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Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Nabij centrum gelegen uitstekend onderhouden, 
keurig en modern kantoor/praktijkruimte (ruim 100 m²) 

met voldoende parkeergelegenheid eigen terrein.
Vraagprijs € 160.000,- k.k.

Makkum, Cynthia Lenigestraat 22
Huur 

bespreekbaar

Wervelende Gymnastiek uitvoering DES

Makkum - Afgelopen zaterdagavond vond in de 
sporthal van het MFC de uitvoering plaats van 
Gymnastiekvereniging DES Makkum, die dit jaar 
55 jaar bestaat. Een afgeladen sporthal zag een 
wervelende show met als thema “Musicals”.  De 
oude ingang aan de Lieuwkemastraat was omge-
toverd tot een showentree, compleet met rode 
loper, ballonpilaren, geleide touwen en boven de 
entreedeuren een verlichte markies. Binnen was 
de sporthal ook al een groot theater. De lichtshow 
en het geluid werd verzorgd door Cees Jaspers 
en zorgde voor de juiste ambiance. Op een groot 
scherm kon het ruim 350 koppige publiek de 
sfeer van de 14 musicalitems die werden opge-
voerd door middel van een diashow meebeleven. 
Voorzitster Geertina Bijlsma richtte het woord na 
de mooie opening van de volledige groep gym-
nasten tot hun ereleden Jelle en Wil de Vries. 
Ook werd sponsor Windunie, vertegenwoordigd 
door Sake Bijma begroet op deze bijzondere avond. 
Bijzonder omdat het al weer 5 jaar geleden was 
dat er door de vereniging een uitvoering werd 
gegeven. Dat dit om de 5 jaar gebeurd is begrij-
pelijk als je deze avond getuige bent geweest 
van de organisatie en voorbereiding die dit eve-
nement nodig heeft. 

Onder leiding van Sjoerdtje de Jong was er op 
elke musical een dans of gymnastische oefening 
ingestudeerd. Vlot werden de decors door de 
mannen van de bestuursleden op de juiste plek 
geplaatst waardoor de avond als een vloeiende 

voorstelling aan je voorbij ging. Een decor met 
compleet eigen gemaakte bomen fungeerde als 
Sprookjesbos met ware Reus, Kabouters, Trollen, 
Heks en Fee waar de jongste kleutergroep door-
heen danste. De met blacklight belichte dans uit 
de musical “We will rock you, gaf de meisjes-
groep 10+ uitgedost met de witte handschoentjes, 
witte gitaren veel kleur. De muziek van Queen 
daarbij gaf een indrukwekkend beeld. Voor de 
pauze  was het tijd voor een groep gymnasten uit 
Den Helder die een act met vier “Rohnraden” 
opvoerden. Deze meiden staande in stalen hoepels 
draaiden sierlijk hun rondjes door de zaal op muziek 
van James Bond. Het optreden uit de musical Annie, 
die de meisjesgroep compleet met sopemmers, 
dweilen, bedden en rijdende wasmand lieten zien 
werd ook met luid applaus gewaardeerd. De jongens-
groep liet zijn beste kant zien met een optreden 
uit de musical Ciske de Rat. Spektakel was te 
zien op de Tumblingbaan waarbij de salto’s en 
flikflaks niet werden geschuwd, muziek uit de 
musical Hairspray zorgde voor het juiste tempo. 
Verder waren er fragmenten uit de musicals, 
Grease, Abba, Mary Poppins en Tarzan.

Als slot was het aan alle 120 kinderen de taak 
het publiek hun laatste dans te laten zien met het 
Do Re Mi uit de musical van The sound of 
Music. Na een ruim drie uur durende show werd 
publiek, deelnemers en organisatie bedankt voor 
een zeer geslaagde avond. Binnenkort zijn de 
foto's te zien op onze site www.desmakkum.nl.

Speciaal voor 

Speciaal voor 

Pino en Margriet in Kenia!

Pino en Margriet in Kenia!
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Kerkdiensten   
zondag 21 november  
             
Van Doniakerk    
9.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser

R.K. kerk 
10.00 uur Gezamenlijke viering te Bolsward 

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

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum  
10.00 uur br. M. Span (Fries)

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 Tandartspraktijk 
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

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tijdelijk meldingsnummer tel. 0517-531654

Info Familieberichten
Joun
As it jounich wurdt,
It sintsje undergiet,
En  alles om us hinne frede flústert,
Is it goed, det het hert
Det ek syn jounen kent, 
Nei drokke dei de stimmen Gods  bilústert.

Makkum 1913                         J.Salverda

Rustig is van ons heengegaan onze lieve heit, pake en oerpake

Klaas Salverda
Op de leeftijd van bijna 96 jaar, sinds 24 november 1988 weduwnaar van Taetske Hoekstra.

Makkum, Makkum,
29 november 1914 13 november 2010

 Amsterdam Pieteke
 Sneek Joke
  Naomi en Alex
  Daisy en Dylan
  Hanna en Rolf
  Lars

 Klarenbeek Johan    
  Menno en Arga
  Maud
  Thijs (herinnering)

 Harlingen Réne en Herman
  Luuk en Jonas

Wij zijn heel dankbaar voor de liefdevolle verzorging die heit in Huize “Avondrust“ gehad heeft.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 19 november in de Van Doniakerk te 
Makkum, aanvang 14.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats bij 
bovengenoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren een half uur voor aanvang van de dienst.

Correspondentieadres: Joke Salverda, Furmerusstraat 538, 8602 CG Sneek

Als wij u vergeten zijn een rouwbrief te sturen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

Bedroefd zijn wij door het overlijden van

Klaasje de Witte
Jaren was zij actief bij onze tennisvereniging.
Namens het bestuur wensen wij de familie 
veel sterkte.

Tennisvereniging Makkum

Uw blijk van medeleven ondervonden na het 
overlijden van onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder

Janke Wijnalda
wed. van Eelke v.d. Laan, heeft ons goed gedaan, 
hiervoor onze oprechte dank. 

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Makkum, november 2010

Sûnder ús Ernst is alles oars

It hat ús goed dien,
safolle kaarten,

safolle leave wurden,
in tút as in hân te krijen
nei it fersjerren fan ús

Ernst Freitag
Wy tankje jimme hertlik

Grietje Freitag-Koornstra

Betsie en Bouwe
Brecht
Berber

Aloysius
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Yoghurt 0% vet, 500 gram.............................99 cent

Gebraden Kipfilet...................per pakje 25 cent korting

Friesche Vlag Magere Fruityoghurt, 1 liter......................1.59

Pinda's Gezouten, 235 gram.................van 1.49 voor 99 cent

Pally Theebiscuit, 240 gram..................................nu 55 cent

Baquettes Wit, pak à 2 stuks..........................nu 1+1 gratis

Aanbiedingen geldig van do. 18/11 t.e.m. wo.24/11

Profiteer van 18 t-m 20 november
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Hacheevlees
500 gram 4,95
Varkensvleesvoordeel

Diverse soorten Schnitzels
100 gram 1,40
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Runderrollade + 

100 gram Snijworst                       samen    2,69
Salade van de week

Smulsalade
100 gram 0,85
Specialiteit van de week

Oriëntal Muffin
iedere 4e gratis 4=3

Deze atleet met geknikte knieën
heeft op zijn 30e voldoende energieën 

voor voetbal, kaats- en schaatsen

Wist u dat...
* Vandaag is er geen ruimte in de MB om al het 
 nieuws te kunnen plaatsen, helaas maar het is niet 
 anders…..

* volgend jaar 14 mei weer de jaarlijkse rommel-
 markt/fancyfair  is van de PKN in Makkum, heeft 
 u spullen hiervoor  dan kunt u dit nu al doorgeven 
 aan Titia van der Heide, De Pôlle  15 tel. 0515- 
 23 28 34. U krijgt dan te horen wanneer het wordt 
 opgehaald. 

* donderdag 18 november staat er een papier-
 container de hele dag bij de O.B.S iepen stee. 
 Voor al uw oud papier dat u kunt brengen.
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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  NOVEMBER

 Kip Hoi Sien
 Babi Pangang
 Mini Loempia's
 Witte rijst

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

Zwarte Pieten inspecteren Makkum

Makkum - Sinterklaas is nog niet aan zijn bezoek 
aan Makkum begonnen. Toch liepen er afgelopen 
zaterdag al twee Zwarte Pieten, Prit (Pieten Route 
Inspectie Team) door Makkum. Sinterklaas had 
burgemeester Theunis Piersma gevraagd om een 
auto met chauffeur van de gemeente Wûnseradiel 
beschikbaar te stellen, zodat de Pieten hun inspectie 
door Makkum uit konden voeren. Compleet met 
zwaailicht gingen ze het hele dorp door. Ze hadden 
al gehoord dat de toegang tot Makkum uitgebag-
gerd werd en zagen de baggerschepen liggen. 
Daarover was dus geen discussie mogelijk. De 
vaarroute is diep genoeg. De sluis en bruggen 
moeten wel open kunnen als de boot van 
Sinterklaas er door gaat en ook dat is geregeld. 
Wel kwamen de Pieten enkele uithangborden 
tegen die gevaarlijke laag hangen. Dit kwam op 
de lijst te staan waarop Let op!  staat. In de win-
kels ontdekten ze dat er genoeg pepernoten en 
chocoladeletters voorradig zijn. Speelgoed en 
andere leuke dingen die aan Sinterklaas gevraagd 

kunnen worden zijn ook volop aanwezig in de 
Makkumer winkels. Er lijken dus geen proble-
men te zijn voor een gezellige Sinterklaas. 

Nadat ze het hele dorp opgemeten hadden gingen 
de Pieten naar het Multifunctioneel Centrum. 
Hier zal Sinterklaas met zijn Pieten aanwezig 
zijn bij het feest wat na de intocht gehouden 
wordt. Wat deze Prit Pieten betreft is er niets wat 
de intocht van Sinterklaas in de weg kan staan of 
hangen. Maar je weet het natuurlijk nooit.

Witmarsum -Twee ondernemers hebben het plan 
om op de gemeentewerf te Makkum een Dinozoo 
te ontwikkelen. Het bureau KWAN Leisure heeft 
hier onderzoek naar gedaan en het zou mogelijk 
moeten zijn. De ondernemers Theo op de Hoek 
en Leo van Breden hebben in het verleden al eens 
uitgelegd hoe zij dit denken te realiseren. De 
omgeving is ruig en leent zich uitstekend voor 
dit plan. De oppervlakte van het terrein is 7 ha.  
Ook zou het een seizoensverlenging voor de 
toeristen met zich mee brengen. Men verwacht 
tussen de 30.000 en 50.000 bezoekers. In het 
park worden dan dieren tentoongesteld, die ooit 
in deze streek geleefd hebben. In een grote bak 

mogen kinderen dan botten zoeken. De gemeente-
werf ligt naast een natuurgebied van het Fryske 
Gea en er moet eerst onderzocht worden wat voor 
mogelijkheden dit perceel anders nog zou kunnen 
bieden. Uit het onderzoek door KWAN kwam ook 
naar voren dat een outdoor sport accommodatie 
met een klim muur en een survival parcours 
uitstekend zou kunnen functioneren. De beide 
ondernemers moet nu wachten op de nieuwe 
raad en deze zal een besluit moeten nemen of het 
wel of niet door kan gaan. De ondernemers van 
Makkum zien een dinozoo wel zitten en de horeca 
voorzieningen in en rond Makkum zijn ruim-
schoots aanwezig om de bezoekers te ontvangen.

Investering Dinozoo Makkum 5 miljoen euro
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei Witmarsum - Namens de ouders, kinderen en 

personeel sprak Natasja Kanbier de commissie-
leden van de raad toe. Sinds de verbouw van het 
MFC in Makkum is het speelterrein van de school 
niet meer veilig. Het hek is verwijderd en wat er 
nog staat is stuk. Hiervoor wil men graag geld 
voor vernieuwing. Eigenlijk is dit niet alles. De 
school voldoet absoluut niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Het gebouw heeft enkele beglazing, 
de verwarming is verouderd en de indeling is 
ontoereikend om een ieder een goede plek te geven. 
Het luchtcirculatie systeem, wat tegenwoordig 
belangrijk is ontbreekt. En zo zijn er veel zaken 
die niet meer aan de eisen voldoen. De school is 
opgeklommen naar een goede school. En wil 
graag dat dit zo blijft. Niet alleen goed onderwijs 

is belangrijk, maar ook een goede leefomgeving 
is van groot belang. Rondom zijn veel scholen al 
nieuw gebouwd of volledig verbouwd en dit is 
de laatste jaren aan It Iepen Stee voorbij gegaan. 
Alle raadsfracties hebben een bezoek aan de 
school gebracht en allen kunnen deze mening 
delen. Het is duidelijk. Het is natuurlijk moeilijk 
om in de laatste fase, waarin de gemeente zit 
voor de fusie, nog een dergelijk groot besluit te 
nemen maar het geld voor het hekwerk moet er 
natuurlijk komen. In de laatste raadsvergadering 
van Wûnseradiel zal dit punt zeker nog aan de 
orde komen en een laatste opmerking van een 
raadslid was,”St. Martinus zit ook niet lekker en 
is het mogelijk om in de toekomst samen een 
school te bouwen naast het MFC”. 

It Iepen Stee is aan onderhoud toe

Programma intocht van Sinterklaas in Makkum

Makkum - Nog 3 nachtjes slapen...en dan is het 
zo ver….dan komt (als alles goed gaat) Sinterklaas 
met al z’n Pieten naar Makkum om 13.00 uur is 
het Sinterklaas opwarmfeest op de haven. Vanaf 
deze tijd kunnen kinderen vast in de stemming 
komen door liedjes mee te zingen en dansen op 
de Sinterklaasmuziek, want Sinterklaas moet natuur-
lijk wel luidkeels en een beetje zuiver toegezongen 
worden….dus thuis maar vast oefenen. 

Om 13.30 uur een uur vroeger dan vorig jaar 
komen Sinterklaas, hoofdpiet en alle andere Pieten 
aan in de haven van Makkum. We wachten in 
spanning af wat er daar allemaal gaat gebeuren...
Vervolgens lopen we achter muziekkorps en 
drumband Hallelujah aan naar het Multifunctioneel 
Centrum Maggenheim. Om 13.50 uur wordt 
Sinterklaas verwelkomd, voor de laatste keer in 
Makkum door burgemeester Theunis Piersma in 
het Multifunctioneel Centrum Maggenheim.

14.00-14.45 uur: Supercoole Zwarte Pietenshow 
voor de kinderen tot en met groep 2. Sinterklaas, 
hoofdpiet en een aantal andere Pieten nemen 
deze kinderen mee naar een andere zaal in MFC 

Maggenheim. De Pieten treden hier voor jullie op 
en natuurlijk mogen er kinderen die dat willen, 
bij Sinterklaas komen om een tekening te over-
handigen, om hem een vraag te stellen of een 
lied voor hem te zingen . 

14.00-15.45 uur: Makkum got’s Talent voor en 
door kinderen van groep 3 t.e.m. 8. Een groot 
aantal kinderen heeft zich hier voor op gegeven 
en willen hun acts dol graag aan jullie laten zien 
in de grote zaal (sporthal), hun optreden zal ook 
worden bekeken en voorzien van commentaar 
door een zeer professionele jury. Natuurlijk komen 
Sinterklaas, Hoofdpiet en de andere Pieten ook 
hier even langs. De liveshows van de Voice of 
Holland zijn al bijna uitverkocht, maar dit mag 
je niet missen, want met al die Pieten er bij…..
tja dan  gaat waarschijnlijk het dak er af!.

27 november is er Sintwilledei in Makkum
Met oa. Een Pietenspel (levend ganzebord), treintje 
en natuurlijk Meet en Greet met de Sint en een 
paar van z’n Pieten. Het volledige programma 
van de Sintwilledei volgt volgende week in de 
Makkumer Belboei.
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donderdag 18 november           
Makkum – MFC Maggenheim 20.00 uur 
presentatie club van ‘Lokaal Totaal’

vrijdag 19 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
Sjoelen in het restaurant

Makkum – Café Restaurant ‘De Zwaan’ 20.00 uur 
Kaatsvereniging Makkum Najaarsvergadering

Makkum – MFC Maggenheim 20.00 uur 
Volleybalvereniging Makkum Recreatietoernooi

Skuzum – Dorpshuis “De Treffer” 20.00 uur 
Klaverjassen

dinsdag 23 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag 
14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave 
via Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de 
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel is in herfst/ 
winterperiode gesloten vanaf 11 september tot met 
2011. Vanaf die datum kunt u een telefonische 
afspraak maken op tel. 06-49678777 om De Cirkel 
te bezoeken. www.decirkelexmorra.nl

Piaam – Nynke Pleats expositie van Auke Dijkstra 
uit Makkum van pentekeningen en schilderijen. Te 
bezichtigen tijdens de openingstijden van het res-
taurant op za. en zo. vanaf 11.00 uur. Toegang is gratis

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske. 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 – De laatste 2 weekeinden van november, 
op zaterdag en zondag 20/21 november en 27 en 28 
november, houdt Gerrit Wijngaarden, Waltaweg 25, 
tel. 0515-579323 www.gerritwijngaarden.nl weer 
een thuisexpositie. Te zien zijn een 30 tal schilderijen 
in olieverf, vnl. landschappen en stillevens. De 
openingstijden zijn van 14.00 tot 17.00 uur

Tjerkwerd – “Jousterterpmolen” tussen Parrega en 
Tjerkwerd op wo. middag te bezichtigen 13.00-
15.00 uur, bij wind malend te zien

Agenda

Uit eigen regio
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Makkum - Twee nieuwe gezichten uit Wûnseradiel 
prijken op de CDA flyer voor de aankomende 
verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad  Súd-
West Fryslân. Uilkje Attema uit Ferwoude en Gerard 
Huitema uit Witmarsum staan respectievelijk op 
de 16e en 7e plaats van de kandidatenlijst. Beide 
kandidaten ambiëren een zetel in de nieuwe raad.

                                                   Uilkje Attema
Uilkje Attema is inmiddels 6 jaar lid van het CDA. 
In haar dagelijks leven werkt zij bij de Thuiszorg 
Zuidwest Friesland waar zij tevens in samenwer-
king met huisartsen een functie als coördinerend 
wijkverpleegkundige vervuld. Jarenlang bekleedde 
zij een bestuurlijke functie in het dorpsbelang van 
Ferwoude. In december 2009 werd haar gevraagd 
of ze mee wou schrijven aan het verkiezings-
programma van het CDA. Dit voedde haar politieke 
ambities en een plek op de kandidatenlijst was 
daarna geen struikelblok meer. Belangrijke items 
uit het verkiezingsprogramma zijn voor Attema 
de werkgelegenheid op het platteland en de leef-
baarheid van de dorpen. Hier wil zij zich bovenal 
voor inzetten.

                                                 Gerard Huitema
Veehouder Gerard Huitema woont nu 7 jaar in 
Witmarsum en is vanaf 1986 lid van het CDA.  
Naast diverse bestuursfuncties is Huitema even-
eens voorzitter van de LTO Wûnseradiel/Bolsward 
afdeling Noord. In deze functie heeft Huitema 
veel kennis van de problematiek in de agrarische 
sector vergaard en wil dat meenemen naar de 
gemeenteraad. Want het CDA wil duurzaamheid 
en innovatie in de landbouw- maar ook in de 
recreatiesector stimuleren. Een belangrijkste speer-
punt voor Huitema is goed onderwijs voor kin-
deren. Het CDA is een partij die opkomt voor de 
(kleine) scholen en ouders moet de keuze blijven 
houden voor christelijk of openbaar onderwijs.

Na een historisch dieptepunt krabbelt het CDA 
langzaam weer omhoog in de peilingen. Er wordt 
hard gewerkt om het vertrouwen van de kiezer 
terug te winnen. Over de samenvoeging van de 5 
gemeenten zijn de twee CDA nieuwelingen het 
roerend eens met elkaar. We worden dan wel een 
grotere gemeente maar dat wil absoluut niet zeg-

gen dat er ook groot moet worden gedacht, vindt 
Uilkje Attema. Het CDA kiest voor korte lijnen 
naar het gemeentebestuur. Het is daarom ook 
van essentieel belang dat de gemeenteraadsleden 
niet alleen uit de grote steden komen maar ook 
van het platteland. De toekomstige raad dient 
dan ook een brede afspiegeling te zijn van de 
nieuwe gemeente. Het CDA profileert zich in deze 
verkiezingsstrijd onder het motto Dichtbij & 
Toekomstgericht. We willen zo dicht mogelijk bij 
de burger staan en vanuit hun belang denken maar, 
Attema geeft meteen een kanttekening hierbij: 
burgers geven over het algemeen gemakkelijk af 
op het gemeentelijk apparaat. Men denkt soms 
meer vanuit rechten dan vanuit plichten en eigen 
verantwoordelijkheid. Dorpen moeten niet achter-
over gaan leunen maar ook zelf initiatief en 
verantwoordelijkheid durven te nemen.

Het CDA heeft voor de nieuwe gemeente veel 
aandachtspunten en zal zich o.a. inzetten voor 
zaken als; voorzieningen dorpshuizen & sport-
accomodaties, het tegengaan van verkrotting in 
de dorpen, WMO en ouderenhulp: geen standaard-
pakketten maar maatwerk. Ook wil het CDA zich 
inzetten voor het behoud van dorpskerken, zegt 
Gerard Huitema, zoals eerder in Cornwerd en 
Kimswerd. De kerken zijn bepalend voor het dorps-
gezicht en dat mag niet zomaar verloren gaan.

Het jongerenbeleid krijgt bij het CDA ruimschoots 
aandacht. Ruim dertig jongeren uit Súdwest Fryslân 
hebben in het weekend van 30/31 oktober een 
bijzondere onderscheiding ontvangen van het CDA. 
De jongeren kregen een jongerenlintje omdat zij 
zich de afgelopen jaren belangenloos hebben 
ingezet voor een ander. Het CDA SúdwestFryslân 
is volstrekt helder over het beleid van Jeugdketen. 
De vijf gemeenten die per 1 januari 2011 fuseren 
hanteren nu een uiteenlopend ketenbeleid. In Wym-
britseradiel worden de jeugdketen toegestaan, 
terwijl Nijefurd de keten juist wil sluiten. Gerard 
Huitema: “Het CDA Súdwest Fryslân wil voor 
alle jongeren van elke leeftijdsgroep een eigen 
plek in het dorp, de buurt of in een wijk. Dit moet 
gezamenlijk worden georganiseerd. We willen dan 
zeker meer verantwoordelijk geven aan de jon-
geren. Zij moeten elkaar erop aanspreken wanneer 
er zich calamiteiten voordoen. De gemeente kan 
dit stimuleren door voorzieningen te treffen zoals, 
sportveldjes, skatebanen e.d. Dit past in de visie 
van het CDA dat jongeren recht hebben op een 
eigen plek in de lokale samenleving. De term 
“zuipketen” die weleens in de media wordt ge-
hanteerd is in de ogen van het CDA niet aan de 
orde. Verschillende jongeren, ouders, horeca en 
dorpsbelangen worden hierbij bezocht door een 
panel”. 

Waarom moeten we nu op het CDA kiezen?
Huitema: “Het CDA is een partij die geworteld 
is in onze nieuwe gemeente zeker op het platte-
land en in de dorpen. Zij gaat de problemen niet 
uit de weg en zal altijd op zoek gaan naar oplos-
singen.
Attema: “Het CDA is een moderne christende-
mocratische volkspartij waarbij de gemeenschap 
centraal staat. De CDA komt op voor landbouw, 
gezondheidszorg, gezinnen en christelijk onder-
wijs. Normen en waarden zijn belangrijk in de 
samenleving, spreek elkaar aan!

Uilkje Attema en Gerard Huitema nieuwe CDA kandidaten

UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Vw polo 1.4 16 v
Stuurbekrachtiging, Elektrische ramen

centrale deurvergrendeling, xenon, Airbag’s
Kleur zilver, Bouwjaar 2000, Km stand 55000

prijs  3950,-
info@autobedrijfkamstra.nl    www.autobedrijfkamstra.nl 

 In- en verkoop van auto’s 
 Reparatie en onderhoud 
 Apk (klaar) 
 Ruitreparatie en vervanging 
 Banden en velgen 
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte onderdelen

Burgerlijke stand
oktober 2010

Geboren 
Lianne Gina, dv Rients Piersma 
& Meta Kuiper te Witmarsum;

Sinne, dv Arjen W. Feenstra 
& Ytje F. Hooisma te Arum;

Anke, dv Broer Tilstra 
& Hedwich Terpstra te Tjerkwerd;

Jurre Kris, zv Thones J. van Loon 
& Annemieke Doets te Arum;

Piet, zv Eduard B. Mullers 
& Fenneke van Hecke te Pingjum.

Gehuwd          
Edwin D. van Lang & Emma Menzinga 
te Heerenveen;

Arjen Osinga & Magdalena Hofman te Zurich;

Bob Engel & Diçle Kayikçio te Dedgum;

Anton J. Driessen & Gertrudis L.M. Holzhaus
te Pingjum.

Overleden                  
Nicolaas C.M. Nielen te Pingjum, 70 jaar, 
ev Cornelia M. Thieme;

Ernst Freitag te Makkum, 62 jaar, 
ev Grietje Koornstra;

Janke Wijnalda te Makkum, 94 jaar, 
wv Hendrik Schwennen;

Johanna Guit te Wons, 87 jaar, 
wv Dirk Harteveld.

Ontspannen leven en bewegen 
Bolsward - Op maandag 13 december as. vanaf 
19.30 uur start Thuishotel de cursus Ontspannen 
leven en bewegen. Uitgangspunt in de cursus is 
dat een goede lichaamhouding, een juiste manier 
van bewegen en ademhalen veel positieve in-
vloed op uw gezondheid heeft. Deze cursus is 
uitermate geschikt voor mensen die willen leren 
zich te ontspannen. Ook mensen met bijvoorbeeld 
lage rugpijn of andere lichamelijke ongemakken, 
bijvoorbeeld ten gevolge van stress, zijn van harte 
welkom. Tijdens deze cursus doet u diverse 
oefeningen gericht op houding, beweging en 
ademhaling. Door u bewust te worden van uw 
spierspanning, leert u gericht ontspannen. De 
cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten met eventueel 
een vervolg van 3 keer.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen 
met Thuishotel: 0515-461234, of mailen naar 
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van 
Thuiszorg Zuidwest Friesland
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Het nationale schoolontbijt o.b.s. It Iepen Stee

Het nationale schoolontbijt cbs 'De Ark'

Makkum - Woensdag 3 november was het weer 
zover. De leerlingen van de obs It Iepen Stee 
deden zich tegoed aan een voortreffelijk ontbijt, 
geserveerd in het speellokaal van onze school.  
Het lokaal was door leerlingen, ouderraad en 
personeel omgetoverd tot een grote gezellige 
ontbijtzaal. Bakker Kluft kwam ’s morgens de 
broden en krentenbollen brengen, de tafels waren 

gedekt en dus kon de grote smulpartij beginnen. 
En dat hebben ze gedaan. Brood, melk, beleg en 
eieren verdwenen met een vaartje in de magen 
van de kinderen.
Het was een leuke, gezellige en vooral gezonde 
happening. Bedoeld om de kinderen te wijzen op 
het belang van een goed ontbijt: de belangrijkste 
maaltijd van de hele dag! 

Makkum – Leerlingen van cbs “De Ark” hebben 
deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. 
Het Nationaal Schoolontbijt wordt georganiseerd 
door het Voorlichtingsbureau Brood en toege-
juicht door het Voedingscentrum en het Convenant 
Gezond Gewicht. Een groot aantal partners 

leverde de producten voor een volledig ontbijt, 
waarbij de Echte Bakker Kluift belangeloos 
zorgde voor heerlijk vers bruin brood, krenten-
brood en bruine bolletjes! wie zijn schooldag 
begint met een goed ontbijt kan zich beter con-
centreren. Met een goed ontbijt bij de les!

(eigen foto)(eigen foto)

(eigen foto)(eigen foto)

Makkum – Met ingang van dit jaar zijn de acti-
viteiten van Unicef Comité Makkum afgeslankt. 
Jammer genoeg stoppen we met de jaarlijkse 
collecte. We willen hierbij alle collectanten, die 
de afgelopen jaren tijd beschikbaar hebben 
gesteld, bedanken voor hun inzet. De jaarlijkse 
verkoop van Unicef kaarten e.d., zal niet meer 
plaatsvinden in de supermarkten. Voortaan gaat 
de verkoop als volgt: in de bibliotheek liggen 

catalogussen, die u mee kunt nemen. U kunt uw 
eventuele bestelling doorgeven aan de plaatse-
lijke vrijwilligers van Unicef. Hun gegevens 
staan vermeld achterop de catalogus. Wij hopen 
dat op deze manier nog veel kinderen door 
Unicef geholpen kunnen worden. Het is nl. een 
feit dat er wereldwijd maar liefst 200 miljoen 
kinderen honger lijden. Honger. Je moet er niet 
aan denken. Je moet er wat aan doen.

Unicef Comité Makkum afgeslankt

Vrijwilligers gevraagd 
Woonzorgcentrum Avondrust
Makkum – Ter ondersteuning van onze gast-
vrouwen in het restaurant, zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Voor onder andere de volgende 
werkzaamheden:
- Koffieronde door het huis: 09.00-11.30 uur
- Warme maaltijd in restaurant: 11.30-14.00 uur
- Theeronde door het huis: 14.00-16.00 uur
- Broodmaaltijd in restaurant: 16.00-19.30 uur

Heet u interesse? Of wilt u eerst graag meer 
informatie? Dan kunt u contact opnemen met 
Mw. A. Hilhorst, op onderstaande contactgegevens:
Woonzorgcentrum Avondrust, 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum. 
Tel. 0515-231665 / fax: 0515-231925
email: abar@zorggroeptellens.nl

Zweethut voor mannen
Exmorra – Op zondag 21 november vindt er 
van 10.00 uur tot ’s avonds in Centrum Wilgen-
hoeve te Exmorra een zweethut voor mannen 
plaats. Koos Hiemstra begeleidt deze hut samen 
met twee ervaren vuurmannen. De zweethut-
ceremonie is een oeroud ritueel, afkomstig van 
de Noord-Amerikaanse Indianen en is bedoeld 
voor reiniging op alle niveaus. De grote kracht 
van de zweethut voor de westerse mens bestaat 
uit het weer ervaren van de verbondenheid met 
alles wat is: de stenen, het vuur, de Aarde, de wind 
en het water, de dieren en planten, onze voor-
ouders en de sterren, de zon en de maan... al onze 
verwanten. In deze verbondenheid stelt de cere-
monie je in staat om te reinigen en te helen: 
fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. De 
watergieter begeleidt de processen en zorgt voor 
balans van de energie in de hut. De vuurmannen 
beschermen de plek aan de buitenkant. Zo kun je 
in veiligheid jezelf zijn. Het is een unieke erva-
ring om aan een zweethutceremonie deel te nemen.

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, tel. 0515-575169
info@centrumwilgenhoeve.nl  
www.@centrumwilgenhoeve.nl

Humanitas begeleidt bij 
ziekenhuisbezoek
Voor wie het prettig vindt samen met iemand 
naar een afspraak in het ziekenhuis of de huisarts 
te gaan heeft Humanitas Zuidwest Friesland 
vrijwilligers die begeleiden. Het kan gebeuren 
dat er door omstandigheden niemand in de 
naaste omgeving is om mee te gaan. Dan kan een 
begeleider een steuntje in de rug bieden en het 
gevoel geven dat men er niet alleen voor staat. 
Recent is het aantal vrijwilligers uitgebreid, dus 
is er weer ruimte om meer mensen te begeleiden 
tijdens hun ziekenhuisbezoek.

Voor informatie of aanmelding kan men contact 
opnemen met de coördinator  van het project, tel. 
06-17905375.



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 17 november 2010

Sint & Kerst - November & December Actie 2010

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint 

en Kerst maanden November-December 2010, diverse acties op touw worden gezet. 

 

PuzzelActie

Van 17 november t/m 22 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei, 

doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie, aan-

dacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2010, worden besteed.

 

Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een 

weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen 

wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen 

t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.

De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In januari worden de 

prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 

Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr. 4700, 8754 ZX MAKKUM. 

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de 

PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.

Uw oplossing moet op maandagochtend voor 11.00 uur bij ons binnen zijn.

Prijsvraag van deze week:

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart 

blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode:  . . . . . . . . . . . . . . Plaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wilt u duidelijk uw gegevens invullen. (puzzel nr. 1 / Belboei no. 1364)
Los deze week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar;
Ondernemers Vereniging Makkum Antwoord nr.  4700 8754 ZX MAKKUM.
Gaarne dit uitknippen en opsturen bvb onze dank PuzzelActie commissie van de O.V.M.

en Pi

die

n Sint

or d

On d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m
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Opening- en sluitingstijden december

Sintwilledei zaterdag 27 november

Sinterklaas vrijdag 3 december 9:00-21:00 uur

Kerst donderdag 23 december 9:00-21:00 uur
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 de havuitgee Ko
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mst va

n al
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Totaal Lokaal wil een 
transparante en milieu-
bewuste rioolheffing
Alhoewel de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân 
met veel ambitie uitspreekt een van de meest duur-
zame en milieubewuste gemeentes van Nederland 
te worden, blijkt in de praktijk het tegengestelde. 
Waren Bolsward, Wûnseradiel en Nijefurd al aardig 
op weg naar een systeem van “de vervuiler betaald” 
voor hun rioolheffing, nu wordt doodleuk voor-
gesteld om dit terug te draaien en het achter-
haalde systeem, een vast bedrag voor gebruiker 
en eigenaar, toe te gaan passen. Hierbij laat de 
nieuwe gemeente de kans liggen om tot een 
milieubewuste rioolheffing te komen waarbij de 
gebruiker aangeslagen wordt naar de hoeveelheid 
water die hij verbruikt. De gegevens hierover 
kunnen gemakkelijk kortgesloten worden met 
Vitens. Deventer is een van de gemeentes die 
zo’n  heffing met succes al heeft ingevoerd. TTL 
is dan ook tegen de voorgestelde rioolheffing en 
roept de andere partijen op om hierin ook hun 
standpunt te bepalen en te komen tot een echte 
door de vervuiler betaalde oplossing.

Pot Luck in het kasteeltje
 
Makkum - Op vrijdag 19 november a.s. om 
18.00 uur houden we de nieuwe traditie van de 
pot-luck maaltijd in het kasteeltje van Makkum 
aan de Bleekstraat.  Pot Luck is een soort geluks-
maaltijd. Je weet niet wat er in de pot zit, maar 
je bent steeds blij verrast. De maaltijd is voor 
iedere Makkumer en alle andere gezelschaps-
minnende eetlustigen van daarbuiten!

De bedoeling is dat ieder een gerecht naar keuze 
meeneemt, dat op een gezamenlijke tafel wordt 
neergezet, waarna ieder naar believen van el-
kaars gerechten kan proeven. Het mag eenvoudig 
zijn, b.v. een stamppot, een ovenschotel of pannen-
koeken, maar wil je graag iets bijzonders maken: 
we laten ons graag verrassen! Voor diegenen die 
niet zo makkelijk iets kunnen klaarmaken is het 
meebrengen van een toetje of fruit ook prima. 

Het is fijn als je laat weten dat je komt, zodat we 
weten hoeveel tafels we klaar moeten zetten. Als 
je al weet wat je wilt gaan maken is het fijn dat 
je dat ook meteen doorgeeft. Graag opgeven bij: 
jpvandiek@ziggo.nl. of 0515 231312
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Nieuw in Makkum: Agentschap Bergère de France

Makkum - Breien is weer in! Breien is hip! Breien 
zorgt voor ontspanning! Een zelf gebreide trui, 
muts of sjaal geeft u een goed gevoel! De mooiste 
creaties op het gebied van mode- en woonacces-
soires maakt u zelf! JF Creatief biedt u de moge-
lijkheid de breinaalden weer op te pakken. Vanaf 
vandaag kunt u in Makkum terecht voor de nieuwste 
breitrends, breigarens, accessoires en zelf gemaakte 
artikelen! Judith Fijnvandraat-Tamminga heeft 
haar meer dan 20-jarige ervaring op breigebied 
en haar grootste hobby omgezet in een agentschap 
in breigarens van Bergère de France. Velen van u 
kennen Judith als ‘juf Judith’ van CBS ‘De Ark’. 
Deze zomer is ze gestopt met lesgeven en begon ze 
met het produceren van handgemaakte kettingen, 
armbandjes, stola’s en tassen. Met deze artikelen 
stond ze een aantal keren op de zomeravond 
braderie. Ook bij kapsalon Nynke zijn kettingen, 
armbandjes en sinds kort hippe gsm-hoesjes, van 
Judith te vinden. De reacties waren zeer positief 
en Judith besloot zich te oriënteren in het opzetten 
van een agentschap en het organiseren van party’s 
en in de toekomst ook workshops op het gebied van 
handwerken. Ze kwam terecht bij Bergère de France.

Bèrgere de France werkt met het uitdelen van een 
gratis catalogus. Hierin staan talloze modellen 
voor dames, heren, kinderen en baby’s. Tevens is 
in deze catalogus een ruim aanbod van breigarens 
(met kleine draadjes), accessoires (breinaalden, 
haaknaalden, kabelnaalden, enz.), borduurpakket-
ten, knooppakketten e.d. te vinden. De catalogus 
wordt gratis uitgereikt (het patronenboek met 

breibeschrijvingen is te bestellen). De plannen van 
Judith werden werkelijkheid, en in een ruimte op 
de begane grond in haar woning realiseerde Judith 
een gezellig ingerichte ‘showroom’. In deze show-
room is van iedere kwaliteit en van iedere kleur 
garen van Bergère de France een voorbeeld te 
vinden. Kopen vanuit een boekje of vanaf een 
website brengt namelijk het risico met zich mee 
dat het garen of de kleur tegenvalt. U kunt daar-
om in de showroom de garens voelen en de kleuren 
zien. Tevens is de ruimte uitermate geschikt voor 
het houden van party’s en/of workshops. 

In de komende weken organiseert JF Creatief 
party’s waar u geheel vrijblijvend kunt komen 
kijken naar het aanbod. Een showroom is geen 
winkel. En dus heeft JF Creatief geen voorraad 
in huis. Tijdens de party’s is het mogelijk breiga-
rens en/of accessoires te bestellen. Op deze 
manier is het mogelijk de kosten te drukken en 
de garens zo voordelig mogelijk te leveren. In de 
advertentie elders in de Belboei vind u de data 
voor de party’s. Wilt u één van deze party’s 
bezoeken? Geeft u zich dan zo snel mogelijk op! 
Dit is mogelijk via email (jfcreatief@gmail.
com) of per telefoon: 06-25421880. Bent u niet 
in de gelegenheid één van de party’s te bezoe-
ken? Belt of mailt u dan voor een afspraak. U 
bent altijd van harte welkom! Binnenkort zijn 
alle producten ook te vinden op de website van 
JF Creatief: www.jfcreatief.nl. Houdt u deze 
website en de aankondigingen in de Belboei 
daarom in de gaten!

Bolsward - Het plan van onze regering om 220 
miljoen te bezuiniging op kunst en cultuur zal u 
waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Daarmee zal de 
huidige culturele infrastructuur onherstelbaar worden 
beschadigd. Dat moeten we zien te voorkomen. 
Het is daarom tijd dat wij van ons laten horen. 
Op zaterdag 20 november is er een landelijke 
actiedag tegen de bezuinigingen. Op een aantal 
plekken in het land wordt op die dag actie gevoerd; 
in Fryslân vindt de actie in Leeuwarden plaats. 
Een aantal culturele instellingen in Leeuwarden 

bereiden deze actie voor. Het programma is nog 
niet klaar;  we zijn daar druk mee bezig, maar we 
vragen u nu wel alvast om deze actie te steunen. 
Door de datum in uw agenda te zetten en straks 
natuurlijk zelf te komen. Maar ook door de actie 
nu aan zo veel mogelijk mensen in uw omgeving 
bekend te maken: familie, vrienden, collega’s, leden 
van verenigingen, koren, orkesten, korpsen, 
schoolkinderen, docenten..... Zodat op zaterdag 
20 november zo veel mogelijk Friezen laten zien 
dat zij kunst en cultuur een warm hart toe dragen.   

Landelijke actiedag tegen de bezuinigingen
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Voor Wûnseradiel: nu 
en in de toekomstige 
gemeenteraad
Op 24 november as is het zover: u 
kunt gaan stemmen voor de nieuwe 
gemeenteraad. Het is belangrijk 
dat in de gemeenteraad in Súdwest 
Fryslân de gemeente Wûnseradiel 
ook goed vertegenwoordigd wordt. 
Ik ben het enige hooggeplaatste 
kandidaat-raadslid uit Wûnseradiel. 
Andere politieke partijen hebben 
ervoor gekozen om geen burgers 
uit Wûnseradiel hoog op de lijst te 
plaatsen. Ik zal de belangen van alle 
inwoners van Wûnseradiel dan ook 
gaan behartigen en me sterk maken 
voor het schitterende landschap en 
de economie, en met uw steun gaat 
dit zeker lukken. 

Súdwest Fryslân
Vanuit het oogpunt van sociale recht-
vaardigheid zal ik me sterk maken 
voor het waarborgen van gelijke 
kansen voor iedereen en voor de 
ondersteuning van hen die dit nodig 
hebben, zodat elk mens de kans en de 
ruimte krijgt om zich optimaal te kun-
nen ontplooien. Ik wil van Súdwest 
Fryslân namelijk de mooiste gemeente 
van Nederland maken.

Speerpunten
Ik vind een belangrijk doel om in de 
nieuwe gemeente een hechte band 
te kweken tussen stad en platteland: 
 elkaar aanvullen en elkaar versterken, 

waarbij eenieder in z’n waarde wordt 
gelaten. Daarnaast moet er in de 
nieuwe gemeente ruimte zijn voor 
innovatieve economische ontwikke-
lingen. Hierbij staat duurzaamheid 
voorop, niet alleen in de industrie 
maar ook in de agrarische sector en 
het toerisme. En als het enigszins kan: 
geen belasting verhogingen. Daarbij is 
het ook belangrijk dat het geld wat er is 
goed en rechtvaardig wordt verdeeld. 
We leven nu eenmaal in een tijd 
waarin het niet iedereen economisch 
voor de wind gaat. Tevens zal de 
 gemeente zich nog meer op kerntaken 
moeten richten zoals veilige wegen 
en goed onderwijs. Dan betekent dus 
keuzes maken.

Bekend gezicht
Omdat het aantal gemeenteraads-
leden gaat dalen van 83 naar 
37 zal het aantal ‘bekende’ gezichten 
ook minder worden. Wilt u dat een 
 bekende u gaat vertegenwoordigen in 
de nieuwe gemeente? Breng dan uw 
stem uit op ondergetekende.

Gaby Johan Broekhuijsen (Lollum), 
nummer 2 bij de VVD

Ondernemer, huidig raadslid 
 Wûnseradiel, 37 jaar, getrouwd 
en 2 zoons.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN SÚDWEST FRYSLÂN 24 NOVEMBER 2010

LIJST 3 NR. 2

LIJST 3
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VW Golf Plus Tdi,airco,cruise,54dkm!!   2007  €  13945,-
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  12950,-
Opel Meriva 1.8-16v,airco,cruise,77dkm  2007  €  11850,-
Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  11445,-
Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  11450,-
Mits.Colt 1.3 Invite+,5drs,airco,52dkm  2008  €   9945,-
Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €   9445,-
Citroen C3 1.4i,airco,cruise,63dkm   11-2007  €   9945,-
Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm   2008  €   9450,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   9250,-
VW Golf V Fsi, 5drs,airco,cruise,trekh. 2004  €   8950,-
Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm      2007  €   8445,-
Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm  2008  €   6945,-
VW Polo 1.4-16v,airco,cruise,navigatie  2003  €   5845,-
Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen   1996  €   4850,-
Citroen Xsara Break 2.0Hdi,zilver,airco 2003  €   4450,-
Citroen Saxo 1.4i VTs,blauwmett,nwe apk 2000  €   1850,-

Opel Astra 1.6-16v
Enjoy, zilvermett., Airco, 
cruisecontrol, LM velgen, 
radio-cd, El.ramen, trekhaak
109 dkm  bj 2005

 9250,-
uniGar Horjus

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden
Heeft U nog geen winterbanden?? Bel of kom langs voor een passende aanbieding voor uw auto.

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 
www.garagehorjus.nl

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318

Kinderen trotseerden  regen en wind op Sint-Maarten avond

Makkum - Met veel kleurige lampionnen, veelal 
verpakt in plastic, vanwege het gure herfstweer met 
regen en wind trokken toch nog een paar honderd  
kinderen al zingend door het centrum van het dorp 
langs de deuren. Op verschillende plaatsen werden 

de optochten in de provincie afgeblazen. Maar veel-
al weerhield dit de kinderen niet om langs de deu-
ren te gaan om de Sint-Maarten liedjes te zingen. 
In de buitenwijken van Makkum was de belang-
stelling minder groot dan in de kern van het dorp

Greidhoeke Kuiertocht bij nacht
Wommels - Zaterdag 11 december vindt de 
Greidhoeke Kuiertocht vroeg in de avond plaats 
in de greiden rondom Wommels en krijgt door het 
thema: ‘Ljocht en Fjoer’ een sfeervol en verassend 
karakter. Het jaarlijkse wandelevenement die 
traditiegetrouw op Moederdag wordt gehouden, 
wordt dit jaar voor het eerst bij nacht gehouden. 
Deze 15 km lange tocht is geschikt voor jong en 
oud en zal een unieke belevenis worden door 
onder andere intieme muziek, laaiend vuur en 
schitterende visuele verassingen langs de route.
Na de start in Wommels, wandelen de deelne-
mers door Natuurgebied Skrok via Easterein en 

Kûbaard richting de Slachtedyk alvorens zij via 
de Nije Kromme zullen finishen in It Dielshûs te 
Wommels. De Greidhoeke Kuiertocht wordt 
afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow 
en muziek van top-100 band ‘Why Not!?’

Meedoen?
De deelnemers krijgen dan 14 dagen voor het 
evenement de kaarten toegestuurd naar het opge-
geven adres waarbij ook de starttijd (vanaf onge-
veer 18.30) en overige praktische informatie 
wordt gegeven. www.greidhoekekuiertocht.nl

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Bel voor condities of afspraak: tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

Voor woningen vanaf 2 jaar oud geldt de 6% BTW regeling!!!

Extra winterkorting van 10%!!!
Op behang en binnen schilderwerk

Ingezonden
Wethouders worden goed betaald. In SudWest-
Fryslân zullen wethouders een salaris krijgen op het 
niveau van een ambassadeur. Bijna elke gemeente 
heeft ervaringen met wethouders die blijken onvol-
doende capabel te zijn voor de functie. Ook na de 
invoering van het duale stelsel. Dit duale idee geeft 
de mogelijkheid om wethouders te benoemen die 
niet in de gemeenteraad zijn gekozen. In de praktijk 
worden nog steeds lijsttrekkers automatisch wet-
houder als de betreffende partij heeft gewonnen. 
Wie kent  er geen voorbeelden van schoolmeesters, 
personeelsmanagers of administrateurs die, eenmaal 
op de stoel van de wethouder, totaal ongeschikt 
bleken voor de functie.  Dergelijke situaties hebben 
grote gevolgen voor de gemeente en vooral voor de 
inwoners. Vaak wordt de man of vrouw door de 
eigen partij in het zadel gehouden en functioneert 
het bestuur niet. De andere optie, de wethouder 
wordt weggestuurd, heeft aanzienlijke financiële 
gevolgen, wachtgeldregelingen zijn royaal.  

Waarom wordt er geen sollicitatie procedure opge-
start, waarbij aan de hand van een functiebeschrijving 
van tevoren geprobeerd wordt om capabele mensen 
te krijgen. Zou het nu echt onlogisch zijn om een 
wethouder, net als iedereen op de arbeidsmarkt, 
eerst een jaarcontract aan te bieden. Na een jaar kan 
dan bekeken worden of de persoon het vak beheerst, 
en voldoende zijn best doet. Denk anders! Stem anders!

Jan Rijpma Totaal Lokaal

Graag wil ik reageren op het ingezonden stuk van 
K.Elzinga in de Belboei van 10 november. De kop 
van het schrijven “Politiebon hoofdzaak” is vol-
gens mij precies de juiste bewoording van het hui-
dige politieapparaat. Elzinga stelt in zijn stuk dat de 
politiemensen van tegenwoordig alleen maar uit 
zijn op het uitschrijven van bonnen en dat er niet 
eens een normaal gesprek gevoerd kan worden 
door deze agenten. Hier ben ik het volkomen mee 
eens. Ook ik heb een soortgelijke ervaring met de 
politie in Makkum. 

Voor een korte boodschap moest ik met de auto 
naar het centrum van Makkum en aangezien daar 
een blauwe zone is heb ik keurig mijn “parkeer-
klok” achter de voorruit gelegd. Maar bij terug-
komst bij mijn auto zag ik tot mijn verbazing dat er 
een bekeuring achter de ruitenwisser lag. De verba-
lisant liep nog in de straat dus ik heb hem vriende-
lijk geroepen met de vraag waarom ik een bon heb 
gekregen. Tot mijn grote woede beweerde de agent 
dat ik niet een parkeerklok achter mijn raam had en 
deze er snel neergelegd zou hebben. Uiteraard ont-
kende ik dit en toen was de reden van mijn bon 
plotseling het feit dat ik de klok 5 minuten verkeerd 
had staan. Maar een fatsoenlijke discussie was met 
meneer agent onmogelijk. Ook omstanders vonden 
het volkomen belachelijk hoe deze agent zijn 
“werk” deed. Na zo’n ervaring zakt het respect 
voor de politie tot een dieptepunt. Helemaal nadat 
ik de bon nog eens goed bekeek. De politieagent 
was niet eens in staat om de gemeentenaam goed te 
schrijven. Er stond Woenseradiel i.p.v. Wûnseradiel. 
Ik zal mijn schrijven dan ook maar eindigen met de 
laatste zin uit het ingezonden stuk van Elzinga: 
“Kennelijk was de bon de hoofdzaak.”

Fam. Bruinsma
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Weekendverblijf in `De Baaies` in Makkum
Makkum - Begin november herbergde de 
Makkumer Baaies twee speciale bajesklanten. 
Bij de verschijning van het boek Friesland – 200 
plekken die je echt gezien moet hebben van 
auteur Annemarie Bergfeld werd een prijsvraag 
uitgeschreven met als hoofdprijs een weekend-
verblijf in De Baaies, een van de 200 plekken die 
in het boek genoemd worden. 

De gelukkige winnares van de hoofdprijs was 
Maaike Zijlstra uit Oosthem. Met haar man 
Pieter Koot nam ze haar intrek in De Baaies en 
beleefde – vlakbij huis – een heerlijk ontspannen 
weekend. ‘We hebben Makkum verkend, zijn 
naar de vogelhut in Piaam geweest en we hadden 
het geluk dat we meekonden met een excursie 
van It Fryske Gea naar de Noordwaard. Dat was 
heel bijzonder. En we hebben ons vrijwillig 
opgesloten met de boeken die we hadden meege-
nomen en vanuit De Baaies genoten van het 
weidse uitzicht. Al met al een heerlijk weekend 
op een  prachtig plekje. We hebben weer gemerkt 
dat je helemaal niet ver van huis hoeft om er 
helemaal uit te zijn.’(eigen foto)(eigen foto)

CDA Súdwest Fryslân op bezoek bij verzorgingshuis Avondrus

Oudercommissie BSO Makkum

Makkum - Het CDA campagneteam van de “oude” 
gemeente Wûnseradiel heeft op donderdag 11 
november jl. een bezoek gebracht aan de bewoners 
van verzorgingshuis Avondrust te Makkum. Het 
werkbezoek werd gecombineerd met een bezoek 
van schoolkinderen van de plaatselijke basis-
school aan het verzorgingshuis. CDA kandidaat-
raadsleden Gerard Huitema, Uilkje Attema en 
Anneke Reitsma kwamen de bewoners en het 
personeel verwennen met een stukje oranjekoek 
met CDA logo. Terwijl zich buiten het herfstweer 
flink roerde was het binnen een erg gezellig 
samenzijn met de 90 kinderen en de bewoners 
van het verzorgingshuis. Een huiselijke sfeer 
met jong en oud.

Dichtbij, korte lijnen en oog voor zorg, wonen 

en welzijn. Dit zijn de punten waar het CDA 
voor staat. Er is een nieuw elan uitgezet, waarbij 
samen met de vertrouwde gezichten ook vele 
nieuwe enthousiaste mensen zich hebben aange-
meld om de komende jaren zich in te zetten voor 
onze omgeving. De grote gemeente hoeft geen 
afstand te kweken, maar kan ook zeker dichtbij 
zijn. Het bezoek van het CDA aan verzorgings-
huis Avondrust is hier een sprekend voorbeeld 
van. Aandacht voor zowel jong als oud.

Het CDA heeft grote bewondering voor het team 
verzorging en verpleging als ook voor de vele 
activiteiten welke zij voor de bewoners organi-
seren. Deze mensen werken vanuit hun hart met 
als doel de bewoners een zo prettig mogelijke 
leefomgeving te bieden. 

Makkum - De Wet Kinderopvang verplicht elke 
kinderopvangondernemer om voor elk kinder-
centrum een Oudercommissie (OC) in te stellen. 
Ook de BSO te Makkum heeft een Ouder-
commissie (OC). De OC telt op dit moment drie 
leden: Christel Bastiaenssens (voorzitter), Richard 
Dol (secretaris) en Claudia van der Kooij. De 
OC geeft advies over onderwerpen als kwaliteit, 
openingstijden en tarifering. Daarnaast worden 
allerlei zaken met het locatiehoofd besproken 

die op dat moment spelen zoals huisvesting, 
inspectierapporten GGD, personeelsbezetting, 
activiteitenaanbod e.d. Alle tot nu toe ondernomen 
activiteiten van de OC zijn samengevat in een 
nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Mail dan 
naar ocbsomakkum@gmail.com. Ook voor klach-
ten/suggesties, het ontvangen van de notulen of 
het willen plaatsnemen in de OC kunt u naar dit 
adres mailen. Voorwaarde is wel dat uw kind 
gebruik maakt van de BSO.

Sneek - Van 15 november 2010 tot 15 januari 
2011 is in het Antonius Ziekenhuis in Sneek een 
nieuwe, bijzondere foto-expositie te zien: 
“Antonius + Nicolaas = Sint” Bezoekt hier al 
107 jaar het zieke kind! Foto’s van toen geven 
een aandoenlijk en ontroerend beeld van kinderen 
die in Sinterklaastijd in het ziekenhuis verbleven. 
Hoewel het ziekenhuis 107 jaar bestaat, gaat de 
(foto)geschiedenis van de goedheiligman ‘slechts’ 
terug tot 1938. Naast zieke kinderen werden ook 
de kinderen van het ziekenhuispersoneel door 
Sinterklaas geen jaar overgeslagen.

Hoewel de jaren zijn verstreken blijven sommige 
zaken hetzelfde: de spanning op de gezichten 
van de kinderen en de blijdschap waarmee de 
Sint wordt verwelkomd. Nieuw bij de foto-
expositie is dat er nu voor bezoekers de gelegen-
heid is om foto’s na te bestellen. De foto-expositie 
in het Antonius is een initiatief van de Commissie 
Historie. U vindt de expositie op de begane grond 
van het ziekenhuis, Bolswarderbaan 1 in Sneek 
(gang naar het Stiltecentrum). De expositie is 
dagelijks te bezichtigen van 08.00 tot 22.00 uur. 
De toegang is vrij.

Nieuwe foto-expositie in Antonius Ziekenhuis

Back to the 50’s and 60’s
Nieuwe tentoonstelling in de bibliotheek 

Makkum - De Historie leeft! Dit is het uitgangs-
punt van de Historische Informatiepunten in de 
bibliotheken van Súdwest Fryslân. Wat in het 
verleden gebeurde is interessant, leuk om te 
bekijken en houdt ons nog vaak bezig. Denkt u 
maar aan al die mensen die hun familiestam-
boom uitpluizen. Ook de geschiedenis van de 
eigen dorp, stad of streek mag zich in grote 
belangstelling verheugen. In de maand november 
is in de bibliotheek Makkum een tentoonstelling 
te zien over de jongerencultuur in de 50er- en 
60er jaren. Dus volop aandacht voor rock & roll, 
petticoat, vetkuif, nozem, buikschuiver en niet te 
vergeten de puch. Er staat zelfs een exemplaar 
opgesteld in de bibliotheek.

Mede dankzij een oproep in de Makkumer 
Belboei hebben verschillende Makkumers mate-
rialen ter beschikking gesteld. Boeken, foto’s en 
andere attributen brengen deze jaren weer tot 
leven. De foto’s worden op een nieuwe manier 
gepresenteerd, namelijk  op een Touch Table. 
Wilt u deze revival van de 50- en 60er jaren 
meemaken, kom dan naar de bibliotheek!

Succesvolle 2e hands kleding-
verkoop in de Nynke Pleats
Piaam - Vorige week woensdag werd er in de 
Nynke Pleats in Piaam een kledingverkoop van 
2e hands merkkleding georganiseerd door drie 
enthousiaste dames. In totaal zo’n 15 dames had-
den hun kledingkasten opgeruimd en een royaal 
aantal kleren ingebracht. Er was dan ook keuze 
genoeg. Aan het einde van de dag kon er  gecon-
cludeerd worden dat het een succesvolle dag was 
geweest. Het was gezellig druk en er is de nodige 
kleding verkocht. Kortom voor herhaling vatbaar! 

Hallo oppas nodig
Makkum - Heeft u een oppas nodig, maar kunt u 
nooit iemand vinden? Hang dit berichtje dan aan 
uw prikbord! Wij zijn Marte, Rixt, Ydwer en Froukje, 
en wij willen graag op uw kinderen passen. We 
zijn 12 en 13 jaar en hebben al ervaring. Dus: 
Oppas nodig of meer weten?  Mail dan naar 
babysitters@live.nl. 

Groetjes Marte, Rixt Ydwer en Froukje.

Samen met de bus…..
Wil je nog mee naar het concert van Trinity in 
Joure met de bus op 20 november de laatste 
plaatsen incl. entree 17,50 euro. Voor verdere 
info 0515-231484 of 0515 851436. voor info 
band www.bandtrinity.nl

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

PSV de Halsbânruters Pingjum

Michiel de Boer winnaar muurkaatstoernooi

Sneek springen 6 en 7 november
De zusjes leeuwen kwamen hier vol an de bak: 
Daphne met Odessa won in het 1e parcours de 
5e prijs in het M/Z/ZZ springen cat.D. In het 2e 
parcours won zij de 1e prijs in het M springan 
cat.D. Tonny met Copacabana won in het 1e 
parcours de de 1e prijs in het M/Z/ZZ cat.D. In 
het 2e parcours Z/ZZ springen won zij ook de 1e 
prijs met Copacabana. Bij de paarden won Tonny 
met Zamira de 4e prijs in het L springen klasiek 
direct op tijd. In het 2e parcours klassiek met in-
gesloten barrage won Tonny met Zamira de 3e 
prijs. Regina met Amolgo Sow won in het L springen 
2e parcours met ingesloten barrage de 4e prijs.

St.Nicolaasga 13 november.
Krista Koomen met Vito van de Terpen won in 
de klasse L2 dressuur de 2e prijs met 190 punten 
1 winstpunt.

Harich 13 november
Louise Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke 

Peinjum kwamen uit in de klasse M1 dressuur. 
Zij wonnen de 4e prijs met 185 pu ten 12 winst-
punt. Zondag 14 november kwamen in Harich 
de pony's aan de start. Emmy Kroeger met 
Michael reden een winstpunt met 181 punten in 
de klasse L1 cat.D.

Heerhugowaard 14 november
Louise Nieuwenhuis kwam hier ook an de start 
met Sieuwke fan Lutke Peinjum in de klasse M1.
In de 1e proef won zij de 1e prijs met 185 punten  
en in de 2e proef ook de 1e prijs met 185 punten 
samen 2 winstpunten. Louise heeft met Sieuwke 
nu haar punten bij elkaar om in de klasse M2 uit 
te mogen komen.

Franeker 13 en 14 november
Bobbie IJdema startte voor de 1e keer in de 
klasse M1 met Artist.Zij won de 2e prijs smet 
191 punten 1 winstpunt. Met Parlein kwam zij 
uit in de klasse Z2 en won hier ook de 2e prijs 
met 219 punten 1 winstpunt

Kimswerd - In Kimswerd is zondag 31 oktober 
j.l. het eerste muurkaatstoernooi van dit seizoen 
van kaatsvereniging 'De Helfrichs' gespeeld. 
Vanwege het herfstachtige weer kreeg deze wed-
strijd een bijzondere naam: het toernooi van de 
vallende bladeren! De prijzen waren heel toepas-
selijk aangepast aan dit thema: het herfstpakket 
bestond o.a. een bezem, een paraplu, waxine-
lichtjes en voor de winnaar een prachtige krans 
in herfsttinten, gemaakt door Feikje de Jong. In 
de bar bij Piet en Jelly was heerlijke snert met 
roggebrood en spek verkrijgbaar. 

Op de lijst stonden 15 deelnemers; heren en dames. 
Er is gekaatst met vier verschillende lijsten, iedere 
keer een andere maat en andere tegenstanders. 
Degene met de meeste punten wint de prijs. Er is 

spannend, fanatiek en sportief gekaatst. Michiel 
de Boer ging met de eerste prijs naar huis: de 
fraaie krans en een herfstpakket. Michiel had 
drie partijen gewonnen en één gelijk gespeeld. 
De tweede prijs was voor Janny Visser, zij had 
drie partijen gewonnen en 51 punten voor. Tiny 
Wiersma won de derde prijs, ook Tiny had drie 
partijen gewonnen, maar ze had 49 punten voor. 
Er waren nog twee kaatsers die drie partijen had-
den gewonnen: Johan de Groot (46 punten voor) 
en Rainier van der Veen (45 punten voor). Het 
was tot het einde een spannend toernooi.

Uitslag:
1e prijs: Michiel de Boer (10 punten)
2e prijs: Janny Visser (9 punten, 51 punten)
3e prijs: Tiny Wiersma (9 punten, 49 punten)

Excelsior verzilvert gewonnen prijs
Schraard Op vrijdag 19 november maakt Omrop 
Fryslân opnames van CMV Excelsior Schraard. 
Het fanfareorkest verzilvert hiermee de door de 
Omrop ingestelde prijs die zij op de eerste Open 
Friese Fanfarekampioenschappen in de wacht 
sleepte. Eenmalig verruilt Excelsior het ver-
trouwde dorpshuis voor een tot opnamestudio 
omgebouwde sportzaal te Nijland

Excelsior probeert in haar muzikale optredens 
steeds een stap verder te komen, geheel in lijn 
met de naam die zij draagt. Zo omvat het pro-
gramma voor de opnames het stuk Poème 
Symphonique van Rob Goorhuis, een werk 
geschreven voor de eerste divisie. Voor Excelsior 
is dit als tweede divisie fanfareorkest een hele 
uitdaging. Op het laatste federatiefestival van de 
gemeente Wûnseradiel beoordeelde Marten 
Miedema de uitvoering als “kleurrijk, heel erg 
knap gedaan, veel respect!” Naast dit serieuze 
concourswerk wordt er ook muziek uit het lich-

tere genre aan de microfoons toevertrouwd, 
zoals een medley van de musical Mary Poppins. 

Aan het begin van het seizoen was het nog wel 
even spannend of het in de afgelopen jaren 
bereikte niveau zonder meer vastgehouden zou 
kunnen worden. Vijf jeugdleden uit het eigen 
jeugdorkest Excelsior XS maakten toen de over-
stap naar het grote orkest. Het is fantastisch om 
te zien hoe enthousiast ze meedoen en zich al zo 
snel het niveau eigen hebben gemaakt. 

Excelsior is gepassioneerd en ambitieus met 
muziek bezig. Daarbij blijft de vereniging zich 
sterk verbonden voelen met de gemeenschap 
waaruit zij voortkomt en waarvan zij deel uit-
maakt. Voor de dorpsgemeenschap organiseerde 
ze in het voorjaar in samenwerking met diverse 
artiesten het zeer succesvolle project Kooyenga’s 
jûn yn ‘e tinte, een muziekspektakel met lichte 
muziek.
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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

Colofon

V.V. Makkum
zaterdag 20 november
Makkum 1   - Nijland 1 15.00 uur
The Knickerb. 5 - Makkum 2  12.00 uur
Makkum 3  - Nijland 3 12.45 uur
Makkum 4    - Balk 4 14.30 uur
LSC 1890 DA2  - Makkum DA2  12.30 uur
LSC 1890 A2 - Makkum A1 14.30 uur
Makkum B1 - Sleat B1 12.45 uur
ONS TOP63 C2 - Makkum C1 9.55 uur
Makkum C2   - QVC C1 9.00 uur
Makkum MC1 - De Walde MC1 10.30 uur
Makkum D1  - Minnertsga D1 10.30 uur
Zeerobben D2 - Makkum D2 10.30 uur
Makkum E1  - Heerenveen E4 10.30 uur
Makkum E3 - Heerenveen E10 9.00 uur
Oosterlittens E4 - Makkum E4 9.00 uur
JV Bolsward F3 - Makkum F2 9.00 uur
Makkum F3 - LSC 1890 F6 9.00 uur

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact 
op met onze 
acquisiteur 
06-53542243
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Computertafel hbd 78x61x58 cm € 10.-; Grijze tv 
tafel met 2 glasplaten € 45.-; Antieke dekenkist hbd 
60x115x58 cm € 25.-; 2 Koperen openhaard ‘poken’ 
€ 25.-, tel. 0515-575756 

Playstation -2 met 23 verschillende spellen vr. pr. 
€ 100,-, tel. 06-26170556

Unicef (kerst)kaarten bij: Siepie Elgersma, tel. 
0515-231735, Aukje Genee, tel. 0515-232276, 
Corrie van der Werf, tel. 0515-231311 en Reino 
Elzinga, tel. 0515-231923

5 Pits Pelgrim gasstel € 25.-; Pelgrim muurkachel Roma 
26 33 kw + muur doorlaad € 25.-, tel. 0515-232268

Rubberboot 3.30 m. met pomp en beide peddels € 250.- 
of een goed bod; Polyester bootje klein van 2 m. € 30.-; 
Terrarium l. 1 m. / br. 50 cm. met een kurken achter-
wand € 35.-, tel. 0515-233380 of 06-21400484

ps3 spellen voor € 7.- tot € 12.50, voor meer info 
tel 0515-232743

Jongens schoenen z.g.a.n. maat 40, geschikt voor bij 
het Hallelujah uniform pr.n.o.t., tel. 0515-232260 
(na 18.00 uur)

Kappersbenodigdheden o.a. droogkap, werkwagen 
met perm. rollers en spiegel € 75.-, tel. 0515-575756

Knip en Kleurmodellen gezocht met spoed! Zowel 
dames als heren. Wie heeft interesse? Laat het me 
weten. Yovanka Rinia, tel. 0515-335780 of email: 
yovankarinia@hotmail.com

Sleutelbos in centrum Makkum, tel. 0515-231648 (red.)

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

VERLOREN

GEZOCHT

Zoekertje

Twaalfde Krystwilledei 
gaat niet door!
Makkum - De Krystwilledei-commisje heeft de 
afgelopen weken diverse oproepen geplaatst voor 
het organiseren van de 12e Krystwilledei in Makkum 
11 december a.s. Echter i.v.m. te weinig animo 
(er kwamen te weinig aanmeldingen binnen), gaat 
de Krystwilledei dit jaar, helaas, niet door! De 
commisje heeft deze Krystwilledei (alleen bij vol-
doende deelname) doorgeschoven naar volgend jaar.

Verlies Makkum in Sintjohannesga

Sintjophannesga - Op de dag dat Sint Nicolaas 
weer voet aan wal zette in Nederland speelde 
Makkum voor het eerst in jaren weer eens in het 
dorp dat vernoemd is naar die andere heilige, 
Sint Johannes. Voor het laatst was Makkum in 
Sintjohannesga te gast op 1 september 2001. 
Destijds werd de openingswedstrijd van het sei-
zoen 2001-2002 met 2-1 verloren. Het weerzien 
met ‘De Wite Peal’ deed Makkum geen goed. 
Eendachtig het gedachtegoed van de goedgeefse 
Sint (Nicolaas dan wel Johannes) gaf het de thuis-
club 2 doelpunten cadeau en dat was voor DWP, 
dat tussendoor ook nog een makkelijk verkregen 
penalty benutte, voldoende voor de winst. Op het 
knusse sportpark “De Grie”, waar de voormalig 
linkerspits van Makkum in de rust tevergeefs 
koffie aan de bar bestelde waar voor de toe-
schouwers toch echt een koffiehoek was ingericht, 
was zaterdag sprake van een kwaliteitsarme 
wedstrijd tussen twee hardwerkende ploegen. 
Daarbij kon Makkum het excuus aanvoeren dat 
het 3 basisspelers moest missen. Naast de al langer 
geblesseerden Niels de Boer en Jesse Adema 
ontbrak zaterdag ook aanvoerder Piter Genee die 
tijdens de laatste training zijn pink had gebroken. 
Storingsmonteur Teake Elgersma tenslotte had 
er een lange reis vanuit Kenia via Makkum naar 
Sintjohannesga opzitten en begon op de bank. 

De eerste 25 minuten van de wedstrijd viel er 
binnen de witte lijnen weinig te genieten. Makkum 
was iets meer in balbezit maar van aardig com-
binatiespel of enige opbouw van achteruit was 
niet of nauwelijks sprake. De wedstrijd begon 
feitelijk pas echt in de 25e minuut. Toen was het 
doelman Theo Nota die ondervond dat roem 
vaak maar tijdelijk is. Waar hij een week eerder 
nog uitgroeide tot man van de wedstrijd deed hij 
dat nu weer; helaas voor Makkum ditmaal in 
negatieve zin. Een volledig mislukte vrije trap 
van DWP leek recht in de handen van de doel-
man te verdwijnen. Waar de spelers van Makkum 
zich al opmaakten voor een snelle spelhervatting 
glipte de bal door de handen van Nota en ver-
dween in het doel. Een zeldzame blunder van de 
doorgaans betrouwbare keeper die wel tot gevolg 
had dat Makkum plots wat meer vooruit ging 
voetballen. Waar de middenvelders Lennart Adema 
en Jan Hiemstra zich tot dan toe slechts hadden 
bekommerd om hun defensieve taken trokken zij 
plots mee ten aanval en binnen 5 minuten was 
het alweer gelijk. Na een dieptepass was het Jan 
Hiemstra die de buitenspelval omzeilde, een 
verdediger van de thuisclub omspeelde en de bal 
hard en hoog in het doel joeg. Het bleek helaas 
geen bevrijdende treffer. 

De opleving was van korte duur en ook na de thee 
bleef het niveau van de van de gasten in eerste 
instantie ondermaats. Weer moest er een treffer 
van de thuisploeg aan te pas komen om Makkum 
op aanvallende gedachten te brengen. Hoewel 
het ditmaal niet echt een cadeautje betrof, kwam 
de thuisclub ook vrij goedkoop aan zijn tweede 
doelpunt toen scheidsrechter Jansen út Grolloo al 
dan niet aangeschoten hands met een strafschop 
bestrafte. Hand naar bal of bal naar hand, het zal 
altijd een discussie blijven. Duidelijk was in ieder 
geval dat de spelers van Makkum overtuigd waren 
van het tweede. Aanvoerder Koopmans van de 
thuisclub bleef koel en schoot beheerst de 2-1 
binnen. Weer moest Makkum in de achtervolging. 
En weer ging het na de achterstand, noodge-
dwongen, meer vooruit en ook beter spelen. Prompt 
kreeg het ook weer kansen waarbij het via schoten 
van Daniël Kleiterp en Jan Hiemstra enkele malen 
dichtbij de gelijkmaker was. In beide gevallen 
hield de prima keepende Jos Knol van de thuis-
club Makkum van scoren af. Net op het moment 
dat Makkum onder aanvoering van Lennart Adema 
op weg leek naar de gelijkmaker viel de beslissing 
aan de andere kant. En wederom was sprake van 
een cadeautje van de kant van Makkum. Een 
ongevaarlijk schot werd nogal sullig van richting 
veranderd door Rik van As en verdween achter 
de kansloze doelman Nota in het Makkumer doel. 
Met Bouke de Vries als extra spits probeerde 
Makkum in het restant van de wedstrijd met man 
en macht de aansluittreffer te forceren. Daarin 
slaagde het, ondanks dat het nog enkele aardige 
mogelijkheden kreeg, niet. In plaats daarvan raakte 
het gefrustreerd door de warrige leiding van scheids-
rechter Jansen die inderdaad erg veel op appèl 
floot en na elke harde schreeuw van een speler van 
de thuisclub het spel stillegde. Pas in de slotfase 
van de wedstrijd kreeg de leidsman door dat er 
blijkbaar toch wel heel vaak sprake was (geweest) 
van toneelspel. Of zou er daadwerkelijk wonder-
water in de waterzak van verzorgster Hendrika 
Noppert van DWP hebben gezeten? 
Van doorslaggevende invloed op de nederlaag van 
Makkum was het fluiten van de leidsman, hoe-
zeer zijn beslissingen Makkum af en toe ook frus-
treerden, evenwel niet. Dat had zeker trainer Schrale, 
die zijn spelers ook zaterdag weer aanpaste aan 
het systeem in plaats van andersom, zich moeten 
realiseren. Het uitmaken van de scheidsrechter 
voor ‘pannenkoek’ is enerzijds niet erg origineel 
en anderzijds geen goed voorbeeld voor zijn groten-
deels jonge spelersgroep. Aanstaande zaterdag 
speelt Makkum op sportpark ‘De Braak’ een 
thuiswedstrijd tegen Nijland dat tot nu toe 3 
punten minder heeft verzameld dan Makkum 
met een wedstrijd minder gespeeld.

(archief foto)(archief foto)
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