie, 250 gram...............................voor 1.99

Coebergh Red Fruit, fles 75 cl.......................................nu 6.99

Hero Cassis, fles 1.25 liter.................................................1.49

Spruiten, 500 gram.....................................................99 cent

Aanbiedingen geldig van do. 16/9 t.e.m. wo. 22/9

Profiteer van 16 t/m 18 maart
van dit smakelijke voordeel

Week van het vleeswaar
Traditioneel ambachtelijk bereid

Heerlijk van smaak en eindeloos veelzijdig

Bevatten belangrijke bouwstoffen

Geen massaproductie maar op gebruik afgestemd

Als u zou willen proeven, geen probleem

Speciale wensen, wij snijden het dun of iets dikker

Wij snijden het dagelijks vers en vol van smaak

Geen conserveringsmiddelen

Gewoon een eerlijk product voor een smakelijke prijs

Graag wil ik iedereen bedanken 

voor de felicitatie en de cadeau’s 

ik ben er heel blij mee

Helene Lieselotte Massen

geboren op 23 augustus 2010 

om 22.33 uur, 

ze woog 2800 gram en is 48 cm lang

Jessica en Lotte 

van der Weijstrjitte 15 

8759 LG Exmorra 

tel. 06-26845664

Na 30 jaar is mijn broer 
nog steeds een ouwehoer
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

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

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

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

A F H A A L M E N U
voor  SEPTEMBER

 Kun Pao Kai
 Babi Pangang
 Kerry Ko
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

En uitje voor de leden van de raad
Witmarsum - Aan het begin van het winterseizoen 
is het gebruikelijk dat het college en de raad op stap 
gaan. Meestal is dit een ritje door de gemeente. 
Het uitje wat kortgeleden gemaakt is zal het laatste 
voor de raad van Wûnseradiel zijn. Volgend jaar 
is er een nieuwe gemeente, met een nieuw college 
en raad. Voor het PvdA raadslid Hans Waterlander 
heeft de reis verstrekkende gevolgen. Bij het aan 

boord stappen van een boot, nabij de molen van 
Cornwerd ging het mis. Waterlander stapte naast 
de boot en hield er een pijnlijk been aan over. De 
volgende dag bleek dat zijn achillespees gescheurd 
was en hij zal geruime tijd niet mobiel zijn. Van-
wege andere gezondheidsproblemen is opereren 
niet mogelijk en wordt het seizoen in Witmarsum, 
voor zover mogelijk, enigszins passief afgemaakt.

Uit de commissie grondgebied
Witmarsum - Het lijkt er op dat de gemeente 
voor de herindeling zoveel mogelijk zaken goed af 
wil handelen. Tijdens de commissie grondgebied 
kwamen vele voorontwerp- en ontwerp bestem-
mingsplannen aan de orde. In de dorpen Lollum, 
Parrega, Burgwerd, Pingjum en Schettens wil men 
nog wel het één en ander bouwen en bestemmings-
plannen moeten dan wel goedgekeurd zijn. In 
Burgwerd vreest men sluiting van de school als 
er geen woningbouw mogelijk is. Ook in Parrega 
heeft men het plan om aan de zuidoost zijde goed-
keuring te geven tot het bouwen van 10 woningen. 

In Parrega heeft de gemeente er voor gekozen 
realisatie van nieuwbouw actief te begeleiden 
door de grond zelf te verwerven en uit te geven. 
De VVD vraagt zich af of dit verstandig is nu de 
huizenmarkt er niet meer zo florissant voor staat. 
Volgens wethouder Rein Boersma is dit de enige 
manier om de huizen betaalbaar te houden. Als 
een projectontwikkelaar op de kavels gezet 
wordt is de prijs vele malen hoger en wordt het 
zeker voor starters onbetaalbaar. De wethouder 
hoopt dat de huizenmarkt weer aantrekt maar 
enige zekerheid hierover heeft niemand. 

Exploitatieberekening de Papiermolen Makkum
Witmarsum - Sinds 2004 is de gemeente bezig 
om een uitbreiding van bedrijventerrein nabij 
Makkum mogelijk te maken. Uiteindelijk heeft 
dit geresulteerd in het sluiten van een koopover-
eenkomst van de benodigde gronden. De over-
dracht van deze gronden heeft nog niet plaats 
gevonden. Bijna alle partijen van de raad willen 
graag weten hoe de stand van zaken nu is en 
hoeveel belangstelling er is. Tevens is er de vraag, 
is nu alles goed geregeld met de mensen van de 
volkstuinen, die verschillende keren vergaderingen 

bezochten en daar hun wensen op tafel gelegd 
hebben. Wethouder Rein Boersma kan meedelen 
dat er bij de Raad van State twee beroepsschriften 
liggen. Het contract voor de verkopers ligt er en 
de betaling en levering komen dan later. Waarom 
nu een exploitatieberekening. Als de Raad van 
State haar uitspraak gedaan heeft en alles er om 
heen is geregeld betekent dit dat men meteen los 
kan. Er is één groot bedrijf met grote belangstel-
ling. Een aangelegd bedrijven terrein kan grote 
waarde voor Makkum hebben.

Dag van de ouderen Wûnseradiel
Makkum/Witmarsum - Op vrijdag 1 oktober 
wordt weer de jaarlijkse Dag van de Ouderen 
gevierd. Zoals ook voorgaande jaren kunt u 
terecht op twee locaties. In Makkum wederom in 
Avondrust en voor Witmarsum is er vanwege de 
verbouwing van Aylva State een alternatief 
gezocht. Daar wordt deze middag in de Hoekstien, 
van Aylvaweg 37, gevierd. Deze gezellige mid-
dag wordt georganiseerd in samenwerking met 

de ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO. 
Heeft u vragen of wilt u bij deze middag aanwezig 
zijn? Neemt u dan contact op met de receptie 
van Avondrust (tel.nr. 0515 231655) of Aylva 
State (tel.nr. 0517 531456). Opgeven kan tot 
vrijdag 24 september a.s. De toegang is gratis en 
de middag duurt van 14:30 tot 16:30 uur. Ook als 
u geen lid bent van een ouderenbond bent u van 
harte welkom!

Startzondag
Makkum - Op zondag 5 september is de PKN 
van Makkum gestart met het winterwerk. Deze 
dag begon met koffie en gebak en aansluitend 
daarop volgde een kerkdienst. Na de kerkdienst 
stapten een 80-tal mensen op de fiets en fietsten 
naar Piaam, alwaar de lunch genuttigd werd. 
Ook was daar de mogelijkheid om te kanoën, te 
waterfietsen of met een gemotoriseerd vaartuig 
een tochtje te maken. Vervolgens stapte de ploeg 
weer op de fiets. Allingawier was de bestem-
ming. En daar was van alles te doen. Er kon 

boerengolf gespeeld worden, je kon lekker 
genieten van het mooie weer aan de picknickta-
fel. En voor de kinderen was er een speurtocht. 
En er waren zelfs mensen die koste wat het kost 
even de kabelbaan wilden proberen….! De start-
zondag eindigde tenslotte met een gezellige 
barbecue in de tuin van Avondrust. 

De PKN kan, ook mede door de inzet van een groot 
aantal vrijwilligers en dankzij het prachtige 
weer, terugzien op een fantastische startzondag.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Werkzaamheden aan Makkumer Skûtsje

Eigen fotoEigen foto

Makkum - Na een overwintering aan de Grote 
Zijlroede in Makkumer water, om vast te wennen 
aan de thuishaven, is het casco bij Kooi Makkum 
op het droge gegaan. Tijdens deze winterslaap van 
het schip hebben de initiatiefnemers niet stil-
gezeten. In deze periode kon er al het een en ander 
worden voorbereid. Zo is de roef gemaakt en ook 
is er gewerkt aan de mastkoker, de zwaardop-
hanging en de opsteker. Regelmatig wordt er 
tijdens de wintermaanden aandacht aan het 
Makkumer skûtsje besteed door de regionale 
nieuwsbladen. Ook komen er veel positieve 
reacties vanuit het hele land. Mensen die spontaan 
een mailtje sturen en zich al vast als donateur 
aanbieden, op straat een van de eigenaren aan-
houden om vragen te stellen over het schip en er 
komen vele mensen een kijkje nemen bij het 
casco aan de Grote Zijlroede. Vele mooie namen 
voor het skûtsje worden ingestuurd en iedereen 
denkt mee. Het is nog steeds mogelijk om een 
mooie en originele naam in te sturen! 

Dankzij Jan Poog kon het skûtsje in april met 
zijn sleepboot de Wilskracht naar Kooi Makkum 
worden gesleept. Eeltje Kuperus wordt ingevlogen 
vanuit Maleisië en het skûtsje wordt over de weg 
vervoerd naar het Gruthôf. Er wordt daarbij een 
grote file veroorzaakt, want er past geen auto om-
heen. Het skûtsje wordt in de loods van Eeuwe 
Kooi aan het Gruthôf gestald. Het is fantastisch 
dat het schip hier mag staan. Onze dank hiervoor 
is zeer groot.

Vanaf dit moment wordt er dag en nacht door 
vader en zoon Kuperus aan het schip gewerkt om 
het skûtsje zeilklaar te maken. ’s Nachts wordt er 
vaak geen oog dicht gedaan en er worden in deze 
nachten de beste plannen bedacht. Er worden lange 

dagen gemaakt en er wordt over niets anders meer 
gesproken dan het opbouwen van hun “trots”. 
De vier andere eigenaren proberen ook zoveel 
mogelijk tijd vrij te maken voor het werken aan 
het skûtsje naast de drukte van hun eigen werk. 
(Pake) Verbeek komt regelmatig een inspectie-
ronde doen en geeft zijn visie op de zaak. Een 
deel van de bemanning is inmiddels rond. Ook is 
er al een giek, roer, fok en lier van het Woudsender 
skûtsje aangekocht en de mast van het Lemster 
skûtsje. De mast en de giek zijn kosteloos naar 
Makkum vervoerd door de Vlas transport B.V. 
Zoals eerder genoemd wordt het kranen en het 
onderdak van het skûtsje aangeboden door Eeuwe 
Kooi van Kooi Makkum. De verzekering van het 
schip wordt gesponsord door Wietze Nijboer. Ook 
zijn er aanbiedingen gedaan voor de sponsoring 
van een motor en schilderwerkzaamheden, later 
meer hierover. De Lastoorts uit Bolsward leent 
regelmatig gereedschap uit aan de mannen. Dit is 
natuurlijk fantastisch! Zonder deze mensen kunnen 
wij onze “skûtsjedroom” niet waarmaken. 

Na een korte vakantie naar het skûtsjesilen om de 
kunst af te kijken bij de SKS, om voor het laatste 
jaar bemanning te zijn op een skûtsje in de IFKS 
van een van de toekomstige concurrenten wordt 
er nu weer volop aan het skûtsje gewerkt. Tijdens 
de IFKS wordt schipper Klaas Kuperus al een keer 
voor de radio geïnterviewd door Sippy Tichelaar 
van Omrop Fryslân over het volgend jaar zeilende 
skûtsje van Makkum. Iedereen die nieuwsgierig 
is naar de vorderingen van het skûtsje is van harte 
welkom om eens een kijkje te nemen op het 
Gruthôf. Namen en reacties kunnen gemaild 
worden naar www.makkumerskutsje@gmail.
com of ingeleverd bij Bouwadviesburo Mark de 
Witte Bleekstraat 5 te Makkum.

Makkum - Wie heeft nog oude foto’s of andere 
leuke attributen uit de vijftiger/zestiger jaren voor 
een tentoonstelling in de bibliotheek. We zijn voor-
al geïnteresseerd in de jongerencultuur uit deze 
tijd, dus de tijd van nozems, vetkuiven, petticoats, 

rock ’n roll, jukeboxen en buikschuivers. 

Heeft u iets voor onze tentoonstelling neem 
contact met de bibliotheek (231385) of mail ons: 
bibliotheekmakkum@bswf.nl. 

Oproep van de bibliotheek Makkum
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De Vrouwen van Nu 
afd. Wûnseradiel starten 
het nieuwe seizoen
Witmarsum - De Vrouwen van Nu van de afde-
ling Wûnseradiel starten weer met hun winter-
programma op dinsdagavond 21 september a.s. 
om 19.45 uur in de Gekroonde Roskam te 
Witmarsum. Het bestuur heeft haar best gedaan 
om een aantrekkelijk winterprogramma samen te 
stellen, waardoor het zeer de moeite waard is om 
de bijeenkomsten te bezoeken, zowel voor de 
bestaande als nieuwe leden. Naast de gebruikelijke 
zaken komt er een uiteenlopend scala van onder-
werpen voorbij, zoals o.a. binnenhuisarchitectuur, 
autisme, schilderwerk van Klaas Koopmans. Op 
de startavond komt de heer B. de Boer om alles 
te vertellen over Groene Energie. Nieuwe leden 
en gasten zijn van harte welkom. 

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3        8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
      RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Workum - Als een evenement voor de 23e keer 
wordt gehouden is het eigenlijk overbodig om 
over dat festijn op zichzelf uitgebreid te schrijven. 
Het getal 23 staat er immers borg voor dat het 
evenement zijn nut en waarde meer dan heeft 
bewezen en zich een rotsvaste plaats op de 
kalender heeft verworven. Deze woorden gelden 
ook voor het beroemde Septemberpop, de tradi-
tionele opening van de jaarlijkse feestweek in 
Workum, dat dit jaar – inderdaad – voor de 23e 
keer op de rol staat. Aanstaande vrijdag en zater-
dag (17 en 18 september) is het weer zo ver en 
dat zal uitgaansminnend Friesland, want de lief-
hebbers komen letterlijk ‘overal’ vandaan, zeer 
goed doen. Weinig woorden over Septemberpop 
op zichzelf dus; iedere liefhebber weet zo lang-
zamerhand wel wat achter deze naam schuilgaat.
Veel interessanter is de vraag hoe een dergelijk 
muziekfestijn het zó lang en zó succesvol kan 
volhouden. Welnu, dan moet er allereerst een 
pluim worden gegeven aan Auke Pier Buma (de 
‘geestelijke vader’ van Septemberpop) en zijn team. 
Zij veranderen alleen zaken als dat écht nodig is en 
blijven verder trouw aan hun beproefde ‘format’ 
dat zijn deugdelijkheid meer dan heeft bewezen. 
En verder zorgen Auke Pier en de zijnen er ieder 
jaar weer voor dat een keur aan artiesten zijn 
opwachting in Workum maakt. Dit jaar is dat 
niet anders: George Baker, Peter Koelewijn, Die 
Twa, de Piratentoppers, Anneke Douma, Jannes 
(op de vrijdagavond) en Lasgo, Lemon en Jelle 
B. op de zaterdagavond.

Een serie artiesten dus die zonder enige twijfel 
van het label ‘top’ kan worden voorzien. Maar 
dat is niet het enige dat ter sprake moet komen 
als de hierboven geformuleerde vraag waarom 
Septemberpop al zo lang aan de weg timmert 
beantwoord dient te worden. We komen dan 
automatisch bij het zo moeilijk te omschrijven 
fenomeen ‘sfeer’. Wat is sfeer? Leg dat eens uit 
in het korte bestek van een krantenstukje. Maar 
duidelijk is wel dat ‘sfeer’ op Septemberpop 
altijd in overvloed aanwezig is. Het is gewoon 
goed om er te zijn, het is fijn en het is genieten 
geblazen. Laten we het daar maar bij houden. 
Welnu, al deze factoren lijken ook de komende 
editie weer volop voorhanden te zullen zijn. De 
feesttent op de Workumer Stedspôle is – kortom 
– op vrijdagavond 17 en zaterdagavond 18 sep-
tember gewoon weer ‘the place to be’. In de 
geschiedenis van Septemberpop is de vrijdag-
avond steeds belangrijker geworden en dat lijkt 
ook dit jaar weer het geval te zijn. Er zijn voor 
de wat ouderen weer tribunes langs de zijwanden 
voorin de tent geplaatst. De vrijdagavond trekt 
toch een wat ouder publiek dan de zaterdag-
avond en vandaar dat Auke Pier Buma en de 
zijnen – nu alweer enkele jaren geleden – tot 
deze service hebben besloten. De tribunes zijn 
gratis maar bieden ‘slechts’ plaats aan zo’n 150 
mensen en daarom is het wel zaak om mooi op 
tijd te komen als men verzekerd wil zijn van een 
zitplaatsje. Vrijdagavond gaat de tent open om 
19.00 uur en de muziek begint zo’n uurtje later. 
Zaterdagavond is men vanaf 21.00 uur welkom 
in de feesttent op de Stedspôle. De garderobe in 
de tent wordt weer verzorgd door de voetbal-
vereniging Workum en de opbrengst is ook voor 

deze club. Het ‘tarief’ is één muntje per jas; het 
lijkt een goed advies om eerst even muntjes te 
kopen en vervolgens de jas pas aan te bieden. De 
dames van het fotocrew team zijn weer aanwezig 
om de leukste plaatjes van het feest te maken. 
Iedere bezoeker vanaf 16 krijgt een polsbandje 
in verband met het strenge alcoholbeleid van de 
laatste jaren. De conclusie van een en ander: 
geen polsbandje betekent geen alcohol. Ben je 
dus 16 jaar, denk dan om je id-kaart. Als er nog 
vragen zijn kan men zich trouwens wenden tot 
het mailadres info@septemberpop.nl en verder is 
er nog veel na te lezen op www.septemberpop.nl.

De prijzen van Septemberpop verschillen wat de 
avonden betreft. Vrijdagavond kost een kaart aan 
de tent 15 euro en in de voorverkoop 12 euro. 
Een avond later is de toegang aan de tent 13 euro 
en in de voorverkoop 10 euro. De voorverkoop-
adressen zijn: Miedema’s lunchroom aan de 
Appelmarkt in Bolsward, cd-speciaalzaak en 
sigarenmagazijn Van der Velde aan het Noard in 
Workum en VIP-records in Sneek. Vrijdagavond 
is de presentatie in handen van de ‘eigen’ 
Workumer dj Taeke (Wouda) en een nieuwigheidje 
op deze avond is het dweilorkest de Heegemer 
Dekdweilers dat de pauzes tussen de diverse 
optredens ‘volspeelt’ met ongetwijfeld zeer aan-
stekelijke (feest)muziek. De zaterdagavond wordt 
– zoals de laatste jaren gebruikelijk is – onder 
meer gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
buitenpodium en de artiest die op deze locatie 
optreedt is Jelle B. Zelfs degenen die maar zijde-
lings bekend zijn met de muziek waarop ‘de 
jeugd van tegenwoordig’ uit zijn dak gaat (om 
maar even in de terminologie te blijven) zullen 
wel weten wie de uit Dokkum afkomstige Jelle 
B. is. En dat geldt nog meer voor de toppers die 
vrijdagavond hun opwachting maken. Je kunt wel 
wat vertellen over George Baker, Peter Koelewijn, 
Die Twa, de Piratentoppers, Anneke Douma en 
Jannes, maar als – om maar wat te noemen – je 
een stukje over voetballen gaat schrijven hoef je 
ook niet uit te leggen wie Johan Cruijff is. Over 
die orde van grootte hebben we het. En hetzelfde 
geldt voor de topband Lemon en de dito dance 
act Lasgo die zaterdagavond hun opwachting 
maken. Inderdaad, Septemberpop bewijst weer 
waarom het al zó lang zó geliefd is. Het wordt 
weer een fijn feest met een heerlijke sfeer. 
Allemaal op naar de Stedspôle!  

Absolute topartiesten maken hun opwachting  
Septemberpop weer sfeervol feest
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Kalkovens 13 0515 23 16 91
8754 GP Makkum 06 134 165 92

 In- en verkoop van auto’s 

 Reparatie en onderhoud 

 Apk (klaar) 

 Ruitreparatie en vervanging 

 Banden en velgen 

 Grote- kleine- en zomerbeurt

 Verkoop van nieuwe 

 en gebruikte onderdelen

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. Er is een geheel nieuwe collectie 
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar 
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien 
van Harmen Timmer en is de collectie van Ykje 
de Jong te bezichtigen.

Bolsward – Bibliotheek expositie van een groep 
amateur schilders uit Rijs van Galerie “Immer 
op Reys” van 18 schilderijen, uitgevoerd in acryl 
en krijt. Gedurende de hele maand september is 
tijdens de openingstijden van de bibliotheek het 
werk van Meinte Vierstra en Baukje Vierstra-
Dooper, Imie Graafsma, Wim van Lavieren en 
Syb de Jager te bezichtigen. Contactpersoon is: 
Syb de Jager, tel. 0515-574529

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 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 tele-
fonische afspraak maken op tel. 06-49678777 om 
De Cirkel te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizen-
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen. 
Geopend mei t/m september maandagmiddag 
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-
17.00 uur, Dorpsstraat 29

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met 
zilver te werken. De workshop is voor iedereen 
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen 
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 www.
edelsmederij-elske.nl

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

Agenda
woensdag 17 september
Workum – Stedspôle 20.00 uur 
Septemberpop Piratenfeest

zaterdag 18 september
Workum – Stedspôle 21.00 uur 
Septemberpop Lasgo Lemon Jelle B.

dinsdag 21 september
Witmarsum – Vrouwen van Nu Wûnseradiel 
start het winterprogramma om 19.45 uur met de 
heer B. de Boer die iets vertelt over Groene Energie
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Startkamp Scouting Burdine een groot succes!
Makkum - Het weekeinde van 3, 4 en 5 september 
is Scouting Burdine het nieuwe seizoen begonnen 
met een startkamp. Vrijdagavond werd er opgebouwd. 
De tenten werden neergezet, de bedden klaargemaakt 
en het kampvuur aangestoken. Het was een gezellige 
avond met elkaar.

Zaterdag kregen we bezoek van de burgemeester 
van Wuppieland! Hij vertelde ons dat in Wuppieland 
geen regenbogen meer kwamen, omdat er een kleur 
miste. Er waren heel veel kleuren met de burge-
meester meegekomen: Rood, Donkerblauw, Licht-
blauw, Roze, Geel, Groen en Oranje. Maar Paars 
was er niet! En zonder Paars kan de regenboog niet 
aan de hemel komen te staan! De vraag van de 
burgemeester was of de Scouts van Burdine konden 
helpen zoeken naar Paars. En natuurlijk waren die 
daar best toe bereid! De kinderen konden zelf een 
mooi gekleurde Wuppie maken in het gebouw. De 
oudere kinderen hadden een kleurenestafette op het 
veld naast het gebouw. Hierna was er een moment om 
vrij te spelen, waarbij nieuwe spelletjes ter plekke 
door kinderen en leiding werden uitgevonden. 
Vooral het gecombineerde voetbal-handbalspel met 
een volleybal en een rugbybal was een groot succes.

Na de lunch was er een speurtocht door het dorp. Er 
waren verschillende posten zoals een balgooi-spel, 
een indianenbrug, een heel groot Twisterspel en 
een visspel. De speurtocht eindigde op het strand. 
Daar werd naar hartenlust gespeeld, gezongen, 
gegraven, marshmellows gebakken, stokbroodjes 
gebakken en heerlijk gegeten! Menig voorbijganger 

is even blijven kijken hoe de scouts daar zaten met 
driepoten waarin een lekker vuurtje brandde. De 
Welpen wandelden door het donker weer terug naar 
het gebouw, en dat was best spannend! De Ver-
kenners en Explorers hadden een nachtspel met 
zaklampen bij de uitkijktoren. Terug bij het gebouw 
brandde er een lekker kampvuurtje, en werd de 
gezelligheid nog even voortgezet. Al met al belande 
iedereen met een goed gevoel en heerlijk moe in 
zijn of haar slaapzak.

De volgende dag, zondag, was het tijd voor het over-
vliegen. Dit jaar waren er 2 Explorers die de leef-
tijd hadden bereikt waarop ze naar de Stam kunnen. 
Zij moesten via een glibberglad zeiltje de zeedijk 
op zien te komen met een rauw ei in hun hand. 
Vanaf daar gingen zij gezamenlijk met hun eieren, 
op een surfplank naar de andere kant van het water. 
Daar konden zij de Stamtekens bemachtigen die zij 
nu op hun scoutingblouse mogen dragen. Een van 
de Explorers heeft dit hele traject haar ei heel kunnen 
houden. De andere heeft helaas zijn ei niet heel 
gehouden. Nadat hij als straf nog even over het 
zeiltje heen gerold heeft, zijn zij nu allebei Stamlid 
geworden. Pas bij het afsluiten van het startkamp 
kwam Paars te voorschijn. Hij bleek de hele tijd op 
het dak van het gebouw te hebben gelegen. Hij was 
daar in slaap gevallen! De burgemeester en de 
Wuppies zijn met zijn allen weer teruggegaan naar 
Wuppieland, waar nu vast een hele grote mooie 
regenboog aan de hemel staat.

Leiding en Bestuur Scouting Burdine

Witmarsum - Het zwemseizoen voor waterpark 
“Mounewetter” zit er weer op. Zaterdag 4 september 
waren er spelletjes voor de kinderen met o.a. “Glij 
‘m er in”. Ook werden de laatste zwemexamens 
afgenomen en kon er op zondag 5 september voor  
het laatst gezwommen worden.

Uitslagen Glij ‘m er in: 7 t/m 10 jaar: 
1. Ardi Bashotaj. 2. Anke Zwaagstra. 3. Rick Prinsen 
11 t/m 14 jaar: 
1. Marrit Wiersma. 2. Jolien Warners. 
15+: 1. Frans Dooper. 2. Shirley Beets.
Voor diploma A slaagden: 
Gonnie Schilstra, Colin Baarda, Djurra Postma, 
Roos van Ginniken, Klasina van der Gaast,  Marieke 
van Velthoven, Jesper Feenstra, Johan Tolsma, 
Ayolt Yntema, Jellyne vd Brug, Miranda Luzizila, 
Patrick Berends, Femmy Keuning, Ivan Ypma, 
David Mollema, Belen Dijkstra Griede, Thialda 
van Klink en Tygo Heidebrink
Voor diploma B slaagden: 
Sem Harp, Marit de Boer, Jelmer Kooijenga, 
Jehannes Rienstra, Johannes Bouma, Jurre van der 
Sluis, Jelmar Gerritsma, Christoff Hoernig, Jacob 
Joustra, Mente Yntema, Andre Draaisma, Tieme 
Gerritsma, Minne Leijendekker, Joyce van Eijk, 
Pierke Reitsma en Lynette Ypeij.
Voor diploma C slaagden: 
Lieke Hartman, Hylke Jan Sterkenburgh, Esma Luzizila, 
Ian Mulder, Bauke Reitsma, Ines Zwaagstra,  Mirjam 
Mollema, Esther Mollema, Germ van Popta, 
Samantha van der Meulen, Lucia Buwalda, Iris 
Quisenaerts, Femke Kooijenga, Svenja Gaastra, 
Teake Hiemstra, Senah Oostenveld, Berend van der 
Wal en Ilse Steigenga.
Zwemvaardigheid 1: 
Corrien Tolsma, Kim Dora Zijlstra, Myrthe Hettinga, 
Tjesse Bottema, Femke Spijksma en Hilde Veninga.

Zwemvaardigheid 2: 
Egbert Galema, Amber Zaagemans, Sandra Anema 
en Elma van der Logt
Zwemvaardigheid 3: 
Lummigje Geertje Bottema, Rjimkje Hendrika 
Bottema en Grieta Veninga
Afzwemmers Aquasurvival 1: 
Tom van der Sluis, Janco van der Hauw, Siebe Jan 
Otten, Rowan Cuperus, Damian Cuperus, Robin 
Gaastra, Wendy Gaastra, Anne Behnen, Simon 
Visser, Elisabeth Spijksma, Rixt van der Sluis, 
Erwina Spoelstra, Svenja Gaastra en Mera Hofstra
Afzwemmers Aquasurvival 2: 
Gerda Galema, Tessa Huttema, Lummigje Geertje 
Bottema, Rjimkje Hendrika Bottema, Tjesse Jan 
Bottema, Marije Brouwer, Anna Jet Kaastra, Kim 
Dora Zijlstra
Brevet 1. Rineke Westra en  Klaas Westra
Brevet 3. Heine Bouma, Domingo Luzizila, Sandra 
Anema, Tryntsje van Gosliga
Brevet 4. Emma Westra, Alleta van Popta, Hendrik 
Behnen, Gerda Galema en Baukje Zaagemans
Brevet 5. Elma Wiersma
Brevet 6. Francis Behnen en Roelof Rusticus
Brevet A EM examen EHBO: 
Edo Hedzer van der Meer, met dank aan de EHBO 
vereniging Arum Achlum Kimswerd voor het 
beschikbaar stellen van de reanimatiepop. 
Brons. Simone Westra.
Goud EM examen. Mark Douwe van der Meer

Iedereen wordt door de medewerkers van Waterpark 
Mounewetter gefeliciteerd met het behalen van de 
diploma´s en we hopen jullie allemaal volgend 
seizoen terug te zien. Bewaar de abonnementspasjes 
goed, want ze kunnen volgend jaar weer opgewaar-
deerd worden. Tot ziens in 2011!

Slotdag in Waterpark “Mounewetter”
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* op de site van de provincie staat dat de sluis van 
 Makkum waarschijnlijk per 1 oktober gesloten wordt. 
 Dit nodig is omdat de sluisdeuren vervangen 
 moeten worden.

* Veel mensen nog graag even tijdens de herfst-
 vakantie een weekje willen varen, de doorvaart 
 bij Makkum dan gestremd is.

* Ook veel schepen na 1 oktober naar de winter-
 berging gaan, dit via Makkum dan niet meer 
 mogelijk is.

* De stremming waarschijnlijk tot 31 december duurt 
 en het vroege tijdstip noodzakelijk is, vanwege het
 storm seizoen, veel watersporters niet blij zijn 
 met dit besluit. 

* Er in Wûnseradiel een fonds komt om verkrotting 
 tegen te gaan, er 7 panden zijn die echt niet meer 
 kunnen, de eigenaren nu onder druk gezet worden.

* Zij een kleine vergoeding kunnen krijgen bij de 
 herstelwerkzaamheden, de gemeente in 2005 een 
 perceel grond aangekocht heeft in Wons. Er in 
 verband met diverse gerechtelijke procedures nog 
 niets gebeurd is. 

* De gemeente in 2005 in zee gegaan is met de 
 Woningstichting de Friese Greiden, toen Welkom 
 en nu Elkien, er nu eindelijk iets kan gaan gebeuren.

* En dan nog dit wij als redactie niet alle nieuws/
 berichten elke week tijdig kunnen plaatsen, u begrijpt 
 het al er is dan onvoldoende ruimte beschikbaar!

Wist u dat...
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Makkum speelt gelijk in Stavoren
Stavoren - In een zeer matig duel heeft het eerste 
elftal van de voetbalvereniging Makkum afgelopen 
zaterdag 2 punten laten liggen in de uitwedstrijd 
tegen QVC. Na een 0-1 ruststand in het voordeel 
van Makkum kwam de thuisclub 20 minuten voor 
tijd langszij na een moment van onachtzaamheid 
in de Makkumer defensie. Een aloude voetbalwet 
zegt dat je meedoet om de prijzen als je ook je 
slechte wedstrijden wint. Lang leek het er op dat 
die wet, na de kwalitatief matige openingswed-
strijd van het seizoen tegen Bolswardia, voor 
Makkum ook in de tweede wedstrijd van het 
seizoen opgeld zou doen. 

Na een halfuur spelen was de ploeg via Daniël 
Kleiterp, die een slippertje van de QVC-ver-
dediging afstrafte, aan de leiding gekomen. Het 
was een van de schaarse hoogtepuntjes van de 
eerste helft. Het andere hoogtepunt, de enige 
goedlopende aanval in de eerste 45 minuten, was 
ook al van de gasten geweest. Na een prima 
combinatie was het Makkums beste aanvaller 
van de middag Feike Melchers die Kleiterp 
bediende die net niet scherp genoeg was in de 
afronding. Waar Makkum zeer matig speelde liet 
de thuisploeg met name voor rust zien dat het in 
de derde klasse nog slechter kan. Gedurende de 
eerste helft hoefde keeper Theo Nota geen 
enkele redding te verrichten. Dat was enerzijds 
de verdienste van de Makkumer afweer. Wat de 
ploeg van trainer Wieger Sinnema zijn thuis-
supporters aan de andere kant voorschotelde was 
van een bedenkelijk niveau. De spelers van de 
Quick Valken Combinatie waar Jan Willem 
Albada weer bij de eerste selectie is gehaald 
waren zeker de eerste helft niet of nauwelijks op 
een goede combinatie te betrappen. 

De vele meegereisde Makkum-supporters hadden 
er in de pauze, ondanks het matige spel van hun 
team, dan ook wel vertrouwen in dat na 90 minuten 
de tweede driepunter van het seizoen zou kunnen 

worden bijgeschreven. Dat was ook zeker gebeurd 
als Makkum ook maar enigszins in de buurt was 
gekomen van het niveau dat het haalde in de slot-
fase van de competitie vorig seizoen. De eerste 
twee wedstrijden van het seizoen hebben echter 
duidelijk gemaakt dat de ploeg erg moet wennen 
aan het nieuwe systeem dat de nieuwe trainer 
Hylke Schrale heeft geïntroduceerd. In plaats van 
met 2 speelt Makkum dit seizoen met 3 spitsen 
en vooralsnog blijkt dat geen onverdeeld succes. 
Gedurende een minuut of 70 mocht centrale 
middenvelder Menno Bijlsma zaterdag aantonen 
geen spits te zijn. Hij werd in de punt van de 
aanval uit zijn lijden verlost en vervangen door 
Stefan Kooistra die vorig seizoen regelmatig rechts-
half speelde. Dat de wissel geen verbetering bracht 
was net zo voorspelbaar als de winst van Ajax 
zaterdagavond tegen Willem II. Waar Makkum 
via Feike Melchers in de tweede helft nog een 
goede kans kreeg het duel vroegtijdig te beslissen 
kwam de thuisploeg halverwege de tweede helft 
enigszins onverwacht op gelijke hoogte. Een 
indraaiende vrije trap halverwege de helft van 
Makkum werd door de verdediging van Makkum 
verkeerd ingeschat en simpel inkopt door een 
der Staverse voorwaartsen. 

Hoewel duidelijk is dat de start van Makkum 
deze competitie allesbehalve overtuigend is, 
heeft de ploeg na 2 wedstrijden wel 4 punten en 
staat het keurig op de 5e plaats van de ranglijst. 
Als de ploeg straks weer  compleet is (door een 
trainingsachterstand ontbraken vaste krachten 
als Lennart Adema, Jan Hiemstra, Teake Elgersma 
en Jesse Adema zaterdag in de basisopstelling) 
zal het team ongetwijfeld een kwalitatieve impuls 
krijgen. Dat zal nodig zijn als Makkum dit seizoen 
echt mee wil meestrijden om de prijzen. Komende 
zaterdag speelt Makkum in en tegen promovendus 
Oudehaske, een ploeg waartegen het voor het laatst 
uitkwam in het seizoen 1993-1994. Aanvang van 
de wedstrijd op sportpark P. Bultsma: 14.30 uur.

PSV de Halsbânruters
Pingjum - Firdgum 28 juli.Suanne Huurman reed 
met Rymke v/d Greidpleats in de klasse L2 een 
goede proef met 180 punten goed voor de 2e prijs 
en een winstpunt.

Franeker 8 september, Anna Synensma reed met 
pony Turbo in de Bixie klasse A en won in beide 
proeven de 2e prijs.

Warga 8 september. Hilde Boersma kwam hier met 
Nynou v/d Beyemastate uit in de klasse B . In de 1e 
proef won zij de 5e prijs met 191 punten en in de 
2e proef de 3e prijs met 190 punten samen goed 
voor 2 winstpunten.

Haskerhorne 11 september pony’s. Muriël Stienstra 
kwam met Rozenlaan’s Daisy uit in de klasse M2. In 
de 2e proef won zij de 1e prijs met 180 punten 1 
winstpunt.

Haskerhorne 12 september paarden. In de klasse 
M2 kwam Sharona Vallinga uit met Vie-Power. In 
de 2e proef won zij de 1e prijs met 187 punten goed 
voor 1 winstpunt. Krista Koomen kwam uit in de 
klasse Z1 met Nuzelma. In de 1e proef won zij de 
2e prijs met 208 punten en in de 2e proef ook de 2e 
prijs met 215 punten samen goed voor 2 winstpunten.

De Makkumer Belboei

verschijnt ook hier....
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Kantoorboekhandel
T. Coufreur

Kerkstraat 17
8754 CP Makkum

0515-231492

Spelletjes Uitslagen 
Penjumer Merke
Pingjum - Hierbij nog de uitslagen van de diverse 
attracties van de gehouden Penjumer Merke. 

Bloemschikken 
onder leiding van Manon van Norren, 
jury: Renate de Backere en Marja Driessens. 
1. Nynke Brandsma. 
2. Anna Brandsma. 
3. Corinne Huizinga. 
4. Houkje Akker. 
5. Griet Tigchelaar

Darten jeugd 
1. Irma Folkertsma. 
2. Marrit Postma. 

Darten jeugd 16+ 
1. Hendrik Brandsma. 
2. Igor Kuiper.

Sjoelen  
1. Antsje Postma. 
2. Walther Veenendaal.

Winnaar stoelendans Gea Hiemstra.

Balgooien winnaarsronde 
1. Stefan de Jong. 
2. Henk van de Wetering.
3. Minke Brander. 
4. Friso Akkerman. 
5. Johan Visser.

Soloconcert door Piet Smit 
in Baptistenkerk “Bethel”
 
Workum - Vrijdag 17 september is er een solo-
concert van Piet Smit in de Baptistenkerk “Bethel”, 
Sud 52 Workum. Aanvang 20.00 uur toegang 
incl. koffie gratis. (collecte voor de onkosten).

Piet Smit is één van de bekendste gospelartiesten 
in Zuid-Afrika die inmiddels negen soloalbums 
en zeven duet Cd’s heeft gemaakt. Voor zes 
albums ontving hij een gouden plaat en Piet was 
de eerste christelijke artiest die in Zuid-Afrika een 
platina album behaalde. Vreemd misschien… 
maar Zuid-Afrikaanse muziek is aan het groeien 
in Nederland, en niet zonder reden. Ga mee op 
een muzikale reis met Piet Smit. Zijn stijl is 
luisterliedjes met een sfeervolle, voornamelijk 
akoestische begeleiding. Hoewel Piet vooral in 
het Afrikaans zingt, heeft hij ook twee 
Nederlands-talige Cd’s uitgebracht. Tijdens zijn 
vorige soloconcerten in ons land bleken zijn 
Nederlandstalige liedjes heel goed aan te slaan 
bij liefhebbers van gospelmuziek. Piet Smit 
zingt over geloven in de praktijk van het dage-
lijks leven. 

Naast optredens in bijna elke stad en dorp van 
Zuid-Afrika, verzorgt Piet ook regelmatig con-
certen in het buitenland. Zo trad hij op in 
Namibië, Zimbabwe, Engeland, Canada, de 
Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en 
nu dus ook in Workum dus Friesland.
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Ingezonden
Smeerlappen
Makkum - Bij het oud papier ophalen blijkt elke 
keer weer dat het oud papier verkeerd in de dozen 
wordt gedaan en/of er worden verkeerde dozen 
voor het oud papier gebruikt. In beide gevallen 
valt de doos uit elkaar voor deze in de container 
wordt gekieperd met als gevolg dat de straat 
bezaaid ligt met papier en helemaal als het waait.

Voor de papierophalers ligt dan de ondankbare taak 
de straat weer papier vrij te maken. Ondankbaar 
omdat enkele ‘schonen’ hun met open besmeurde 
inlegkruisjes tussen het oud papier hebben ver-
stopt. Bleef het daar maar bij enkele ‘schonen’ 
blijken ook nog eens volle poepluiers er bij 
gedaan te hebben. Dit zijn geen schonen meer 
maar in optima forma smeer.....!

De oud papier ophaalploeg.

SeniorWeb Bolsward 
en Makkum vernieuwd
Bolsward/Makkum - De Stichting SeniorWeb 
Wûnseradiel-Bolsward stelt zich als doel om alle 
50-jarigen en ouder van genoemde gemeenten in 
staat te stellen bij onze Stichting cursussen te 
volgen op het terrein van computerbeheersing. 
Reeds 1400 cursisten hebben zich in de laatste 
vijf jaar bij ons aangemeld voor een cursus of 
workshop. Het onderricht vindt plaats in de 
bibliotheken te Bolsward en Makkum. 

U kunt zich laten inschrijven voor de periode 
september-oktober; november-december; januari-
februari en maart- april. Elke cursus bestaat uit 8 
bijeenkomsten van elk anderhalf uur. Informatie-
boekjes en inschrijfformulieren liggen voor u 
klaar in de bibliotheken te Bolsward, Makkum, 
Witmarsum en Workum. 8 docenten geven les op 
vrijwillige basis. Elke lesgevende docent wordt 
geassisteerd door een begeleider. De sfeer is 
altijd ontspannend en het gaat in een acceptabel 
tempo. Hun motto is “Voor Senioren door Senioren”. 
Voor boek en lesmateriaal wordt gezorgd en u 
hoeft geen computer of laptop mee. 

Sinds 1 juli van dit jaar beschikken beide lesloca-
ties over nieuwe computers o.a.  voor de inwoners 
van Bolsward mogelijk gemaakt door een flinke 
financiële bijdrage van de gemeente Bolsward 
en de drie ideële Stichtingen: Stichting Het Wees-
huis, Hendrik Nannes en Catrijn Epesstichting 
en Sint Anthony Gasthuis. De nieuwe computers 
zijn uitgerust met 4 besturingssystemen te weten 
Windows XP, Windows Vista en Windows 7. 
Het 4e besturingssysteem is voor de bibliotheek. 
Om u in de goede groep te kunnen plaatsen moet 
u duidelijk uw besturingssysteem opgeven via het 
inschrijfformulier. Hoe eerder u zich opgeeft des 
te groter is de kans van plaatsing. Niet twijfelen 
maar gewoon doen. Hebt u nog vragen, even 
bellen voor informatie 0515-574529
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Maak nu
je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke

www.1kapper.nl

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Klussenbedrijf U. Tuinier Nachtkaatspartij

eigen fotoeigen foto
Makkum - Vrijdag 3 september jl. vond deze Nacht-
kaatspartij plaats op het Plein te Makkum. Het begon 
om 19.00 uur. De prijzen (waardebonnen) en de kransen 
werden aangeboden door Klussenbedrijf Uilke 
Tuinier uit Makkum. In tegenstelling tot de straatkaats-
partij van juli, eerder dit jaar, kon deze partij wel 
doorgaan omdat er voldoende belangstelling was 
om hieraan deel te nemen. De weersomstandigheden 
waren prima, natuurlijk werd het ’s avonds wat frisjes, 
maar onder de warme lampen op het terras was het 
goed toeven. Net als in 2009, werd er zowel een 
Dames- als een Herenwedstrijd verkaatst.

Bij de Heren waren er negen parturen. Direct om 
19.00 uur gingen de heren los in twee perken. Het 
partuur van Hillebrand Visser, Leendert Kooistra 
en Jaap Reitsma versloeg in de eerste omloop het 
partuur van Siepie Attema (Koning van 2009), 
Rinke Reitsma en Bert Bosma (bijgeloot) met 5/2 
– 6/4. Na een staand nummer in de tweede omloop 
trof men het partuur van Harry v.d. Weerdt, Germ 
v.d. Meer en Jan-Wieger Postma in de halve finale. 
Deze laatsten hadden eerder op de avond een zeer 
zware eerste omloop gekaatst. Het partuur van Daniël 
Kleiterp, Gerrie Krikke en Bert Bosma werd door 
hen heel knap verslagen. Harry, Germ en Jan-Wieger 
stonden steeds een eerst achter, maar telkens op een 
stand van 6/6 kwam men weer op gelijke hoogte, 
om uiteindelijk de winst te pakken met 5/5 – 6/2. 

Een overwinning in de tweede omloop met 5/3 – 6/6, 
deed hen in de derde omloop belanden, waarin ze 
moesten kaatsen om een plaats in de finale. Het 
werd een spannende partij, met kansen voor beide 
parturen. Het partuur van Harry won uiteindelijk 
van het partuur van Hillebrand met 5/4 – 6/2. Het 
partuur van Sander Rinia, Harm-Jan Cuperus en 
Tonny Verweij kreeg na een eenvoudige eerste 
omloop (5/2 – 6/4) een pittige tweede omloop voor 
de kiezen. Hun tegenstanders Lennart Adema, Sietse 
Lenters en Jeroen Adema waren van plan om door 
te stomen naar de finale, aangezien er een staand 
nummer in de derde omloop zou zijn. Aan de tele-
graaf hing uiteindelijk de stand van 5/5 – 0/6 in het 
voordeel van het partuur van Sander. Harry, Germ 
en Jan-Wieger hadden drie omlopen moeten kaatsen 
om de finale te bereiken en dat had hen toch wel 
wat krachten gekost. Ze moesten het onderspit delven 
tegen Sander, Harm-Jan en Tonny met 5/3 – 6/0. 
Sander Rinia werd tot koning van deze 
Nachtkaatspartij uitgeroepen

Uitslag: 
1.  Sander Rinia (K), Harm-Jan Cuperus, 
 Tonny Verweij. 
2.  Harry v.d. Weerdt, Germ v.d. Meer, 
 Jan-Wieger Postma. 
3.  Hillebrand Visser, Leendert Kooistra, 
 Jaap Reitsma.

Bij de Dames waren er zes complete parturen. De 
eerste parturen gingen los nadat er al enkele heren-
partijen verkaatst waren. Het partuur van Wiepkje 
Fennema, Andrea v.d. Velde en Rina Nota had in de 
eerste omloop niet veel moeite met het partuur van 
Geertina Nota, Corine Veltman en Attie Dijkstra: 
5/2 – 6/6. In de tweede omloop won het partuur van 
Wiepkje met 5/2 – 6/6 van het partuur van Geartsje 
Haijtema, Boukje v.d. Werf en Doutzen Ouderkerken, 
zodat de finale een feit was. De eerste omloop van 
Geartsje, Boukje en Doutzen is wel nog even het 
vermelden waard. In deze spannende eerste omloop 
tegen Helena Kleiterp, Christine Cuperus en Rosé 
Goemaat werd echt alles uit de kast gehaald om de 
toeschouwers te laten genieten. Het werd 5/5 – 6/4 
voor het partuur van Geartsje. Het partuur van 
Vollie Oostenveld, Janet Nota en Marijke Klaver 
trof in de eerste omloop het partuur van Willy v.d. 
Velde, Mieke Tilburgs en Jet Wijnja. Even leek het 
erop dat Willy, Mieke en Jet voor een stunt konden 
zorgen en de dit jaar oppermachtige Vollie een 
nederlaag konden toebrengen, maar door drie fou-
ten (steeds op 6/6) gingen de belangrijke punten 
naar Vollie, Janet en Marijke, die uiteindelijk de 

partij wonnen met 5/4 – 6/4. Vervolgens hadden ze 
een staand nummer en zodoende troffen ze in de 
finale het partuur van Wiepkje. 

De finale was een thriller ! De beide parturen knokten 
voor wat ze waard waren. Vlak voor het einde van 
de partij was er nog een heldenrol weggelegd voor 
Wiepkje. Bij de stand 5/5 – 6/4 in het voordeel van 
Vollie cs. keerde zij met gevaar voor eigen leven  
een bal op de boven, gevolgd door een dubbele salto 
over de kaatsbank. Vollie kwam helemaal uit het 
perk aanstormen om de bal alsnog over de boven te 
slaan, maar Wiepkje (nog liggend op de grond binnen 
de lijnen) strekte zich uit en keerde de bal opnieuw. 
Een kaats! i.p.v. de boppeslach. Deze kaats kon later 
echter niet voorbij worden geslagen door Wiepkje 
en haar maten, zodat de winst met 5/5 – 6/4 naar 
Vollie, Janet en Marijke ging. Tot koningin werd 
Vollie Oostenveld uitgeroepen. Zij ontving de spik-
splinternieuwe Fam. Otten Wisselbeker.

Uitslag: 
1. Vollie Oostenveld (K), Janet Nota, Marijke Klaver. 
2. Wiepkje Fennema, Andrea v.d. Velde, Rina Nota.   
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V.V. Makkum
zaterdag 18 september
Oudehaske 1 - Makkum 1  14.30 uur
Makkum 2          - Workum 2     14.30 uur
Rood Geel 3      - Makkum 3   14.30 uur
Heerenv/boys 6   - Makkum 4   14.30 uur

Makkum DA1   - SDS DA2  12.30 uur
Makkum B1     - Sneek/w/z B2 14.30 uur
Makkum C1    - Franeker C2 10.45 uur
Makkum C2   - Woudsend C1  9.00 uur
De Walde MC1   - Makkum MC1 9.00 uur

Balk D1        - Makkum D1 12.15 uur
Franeker D2    - Makkum D2  10.30 uur
Makkum E1     - CVVO E2   10.30 uur
Makkum E2      - TOP 63 E2 10.15 uur
GAVC E4       - Makkum E3  10.00 uur
Scharneg. E4 - Makkum E4   9.00 uur
NOK F1           - Makkum F1 12.05 uur
Makkum F2       - RES F2       9.15 uur
Makkum F3     - Heeg F4    9.00 uur

TE KOOP

Van der Weijstrjitte 3
EXMORRA

Keurig onderhouden 
gezinswoning met 3 

slaapkamers, zonnige 
tuin en berging.

Vraagprijs:
€ 152.500,00 k.k.

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 ver-
spreidingsgebied 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

Voetbalprogramma

Wist u dat...

Colofon

* de damclub O.K.K. van Makkum op dinsdag 
 14 september de eerste wedstrijd weer heeft 
 gespeeld? 

* deze worden gehouden op de dinsdagavond 
 vanaf 20.00 uur in Hotel de Prins

* nieuwe leden zijn van harte welkom
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Kleine kleuren t.v. maat 35-35 kleur zwart € 25.-, 
tel. 06-25304506

80cm flat screen tv € 150-; Eiken tafel 220x87   
€ 250-; 6 stoelen voor tafel € 100-; 2x hout boeken 
kasten € 50-per st.; Hout salon tafel € 75-; Glas-
metaal tuin tafel met 4 stoelen € 125-, tel. 06- 
10444921

Vijverstofzuiger € 50.-; Senseo apparaat € 10.-; 
Caravan koffiezet app 500w € 5.-; Hawk fiets-
drager voor 2 fietsen € 50.-,tel. 06-25584608

Grijs TV kastje h-b-d - 75-60-50 € 20.-, tel. 
06-25304506

Herfst-/winterkleding gevraagd voor de kleding-
verkoop van de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod, 
op woensdag 29 september van 19.00-21.00 uur 
in het MFC. Kleding kunt u tot uiterlijk 25 sep-
tember inleveren bij de peuterspeelzaal of u kunt 
contact opnemen met Gretha 233515 of Angela 
232965.
 

Houten kano twee zitter 4 meter z.g.a.n., tel. 
06-10140661

Handgrasmaaier, tel. 06-25304506
 

Hondencursus in Makkum op zaterdagmorgen. 
Start eind september. Voor info of opgave, tel. 
0515-231119 of www.hondencursusmakkum.nl.

Wie heeft een hamsterkooi, als u er een hebt en niet 
meer hoeft bel dan met Abe, tel. 0515-230522

 
op zondag 5 september, zonnebril merk: Serengeti 
Route: Schans-Markt-Turfmarkt-Bonthuissteeg- 
C Lenigestraat- Touwenlaan-Tjalkstraat-Aakweg 
tel. 06-1549 3700

Er loopt al en paar dagen in de Kerkstraat een klein 
grijsgestreept poesje met wit in de snuit. Wie het 
beestje mist kan daar in de buurt zoeken. Het heeft 
een klikbandje om donkerkleurig met ringetje 
maar er hangt geen belletje of naamkokertje aan.

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

AANGEBODEN

GEZOCHT

VERLOREN

VAN WIE IS DIT JONGE POESJE

Zoekertje
Belboei Leden Partij

Zondag 5 sept. jl. vond de laatste ledenpartij 
plaats van de KV Makkum. Bij de Heren stonden 
er slechts vijf parturen op de lijst en hier was 
zelfs een verliezersronde bij. Het partuur van 
Hayo Attema, Harry v.d. Weerdt en Sietse Genee 
won in de eerste omloop met 5/2 – 6/2 van het 
partuur van Ype Smink, Warren v.d. Veen en 
Sjirk Rolsma. Een staand nummer volgde en de 
finale was meteen bereikt. Het partuur van 
Andries Smink, Leo Nauta en René v.d. Land 
moest er in hun eerste omloop harder aan trek-
ken, want het partuur van Siepie Attema, Emiel 
Wijma en Tonny Verweij gaf goed tegenstand. 
De twee schooljongens, René en Emiel, kaatsten 
prima in deze Heren-klasse. Uiteindelijk won het 
partuur van Andries met 5/4 – 6/4. Zij moesten 
het in de tweede omloop opnemen tegen het par-
tuur van Sander Rinia, Harm-Jan Cuperus en de 
derde schooljongen van vandaag Age Poog. 
Waarschijnlijk hadden Sander en Harm-Jan hun 
Nachtkaatspartij-overwinningsfeest nog in de 
benen zitten, want Andries, Leo en René wonnen 
met 5/3 – 6/6 en kwamen hiermee in de finale 
terecht. De Dames finale in het perk ernaast 

kreeg ‘alles aan de hang’ en duurde behoorlijk 
lang, maar deze Heren finale werd wat vlotter 
gespeeld. Andries, Leo en René wonnen met 5/2 
– 6/0 van Hayo, Harry en Sietse.

In de verliezersronde stond het partuur van Ype, 
Warren en Sjirk tegenover het partuur van 
Siepie, Emiel en Tonny. Er was hier maar één 
prijs waar om gestreden kon worden en de 
beslissing zou vallen in deze finale. De winnaars 
waren Siepie, Emiel en Tonny, zij wonnen met 
5/3 – 6/4.

De prijzen werden aangeboden door Café – Bar 
“De Belboei “ en bestonden uit medailles en 
waardebonnen. De kransen werden aangeboden 
door A. Kamstra Bloemencentrum “Maggenheim”.

Uitslag Heren winnaarsronde: 
1. Andries Smink, Leo Nauta, René v.d. Land. 
2. Hayo Attema, Harry v.d. Weerdt, Sietze Genee.   

Uitslag Heren verliezersronde:
1. Siepie Attema, Emiel Wijma, Tonny Verweij.  

Zondag 5 September was de laatste belboeikaats-
partij. Het werd een prachtige zonnige dag om te 
kaatsen met 6 damesparturen. Ook al was er helaas 
weinig opgave, de mogelijkheid was er om 2 
poulen van 3 parturen te maken. Zo kreeg elk 
partuur de kans om 2 keer te kaatsen. Poule 1 - 
Vaak was de stand 6-6 gelijk, maar met een 
eindstand van 5-1 6-0 versloeg het partuur van 
Lena Wijbenga, Japke Smit en Doutzen Ouder-
kerken het partuur van Willy van der Velde, 
Geartsje Haijtema en Helena Kleiterp. Poule 2 - 
Het partuur van Vollie Oostenveld, Ingrid Groen 
en Angela Vrooman hadden een fanatieke wed-
strijd tegen het partuur van Geertina Nota, Rina 
Nota en Christine Cuperus. Met een stand van 
4-5 6-6 won het partuur van Geertina Nota. De 
verliezers van poule 1 moesten kaatsen tegen 
Andrea van der Velde, Mieke Tilburgs en Hinke 
Wijbenga. Er werd spannend gekaatst en de partij 
verliep in uitstekende sfeer. Met 5-5 4-6 won het 
partuur van Andrea van der Velde. De verliezers 
van poule 2 gingen kaatsen tegen het partuur 

Titia Rinia, Hieke Bootsma en Jet Wijnja. Beide 
parturen waren actief aan het kaatsen maar het 
partuur van Vollie Oostenveld won met een stand 
van 2-5 2-6. De beslissende partijen waren aan de 
gang, in poule 1 won het partuur van Andrea van 
der Velde het tegen het partuur van Lena Wijbenga 
met 5-2 6-4. Nu was het afwachten tegen wie het 
partuur van Andrea in de finale zou moeten kaat-
sen. Na een lange partij dat eindigde met 5-5 6-6 won 
het partuur van Geertina Nota tegen Titia Rinia. 
In de finale nam het partuur van Andrea het op 
tegen het partuur van Geertina. Het beloofde een 
spannende wedstrijd te worden tussen de parturen. 
De stand werd uiteindelijk 5-5 6-6 gelijk maar de 
kaats moest door het partuur van Andrea voorbij 
worden geslagen. Met een bepalende opslag van 
Christine werd de bal voor in het perk bij Mieke 
Tilburgs gebracht. Deze bal werd door Mieke meters 
uit het perk geslagen, hier kon het partuur van 
Geertina niet tegen op. De verassende eindstand 
werd met 5-5 6-6 gewonnen door Andrea van 
der Velde, Mieke Tilburgs en Hinke Wijbenga.
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