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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

10Een geweldige start
van het seizoen!

funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?
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Buren halen bezem door de straat

Zaterdag 22 september j.l. was het nati-
onale Burendag. Een jaarlijks terugkerend 
feest dat je samen met je buren en de buurt 
viert op de 4e zaterdag in september. Om 
deze dag te vieren namen een paar buren 
van de Vermaningsteeg en een gedeelte 
van de Slotmakersstraat het initiatief om 
dit voor de eerste keer te organiseren.
Alle buren kregen een uitnodiging om bij 
elkaar te komen  om half 11 in de garage 
van Klaas Pieters om de dag te beginnen 
met koffie en cake, om daarna de handen 
uit de mouwen te steken en een opfris 
beurt aan de straten te geven.
De bedoeling was het ontsierlijke onkruid 
te verwijderen, oude planken, tafels en 
oude bloembakken op te ruimen. Met man 
en macht werd er aan de opfris-burendag 
gehoor gegeven en na de koffie werd er 
hard gewerkt om voor de lunch een groot 
deel van de straten een schone blik te ge-
ven.
Om half 1 had buurman Hennie van Rigt 
een verfrissing klaar staan en om 1 uur 
konden allen aan de snert, gemaakt door 

de broers Durk en Johan van Dijk. Na de snert 
was het nog even hard doorwerken, de ramen 
werden nog gezeemd door een vakkundig 
vakman. Het laatste onkruid werd nog verwij-
derd en de straten  aangeveegd.
Toen was er nog tijd voor een gezellige nazit 
met een hapje en een drankje, de toast met fo-
rel en de warme bitterballen deden allen goed 
smaken.
En zo’n gezamenlijke poetsdag staat volgend 
jaar weer op de agenda.

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

DEELNEMERS? 

zie pagina 7

makelaars  en taxateurs
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FamilieberichtenInfo
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl 
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112, 
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius 
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
 o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
T. 0515 – 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29
8748 CC Witmarsum 
T. 0517 – 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken 

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl 

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

OVERLIJDEN

Wandrers Nachtlied

Über allen Gipfeln ist Ruh’,
In allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Johann Wolfgang Goethe

Onze moeder, schoonmoeder, oma en 
grootoma mag nu rusten.

Paula Kuiper - Gasch

* 09-07-1918   -   † 21-09-2018

Zij was getrouwd met
Hendrikus Mathijs Kuiper († 1991)

Irene, Jan, Yme (in herinnering),
Ida, Krista (in herinnering), Paula,
Welmoed, Wouter, Esther, Hans,
Berend-Jan, Marloes, Sijme, Amber, 
Faas, Hidde

Het afsheid heeft op vrijdag 28
september plaatsgevonden in het
crematorium te Sneek.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan
het team van zorgcentrum Avondrust
te Makkum voor de liefdevolle 
begeleiding.

Correspondentieadres:
Irene Ekster-Kuiper, Helperplein 14, 
9721 CX Groningen

Vandaag werd het weer licht,
de vogels fluiten gewoon door, en ik,
ik probeer het te begrijpen.
Mijn verstand zegt het is goed zo.
Maar wat ik voel is anders,
om wat er gisteren was en
nooit meer terugkomt...

Intens verdrietig laten we u weten,
dat na een strijd die niet te winnen was, 
toch nog plotseling van ons is heengegaan, 
myn poppie en maat en ús leave heit

Rients Elgersma

* Makkum, 7 januari 1953
† Makkum, 27 september 2018

         32 jaar

 Makkum:  Anneke Elgersma-de Jong
  Klaas
  Rink en Monica

Gedempte Putten 29
8754 EG Makkum

Het afscheid van Rients vindt vandaag 
3 oktober plaats in het crematorium te 
Sneek.

Op zaterdag 13 oktober presenteert het Cul-
tureel Podium Makkum met trots een bijzon-
dere toneelvoorstelling van Debby Petter. In 
haar vierde solovoorstelling speelt zij een 
vrouw die vertelt over haar man. Hij liegt. En 
dat doet hij niet zachtzinnig. Zijn halve le-
ven is verzonnen. Misschien zelfs wel meer 
dan de helft. Het gaat niet om leugentjes om 
bestwil. Nee, echt het grote werk. Zij wil dat 
hij hulp zoekt. Hij wil dat ook. Maar doet hij 
dat ook? Ze wil hem niet kwijt. Waarom niet? 
Het antwoord op deze vraag is glashelder 
en onthutsend tegelijk.
In mijn hoofd is na Ik ben er nog, Gaande-

weg en Bed & Breakfast de vierde monoloog 
van Debby Petter. De regie is in handen van 
Koen Wouterse. Debby maakt mooie, kleine 
juweeltjes. Van het begin tot het eind sleept 
ze je mee in een andere wereld. Precies zo-
als theater bedoeld is. www.debbypetter.nl 

Plaats: DG Kerk (Bleekstraat 11, Makkum). 
Tijd: 20:00 uur. Kosten: 10 euro voor leden 
en voor niet-leden 15 euro. Voorverkoop bij 
Els van Zeumeren, Speelsgoed of reserve-
ren via www.cultureelpodiummakkum.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met info@cultureelpodiummakkum.nl 

Cultureel Podium Makkum presenteert:
“In mijn hoofd” van Debby Petter

Na een periode van ziek zijn,
is overleden

Rients Elgersma 

Wij wensen Anneke en de kinderen veel 
sterkte toe. 

 Mem de Jong
 Kinderen en oomzeggers
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,25 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,50 
1 kg speklappen ...................................... € 5,75 
1 kg shoarmavlees .................................. € 5,75 
1 kg verse worst ...................................... € 5,00 
1 kg fricandeau ........................................ € 7,50 
1 kg schnitzel ...........................................€ 8,00 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,50 
1 kg krabbetjes ................. € 4,25 / 3 kg € 12,00 
droge worst 5 stuks ................................. € 4,50 
1 kg rundvlees .................. € 6,50 / 2 kg € 13,00 
1 kg bieflappen ................. € 7,25 / 3 kg € 20,00 
1 kg ossenstaart ...................................... € 5,00 
1 kg biefstuk ............................................€ 8,00 
1 kg kipfilet...............................................€ 7,00 
hamburgers  5 stuks ..................... € 4,50 
boomstammetjes  5 stuks ..................... € 4,50 
kipschnitzel  5 stuks ..................... € 4,50 
zigeunerschnitzel  5 stuks ..................... € 4,50 
kip cordonblue  5 stuks ..................... € 4,50 
slavink  5 stuks ..................... € 4,50 
1 kg gehakt ....................... € 4,50 / 5 kg € 21,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen 
1 kg verse worst € 42,50
2 kg bieflappen 
3 kg gehakt  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Volvo XC60 D5 Automaat Ocean Race Ford Fiesta 1.6TDCi Titanium

Bj 2015
Alle optie’s
Navi
leer
clima
trekh
etc
115dkm

e 34.850,- e 8.999,-
Auto Verhuur - Aanhanger Verhuur - Winter en 4 seizoenenbanden - Mooie collectie Occasions

Bj 2014
Navi
Clima
Cruise
LMV
etc
90 dkm

Door Judith van Lavieren

Op de vijftiende september was De Zevende 
Hemel, de nieuwe winkel in de Kerkstraat, 
voor het eerst geopend. “We hebben geen of-
ficiële opening gehouden maar toch kwam ie-
dereen spontaan even aanwaaien. Veel mooie 
boeketten, planten, drankjes en chocolade 
gekregen van mede ondernemers, familie en 
vrienden. Het was een mooie dag”, aldus  Me-
riam de Witte van De Zevende Hemel.

“Ondernemen zit er in onze familie van kinds 
af aan in”, vertelt Meriam. “Het begon weer 
een beetje te kriebelen en toen dit pand be-
schikbaar kwam werden de plannen realiteit . 
Een leuke winkel beginnen betekent ook een 
bijdrage leveren aan het levendig houden van 
het winkelaanbod in Makkum. Ik was zelf vaak 
tevergeefs op zoek naar een leuk cadeautje en 
dat wil ik graag aanbieden. De Zevende Hemel 

is voor mij een nieuwe uitdaging en ik vind het 
leuk om tips te krijgen en wensen van klanten 
te horen. Bij het bepalen van het aanbod in 
kranten en wenskaarten heb ik veel gehad aan 
de hulp van Tom en Trijnie Coufreur.”
Meriam speelt met het assortiment van De 
Zevende Hemel in op een trend om wonen, 
mode en cadeaus gecombineerd aan te bie-
den. Ze heeft veel natuurlijke producten, bij-
voorbeeld tassen en vachten van Van Buren of 
servies van Urban Nature Culture Amsterdam. 
Kraamcadeautjes zijn met de komst van De 
Zevende Hemel ook weer volop in eigen dorp 
te koop. Tassen van Zwei, variabel draagbare 
rokjes van Zand Amsterdam, een krantje: het 
is maar een kleine greep uit het gevarieerde 
aanbod. De Zevende Hemel is echt een winkel 
waar je zelf heen moet om even te sneupen. 
De openingstijden zijn op dinsdag tot en met 
vrijdag van tien tot twaalf en van een tot half 
zes en op zaterdag van half tien tot half vijf.

De Zevende Hemel geopend



pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 3 oktober 2018

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport,
Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren

Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.

Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of

tel. 06- 46157152 

ALGEMEEN

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- 
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee, Sjoukje Steinhovden
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Onder leiding van de heer Sijmonsma 
(Doarpswurk) zijn de 16 vrijwilligers 20 sept. 
jl. van start gegaan om de nieuwe DORPSVI-
SIE voor Makkum te gaan realiseren. Tijdens 
de vakantieperiode hebben de vrijwilligers 
zich verdiept in de beschikbare documenta-
tie, het cijfermateriaal en overige belangrijke 
informatie.

De vorige Dorpsvisie stamde uit 2008 en 
was verouderd, voor de toekomst en ont-
wikkeling van Makkum was er dringend be-
hoefte aan een nieuwe versie, nu ook weer 
zorgvuldig gericht op de toekomst.
De 16 vrijwilligers hadden eerder aangege-
ven deel te willen nemen op terreinen van 
onderwerpen die hen zelf het meeste aan-
sprak of waar de interesse lag. Van daaruit 
zijn er nu 3 werkgroepen ontstaan die de 
volgende belangrijke onderwerpen verder 
gaan uitwerken;
Natuur, landschap, Landbouw, Wonen 
Woon- en leefmilieu Veiligheid, Waterbeheer 
en riolering, Verenigingen Sport en ontspan-
ning, Verkeer en bereikbaarheid, Voorzie-
ningen en diensten, openbaar vervoer pin-
automaat, Werkgelegenheid – bedrijvigheid, 
Zorg en welzijn, Onderwijs Recreatie en 
toerisme, Cultuur (historie), Jeugd Ouderen 

Vrijwilligerswerk, Dorpsbelang Gemeente.
Afgesproken is dat de werkgroepen om de 4 
weken bij elkaar komen om gezamenlijk alle 
onderwerpen te bespreken, gegevens uit te 
wisselen en het 1e concept bij te werken 
met de laatste gegevens, ideeën en wen-
sen. Indien er onderwerpen nader gecheckt 
moeten worden op bijvoorbeeld ‘draagvlak 
of behoefte’ dan gaat PBM kijken of er bij-
voorbeeld door scholieren of studenten huis 
aan huis een enquête afgenomen kan wor-
den onder inwoners of dat er bijvoorbeeld 
een hele buurt uitgenodigd word om te 
checken of er behoefte is aan bijv. een AED 
in deze buurt 
Tevens kan het zijn dat PBMakkum een op-
roep doet via de Belboei als er bijvoorbeeld 
voor specifieke onderwerpen die leven in 
Makkum en waarbij aanvullende informatie 
vanuit de gemeenschap nodig is. De werk-
groepen hebben zich als doel gesteld, dat 
er aan het einde van het jaar een 1e con-
cept klaar is en de definitieve versie tijdens 
de jaarvergadering van PBMakkum medio 
maart 2019 kan worden.

Wij als bestuur van PBMakkum en de heer 
Sijmonsma van Doarpswurk wensen alle 
vrijwilligers wijsheid en toewijding toe!

Dorpsvisie 2018 in ontwikkeling
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 6 oktober
15:00 Makkum 1-Waterpoort Boys 1
12:30 Makkum 2-SC Berlikum 2
13:00 Foarut 2-Makkum 3
14:30 V.V. Heeg 3-Makkum 4
12:15 Balk JO19-1-Makkum JO19-1
11:15 WPB JO17-1-Makkum JO17-1
12:15 Makkum JO15-1-SC Berlikum JO15-1
12:45 LSC 1890 JO13-3-Makkum JO13-1
09:00 Makkum JO12-1-Annap. JO12-2
11:00 Makkum JO11-1-Zeerobben JO11-2
10:00 Makkum JO11-2-S.F. Deinum JO11-1
10:15 Oeverzw. JO11-2-Makkum JO11-3
09:00 Tzum JO9-1-Makkum JO9-1
09:45 SC Berlikum JO9-2-Makkum JO9-2
10:00 Arum JO8-1-Makkum JO8-1
14:30 Makkum VR1-Zeerobben VR2

Kantine
08.15-12.00 Francis Koornstra/
  Kees de Vries
12.00-15.00 Tanja vd Logt/Jellie Poog
15.00-19.00 Hayo Attema/Piebe Adema
  Anneke Jansen

Zaterdag 13 oktober
14:30 TOP’63 1-Makkum 1
12:30 Leovardia 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Lions’66 2
12:30 Makkum 4-Mulier 2
10:00 Makkum JO19-1-Heerenveen JO19-2
14:30 Makkum JO17-1-Scharneg. JO17-2G
09:45 L’warder Zw. JO15-2Makkum JO15-1
10:50 Makkum JO13-1-SC Bolsward JO13-2
10:30 GAVC JO12-2-Makkum JO12-1
09:00 SC Bolsward JO11-2-Makkum JO11-1
09:00 Walde De JO11-1-Makkum JO11-2
08:30 Makkum JO11-3-Woudsend JO11-2
11:45 Makkum JO9-1-Mulier JO9-1G
10:00 Makkum JO9-2-Blauw Wit ‘34 JO9-5
09.00 Makkum JO8-1-Woudsend JO8-1
13:20 Leeuwarder Zw. VR3-Makkum VR1

Kantine
7.45-12.00 Douwina Postma/
  Nelleke Oostenveld
12.00-15.00 Monique Nauta/Djoke Altena
15.00-19.00 Wiepkje Fennema/
  Alexandra Harteveld/
  Sando vd Meer

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Bijles Engels nodig? Tot 3vwo/4havo

Bel voor info op: 06-25238623
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NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Door Judith van Lavieren

De feestelijke receptie voor de winnaars van 
de Ald Meiers Partij 2018 op het kaatsland was 
drukbezocht. Op 4 augustus wonnen Anouk 
Smink, Larissa Smink en Chantal de Witte de 
Ald Meiers Partij in Hitzum. Ze werden feeste-
lijk onthaald en toegesproken door voorzitter 
Warren van der Veen. Hij memoreerde dat het 
de tweede keer was dat Kaatsvereniging Mak-
kum de Ald Meiers won, in 2015 ging Mak-
kum ook met de eerste prijs naar huis. Van der 
Veen schetste nog een keer het verloop van 
de partij. “Het wie dreech”.  Een partij die uit-
eindelijk door wilskracht gewonnen werd. De 
dames kregen van de vereniging een ‘sulveren 
pong oan in sulveren ketting’.

Wethouder Mark de Man sprak  namens het 
gemeentebestuur zijn trots op de inzet en de 
passie van de meisjes uit. Naast een persoon-
lijk cadeau kregen zij een cheque van 125 euro  
voor de vereniging.
Kim Dijkstra, die in 2015 samen met Lobke 
Vlasbloem en Boukje Bosma de Ald Meiers 
won, sprak het trio ook toe. Een bijzondere 
prijs om te winnen stelde zij. “Myn kettinkje 
mei de sulveren pong giet noait ôf”.  Ze sprak 
haar vertrouwen uit dat er in de toekomst nog 
veel meer mooie prijzen door deze meiden ge-
wonnen gaan worden.
Daarna kregen alle bezoekers de gelegenheid 
om Chantal, Larissa en Anouk persoonlijk te 
feliciteren.

Huldiging winnaars Ald Meiers kaatspartij

Hierna nam de voorzitter van Workum het 
woord. Workum werd in de finale verslagen 
door Makkum maar iedereen was het erover 
eens dat zij het Makkum “tige dreech mak-
ke hienen”.  Workum bood  boeketten in de 
Makkumer kleuren  en een fotoboek aan. Zijn 
verwachting voor de toekomst was positief. 
“In Workum komt veel talent uit de eigen op-
leiding en we weten na vanavond ook hoe je 
zo”n receptie moeten organiseren”. De Wor-
kumer meisjes ontvingen ter herinnering aan 
de partij een zilveren kaatsbal.
Zeer eigentijds sprak daarna coach Jesse Ri-
nia zijn partuur trots toe door middel van een 
videoboodschap. Peter Rinia van Kaatsschool 
Makkum had voor alle drie de meisjes een 
persoonlijk woordje en benadrukte dat ieder in 
het partuur even belangrijk is. 
Daarna namen drie trotse moeders het woord. 
In hun toespraak werden  de spanning  en de 

emoties van de vierde augustus weer hele-
maal voelbaar. Zij schonken hun dochters een 
terugblik. Een blik waar alle bezoekers hun 
herinnering aan Ald Meiers 2018 konden ach-
terlaten. 
Daarna was het de beurt aan de meisjes zelf 
om iedereen te bedanken. Een bijzonder 
woord van dank was er voor pake Sietze die 
ondanks de hoge temperaturen op de vierde 
augustus toch het zwarte pak aantrok om het 
vaandel tijdens de tocht door Hitzum te dra-
gen.

Tot slot bedankte voorzitter van der Veen alle 
aanwezigen voor hun komst. “We blijven bezig 
om het kaatsen op een hoger niveau te bren-
gen. Van groot belang voor een kaatsvereni-
ging zijn de ouders. Zij zijn nodig om de jeugd 
te steunen. Tot folgend jier op de fjilden mei ús 
moaie spul!” 
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OPEN HUIZEN DAG
zaterdag 6 oktober van 11.00 - 15.00 uur

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Makkum, Cynthia Lenigestr. 16

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Makkum, Botterstraat 14

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Makkum, It Ferset 37 

Vraagprijs € 183.500,- k.k.

Kimswerd, Grote Reed 8

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Gaastmeer, J.J. Hofstrjitte 19

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Oudega SWF, Stasjonsleane 8

Makkum Lemmer
Voorstraat 1 Kortestreek 21
T. 0515 - 233 664 T. 0514 - 563 637

www.kingmawal inga.n l

makelaars  en taxateurs

Ons kantoor
is tijdens de 

Open Huizen Dag 
geopend

door Sjirk Wijbenga

Steeds vaker worden er coöperaties opge-
richt voor lokale energieopwekking. Leden 
van de coöperatie kunnen hierdoor profiteren 
van zonne-energie ook als de zonnepanelen 
op een ander dak liggen. Deelnemers kunnen 
uitsluitend meedoen in hetzelfde postcodege-
bied. In dit zogenaamde Postcoderoos project 
ontvangen deelnemers in ruil voor hun deelna-
me een korting op het energienota.

Makkum-Allingawier
In 2018 is de lokale energiecoöperatie “Enerzjy 
Koöperaasje Wûnseradiel U.A.” opgericht.  De 
initiatiefnemers zijn Bouke de Witte, Sijbren 
Mulder en Ingmar Mulder. Zij vormen ook het 
voorlopig dagelijks bestuur. Het voornaamste 
doel van de coöperatie is de voormalige re-
gio Wûnseradiel duurzamer te maken.  Hiertoe 
bieden zij de mogelijkheid duurzame energie 
lokaal op te wekken, onder andere met het 
project Zonnecollectief Wûnseradiel. De co-
operatie werkt vanuit de gedachte dat de lo-
kale gemeenschap sterker wordt van ‘Miens-
kipsenergie’. Zonder winstoogmerk wekt zij 
daarom duurzame energie op voor haar leden. 
Deze schone energie is goed voor het milieu 
en levert deelnemers van dit project aan de 
coöperatie een lagere energierekening op. 
De lokale gemeenschap profiteert bovendien 

mee, omdat geld van de energie in de eigen 
regio blijft.

Locaties Zonnepanelen
De Enerzjy Koöperaasje plaatst 200 zonnepa-
nelen op een ter beschikking gestelde locatie 
en geeft ongeveer 200 zonparticipaties uit. U 
kunt voor uw eigen energieverbruik zonpartici-
paties kopen. Dat doet u door deel te nemen 
in de coöperatie met één of meerdere zonpar-
ticipaties. Eén zonparticipatie komt overeen 
met één zonnepaneel en wekt ongeveer 250 
kWh per jaar op. 
Op twee locaties worden de zonnepanelen 
geplaatst: Familie de Witte,  Carl Fellingerweg 
2a, Makkum en familie Reitsma-Mulder, Meer-
weg 7,  Allingawier. Elke locatie heeft een  to-
tale capaciteit van 55000 kWh.

Rekenvoorbeeld 
Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 3.000 kWh aan 
elektriciteit, dan kunt u deelnemen tot maxi-
maal 12 zonparticipaties. 
• Kosten per participatie €99. 
Totale inleg (12 participaties x € 99) €1.188. 
• Verwachte korting per participatie per jaar 

€31,50.
Jaarlijkse bijdrage aan de coöperatie per par-

ticipatie per jaar €17,50. 
Verwachte voordeel per participatie per jaar 

(€31,50 - €17,50) €14.
• Verwachte voordeel totaal per jaar (12 parti-

cipaties x € 14) €168. 
Verwachte voordeel over 15 jaar €2.520. 
Zo draagt u bij aan een beter milieu en be-
spaart u in 15 jaar meer dan €1.300. Name-
lijk €2.520 korting min uw inleg van €1.188 = 
€1.332 voordeel.

Informatieavond
Op maandag 8 oktober a.s. organiseert 
“Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel” een infor-
matieavond. Hier kunt u terecht met al uw vra-
gen over dit project. De avond start om 20.00 
uur in K.C. Het Anker te Makkum. 

Energiecoöperatie “Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel U.A.”

Inzameling Oud Papier
door CMV Hallelujah
Op zaterdag 6 oktober komt Hallelujah uw oud 
papier weer ophalen. Voor het gebied ten zui-
den van de 2e Melkvaart komen de leden van 
de muziekvereniging vanaf 9 uur langs om de 
dozen langs de weg op te halen.
Voor de straten ten Noorden van de 2e melk-
vaart (dus vanaf it String, de Jister en de 
Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat iedereen 
de mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in 
de containers in de Klipperstraat of ter hoog-
te van It Hof te brengen. Bij voorbaat hartelijk 
dank!



pag. 8 - MAKKUMER BELBOEI - 3 oktober 2018

Wist u dat u bij ons ook kunt vergaderen, 
een feest geven, of andere evenementen 
kunt houden?
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.
Ook kunnen wij catering voor u verzorgen.Reserveren: 0515-231153

of info@itposthus.nl

Afgelopen zaterdag 22 september heeft de 
Slotavond, met daarbij de huldiging van de 
NK-winnaars, plaatsgevonden op Keatslân De 
Seize.
Namens het bestuur van de “Club van 25” 
heeft voorzitter Sjirk Rolsma de stimulerings-
prijzen uitgereikt. Jeugdig talent wordt hierbij 
in het zonnetje gezet en een prachtig sportshirt 
werd gegeven aan de talkenten van 2018.
Dit waren Alex de Boer , Dominique Huisman 
en Femke Dijkstra.
De Stimuleringsprijzen van het jeugdbestuur 
waren voor Luuk Zwaagstra en Alberdine 
Groen zij ontvingen een kaatsbal met naam.
De winnares van de jeugdcompetitie was Al-
berdine Groen, zij had 100 punten bij elkaar 
gekaatst en ontving een prachtige wisselbe-
ker. Een 2e prijs was er voor Lenthe Groen en 

Lieke Tuinier behaalde de 3e prijs.
Na een heerlijk Chinees buffet werden vervol-
gens de NK Kampioenen gehuldigd.
Het Schoolmeisjespartuur met Lieke v. Loon, 
Ilse Zwaagstra en Larissa Smink met coach 
Jurre Rinia en het Meisjespartuur met Chantal 
de Witte, Lobke Vlasbloem em Anouk Smink 
met coach Jesse Rinia werden met frisse 
kransen door de KVM-jeugd onthaald op het 
kaatsveld.
Vervolgens volgden vele felicitaties en ca-
deau’s.
Het was een mooie afsluiting van het seizoen 
voor de jeugd.
Alle foto’s (een mooie sfeerimpressie) kunt u 
zien op www.kv-makkum.nl
Neem hier eens een kijkje, het is zeer de moei-
te waard.

Geslaagde Slotavond jeugd KV Makkum
Makkum

Zondag 07-10 09.30 uur, ‘t Anker,
Pastor N. ten Wolde.

Zondag 14-10 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastoor A. Bultsma.

Witmarsum
Zondag 07-10 09.30 uur,

Pastoor A. Bultsma.
Zondag 14-10 09.30 uur,

Tent dienst Pastor N. ten Wolde.

Kerkdiensten

Suikerbroodactie voor
Kindcentrum Makkum
Kindcentrum Makkum biedt kinderopvang 
(0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-12 jaar) 
en peuteropvang (2-4 jaar). Ook dit jaar wordt 
er vanuit het Kindcentrum een Suikerbroodac-
tie georganiseerd, waarbij de ouders van de 
kinderen die gebruik maken van het Kind-
centrum, bij u langskomen om suikerbroden 
te verkopen. De opbrengst hiervan wordt 
gebruikt voor een workshop voor de kinde-
ren van de BSO en een voorstelling voor de 
kinderen van het KDV en de peuterspeelzaal. 
Op maandag 15 en dinsdag 16 oktober a.s. 
komen de ouders tussen 18.30 en 20.30 uur 
bij u langs. De suikerbroden kosten € 3,- per 
stuk en voor  € 5- krijgt u er twee. We hopen 
dat u op deze manier een bijdrage wilt leveren 
aan het Kindcentrum!
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Café-Bar De Belboei Partij en gezellige afsluiting kaatsseizoen

Quinten en Siebren, want Hyltje, Jeroen en 
Johan wonnen met 5/1 – 6/2.
 
Uitslag winnaarsronde: 1e pr. Hyltje Bosma, 
Jeroen Adema en Johan v. Dijk; 2e pr. Andries 
Smink, Quinten Kraan en Siebren Hoekstra.
Uitslag verliezersronde: 1e pr. Emiel Wijma, 
Simon J. de Witte en Sjirk Rolsma (Finale ge-
wonnen met 5/3 – 6/4).
De prijzen werden aangeboden door: Ca-
fé-Bar De Belboei en de kransen werden 
aangeboden door Sanco Processing. Na de 
prijsuitreiking bleef het nog lang gezellig in 
de kantine en onder de luifel. Er was muziek 
van Jan & Johan en vanuit de keuken werden 
lekkere hapjes geserveerd. Met dank ook aan 
Hennie fan Richt voor het verzorgen van enke-
le heerlijke salades.

Bij de jeugd kaatste de tussengroep tussen de 
Welpen. Op de lijst 8 partuur. Er werd span-
nend en fanatiek gekaatst. In de winnaars-
ronde het partuur Haye Tjeerdema & Marloes 
Koops tegen Denise & Marrit de Witte. Het 
partuur van Haye Tjeerdema c.s. bleek te sterk 
en won met 5-1 6/2. In de verliezersronde 
Anke Bruinsma & Hidde Postma tegen Klaas 

Dijkstra & Gjalt Roorda. Een gelijk oplopende 
strijd die met 5-4 6/4 werd gewonnen door 
Anke Bruinsma c.s.
Uitslag Welpen: 1ste prijs Haye Tjeerdema & 
Marloes Koops; 2de prijs Denise & Marrit de 
Witte; 1ste prijs verliezers Anke Bruinsma & 
Hidde Postma; 2de prijs verliezers Klaas Dijk-
stra & Gjalt Roorda.

Bij de Pupillenjongens 4 jongens die ieder voor 
zich kaatsten. Clive van der Weerdt won alle 
partijen en ging er dus met de krans vandoor. 
De 2de prijs werd met een minimaal verschil 
gewonnen door Leon Smink.
Uitslag Pupillenjongens: 1ste prijs Clive van 
der Weerdt; 2de prijs Leon Smink.

De Pupillenmeisjes en Schoolmeisjes kaatsten 
in 1 categorie. Er stonden 3 partuur op de lijst. 
In de finale Lenthe Groen & Femke Dijkstra 
tegen Alberdine Groen en Nienke Tjeerdema. 
Alberdine c.s. namen al snel een voorsprong, 
Lenthe c.s. kwamen nog terug tot 5-2 6/4 en 
dus de krans voor het partuur van Alberdine 
en Nienke.
Uitslag Meisjes: 1ste prijs Alberdine Groen & 
Nienke Tjeerdema.

In Makkum werd zondag 16 sept. jl. de laat-
ste Ledenpartij van dit seizoen gehouden. Bij 
deze Café Bar De Belboei Partij stonden er zo-
wel bij de Dames als de Heren zeven parturen 
op de lijsten.
Bij de Dames moest er worden bijgeloot om-
dat partuur 7 incompleet was. Dit partuur, be-
staande uit Larissa Smink, Willemijn Jansen 
en Kim Mollinga (bijgeloot), had een staand 
nummer in de eerste omloop. In de halve fi-
nale werd gewonnen van hat partuur van Indy 
Tuinier, Anja Oostenveld en Geertina Nota met 
5/3 – 6/4. De andere finalist kwam uit de partij 
tussen het partuur van Anouk Smink, Boukje 
v.d. Werf en Alexandra Harteveld en het par-
tuur van Rina Nota, Evelien Schakel en Anna 
Bosma. Anouk cs. won met 5/1 – 6/0. De fi-
nale was heel spannend en werd uiteindelijk 
gewonnen door Anouk, Boukje en Alexandra 
met 5/4 – 6/4.
Uitslag winnaarsronde: 1e pr. Anouk Smink, 
Boukje v.d. Werf en Alexandra Harteveld; 2e 
pr. Larissa Smink, Willemijn Jansen en Kim 
Mollinga.
Uitslag verliezersronde: 1e pr. Lieke v. Loon, 
Mirte Jansen en Rixt v.d. Bles (Finale verdiend 
gewonnen met 5/2 – 6/0).

Bij de Heren werd er gedurende de hele dag 
fanatiek en sportief gekaatst. De halve finale 
tussen het partuur van Michiel Scheepvaart, 
Peter Bootsma en Tonny Verwey en het par-
tuur van Andries Smink, Quinten Kraan en Sie-
bren Hoekstra werd gewonnen met 5/5 – 6/2 
door Andries cs. De andere halve finale tussen 
het partuur van Lennart Adema, Leo Nauta en 
Jacob Bosma en het partuur van Hyltje Bos-
ma, Jeroen Adema en Johan v. Dijk werd ge-
wonnen door Hyltje cs. met 5/4 – 6/0. In de 
finale was alle kruid verschoten bij Andries, 
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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

Zaterdag 22 september was de Open dag van 
Scouting Burdine Makkum. Het weer werkte 
goed mee en de gasten liepen in en uit. Op 
het buitenterrein werd de hindernisbaan door 
velen uitgeprobeerd, er werden broodjes ge-
bakken en marshmallows geroosterd op het 
kampvuur. Het hout voor het kampvuur kon 
door de bezoekers zelf gehakt worden, en dat 
was nog niet zo gemakkelijk! Binnen kon men 
een mooie sleutelhanger knopen of armband 
maken. En niet alleen de kinderen deden mee! 

Ondertussen werd er onder het genot van een 
kop koffie en limonade uitgebreid informa-
tie gedeeld over hoe leuk het is bij Scouting 
Burdine en werden de eerste kinderen aange-
meld. 

Tijdens de Open dag is de nieuwe vuurkuil 
feestelijk geopend door de Scouts leidster 
Sylvia.  De vuurkuil is zelf ontworpen en ge-
maakt door de eigen leden en kon gereali-
seerd worden door een financiering van het 

Een geweldige start van het seizoen!

1

2
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Quilt expositie 6 en 7 oktober
Quiltgroep “Kleurrijk” verzorgt voor de vierde 
keer een expositie in de ‘’Nynke Pleats’’ bu-
ren 25, 8756 JP in Piaam. De groep bestaat 
uit 9 leden die elk hun eigen stijl hebben en 
dat tot uitdrukking brengen in prachtige (art)
quilts. Tijdens het openingsweekend van 6 en 
7 oktober is Galerie de Ganzerik aanwezig met 
stoffen en (art) quiltbenodigdheden. Tijdens 
het openingsweekend zijn de openingstijden 
10:00 -17:00 uur. De expositie kunt u nog t/m 
9 november 2018 gedurende de openingstij-
den van de “Nynke Pleats”, info: www.nynke-
pleats.nl. De toegang is gratis.

Zondag 7 oktober , ZING MEE in restaurant 
“Waerdsicht” van zorgcentrum “Avondrust”,
Kerkeburen 66, Makkum. Aanvang 19.30 uur  

en de toegang is vrij.

Agenda

Zaterdag orgelconcert
Van Doniakerk Makkum
Op zaterdagavond 6 oktober geven Gerben 
Tilstra (orgel) en Ronald Moerman (hobo) om 
20.00 uur weer hun jaarlijkse orgelconcert in 
de Van Doniakerk in Makkum. In de Van Do-
niakerk staat het enige orgel van C.F.A. Naber 
in Friesland. Tevens is dit het enige orgel van 
Naber in Nederland dat nog helemaal authen-
tiek is: al het pijpwerk stamt uit 1848.
Op het concert zal er o.a. muziek gespeeld 
worden van Saent-Saëns, Bach, Buxtehude, 
Müller-Zürich en Stanford. De toegang is vrij, 
bij de uitgang is er een collecte bestemd voor 
het orgelfonds.

Een geweldige start van het seizoen!
Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Een 
groot succes!

Wil je ook eens bij Scouting Burdine kijken? 
Neem dan contact op. Je mag altijd 3 keer 
gratis en vrijblijvend met de groep (speltak) 
meedoen. Scouting staat voor avontuurlijke 
activiteiten, uitdaging en persoonlijke ontwik-
keling! Kijk voor meer informatie ook eens op 
onze site: www.burdinemakkum.nl of stuur 
een mailtje naar info@burdinemakkum.nl 

Foto 1: Okke zit in z'n uppie te wachten op de 
eerste gasten in de nieuwe vuurkuil.
Foto 2: De nieuwe vuurschaal staat al lekker 
in te branden.
Foto 3: Veel belangstelling voor het broodbak-
ken boven het kampvuur.
Foto 4: Harm is bijna aan het eind van de hin-
dernisbaan; zwaar!

Foto’s: Sybren Oostenveld

3

4

VANAF 1 OKTOBER
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710




