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* Groeneveld krijgt de onderscheiding opgespeld door Mark Ord namens de vereniging COM
Makkum - Gasterij Hennie van Richt was de gekozen
locatie waar Klaas Groeneveld zijn genode gasten
ontving voor zijn receptie in verband met het 40 jarig
ambtsjubileum bij Politie Friesland. Op het zonnige
Plein heeft het nog nooit zo blauw gezien dan afgelopen vrijdagmiddag. De kleding voorschriften voor
zijn collega’s was uniform ceremonieel gekleed tenue
en daar hadden velen gehoor aangegeven. Dat Klaas
oog heeft voor protocol werd later in de toespraak
van zijn leidinggevende gewaardeerd. Commissaris
Sjoerd Vogelzang vindt dat de politie trots moet
zijn op zijn uniform en dat zij in het protocol een
voorbeeld kunnen nemen aan de Nederlandse Strijdkrachten. Voordat de commissaris aan het woord
kwam gaf ceremoniemeester en zoon Thomas eerst het
woord aan vader Klaas om een ieder welkom te heten.
De jubilaris stond in eerste plaats stil bij het overlijden in afgelopen week van zijn 93 jarige schoonmoeder, collega’s Joop van Es en Tom Mul. Ondanks
het dubbele gevoel heeft de familie deze droevige
gebeurtenis geplaatst in de tijd waar het hoort en
werd een ieder een genoeglijke middag gewenst.
Vogelzang schetste de loopbaan van Klaas op een
humoristische wijze en benadrukte ook de specifieke
eigenschappen die Klaas kenmerkt. Na de mulo vroeg
Klaas inlichtingen bij de politie. De eigenschap
plan-doe-check kwam op zestienjarige leeftijd al
boven drijven. Hij bevestigde dat hij de inlichtingen
had ontvangen en begrepen en zo werd hij aangenomen bij de politie. Werd vervolgens naar het
Limburgse Horn gestuurd voor zijn één jarige
opleiding. Daarna werd wachtmeester Groeneveld
geplaatst in Bolsward waar hij de kneepjes van het
vak leerde van Vellinga uit Pingjum. Aan de schietoefeningen op de Afsluitdijk deed Klaas niet aan mee.
Wel gaat het verhaal dat hij op die dijk een verstuikte
enkel heeft opgelopen, zijn enigste dienst ongeval,
om de inslagen in de dijk van zijn collega’s te herstellen. Daarnaast heeft Klaas een aantal gijzelingen

meegemaakt die impact hebben gehad op het functioneren van hem en vele collega’s. Studeren doet Klaas
ook graag en zo heeft hij meerdere functies binnen
de politie al vervult waaronder ook officier van verkeerszaken. De periode in Ferwert werd vergeleken
met het Wrede Paradijs van Hylke Speerstra een tijd
om te vergeten. Zelf heeft hij de functie ambtenaar
voorkomen misdrijven doen verdwijnen door het
breed binnen het korps te hebben weggezet. In zijn
huidige functie als procesmanager conflict-, crisisbeheersing over de Noordelijke Provincies werkt
hij op een breder terrein dan alleen bij de politie.
Burgemeester Theunis Piersma openbaarde zijn
relatie met één van zijn burgers uit zijn gemeente.
Samen met Klaas, toen voorzitter van Koninginnevereniging Makkum, vormde onze bestuurder het
team KGB dat stond voor (Klaas Groeneveld en
Burgemeester) die in het geniep de voorbereidingen
troffen om Koningin Beatrix met haar gevolg naar
Makkum te halen. Wat in 2007 nog niet lukte werd
Koninginnedag 2008 werkelijkheid. Met de
gemeentelijke herindeling op komst denkt Burgemeester Piersma zijn limiet te hebben bereikt als
bestuurder. Mocht Klaas er aan denken met zijn
politie werk te gaan stoppen dan liggen er kansen
voor hem als bestuurder in de nieuwe gemeente
Zuidwest Friesland volgens Piersma.
Misschien wel de grootste verrassing voor de
jubilaris was de onderscheiding die hij van Mark
Ord ontving namens de vereniging COM dat staat
voor Contact Oud Mariniers. Klaas Groeneveld is
de eerste Nederlandse burger die als niet marinier
de versierselen als blijk van waardering ontving.
De waardering heeft Klaas te danken aan zijn inzet
bij de jaarlijkse Dodenherdenking in Makkum en
Korwerderzand. Een bijzondere onderscheiding op
het eind van een bijzondere receptie in het centrum
van Makkum op een zonnige vrijdagmiddag in
september.

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Sinds jaar en dag
een begrip
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Info
Kerkdiensten
zondag 27 september
Van Doniakerk
9.30 uur drs. G. Schievink-van Randen
R.K. Kerk
9.30 uur gezamenlijke dienst te Workum pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum

Familieberichten
Hierbij willen wij u bedanken voor de
belangstelling na het overlijden van onze
vader, groot- en overgrootvader

Ale de Boer
namens familie De Boer.
Makkum, september 2009

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. L. Ammerlaan-Ruinen

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9,
Witmarsum. tel. 0517-531281
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartsenpraktijk Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 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
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
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. 0517533336, 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
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Samen ruzièn, samen spelen
Alles afpakken, alles delen
Het hoort er allemaal bij
Welkom lief broertje van mij

Deze mooie meid wordt
25 september 30 jaar!

Liefs Kyara

Hartelijk Gefeliciteerd

We zijn ontzettend blij
met zo´n mooi kereltje erbij!

Dylano

De tijd staat niet stil……

Geboren op 13 september 2009
om 21.12 uur
Lando en Elske Lemstra
Kyara
De Finne 20
8754 GT Makkum
06 413 575 82 / 06 237 442 03
Beschuitjes smeren moet ik nog leren,
dus voor een bezoekje graag even telefoneren.

Na 30 jaar
weet hij eindelijk wat hij wil!!!
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Agenda
donderdag 24 september
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

vrijdag 25 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant
Makkum – HCR “De Prins” 20.00 uur
in de bovenzaal Huldiging “Bondswinnaars”
schooljongenspartuur K.V. Makkum

zaterdag 26 september
Gaast – Doarpshûs “De Fûke” 20.00 uur
Maatklaverjassen
Witmarsum – Otterbar 21.00 uur
spetterend optreden The Humdingers

zondag 27 september
Makkum – Baptistenkerk (C. Lenigestraat)
19.00 uur Zangdienst
m.m.v. Koudumer Kinderkoor

dinsdag 29 september
Makkum – Zorgcentrum Avondrust
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

Voor het goede doel
Makkum – De collecte voor het KWF Kankerbestrijding in Makkum heeft  2212.28 en in
Pingjum  371.62 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

Actie “Kerkenwerk”
Rommelmarkt
Makkum – Heeft u spullen voor de rommelmarkt,
welke weer in mei 2010 wordt gehouden. Even
een telefoontje en uw spullen worden nu reeds
opgehaald. T. van der Heide tel. 0515-232834 of
M. Quarré tel. 0515-231687.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Belegen Kaas, 500 gram....................................................4.49
Salami......................................per pakje 25

cent korting
Brinks Fouvre, rol................................................nu 2 voor 1.Driehoek Vloeibare Zachte Zeep, flacon 725 ml..........nu 1.49
Bij aankoop van een Unox Rookworst, à 275 gram
pakje Zuurkool, 500 gram GRATIS
bosje Radijs...............................................deze week 99

cent
Zoetzure gesneden Cougettes, potje 370 ml..............voor 1.60
Aanbiedingen geldig van do. 24/9 t.e.m. wo. 30/9

er
de Bo
Gebr.
ar
r 15 ja
alwee lkboer
e
uw m

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 23 september 2009

Beauty ressort en Sauna “de Leliehof” heeft jonge ondernemers

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
(eigen foto)

* Bij de Leliehof zijn tal van behandelingen mogelijk

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

Makkum - Het is nu ongeveer 2 jaar geleden dat
Wybrecht Bolink de grote stap nam en de baas
van Sauna en Beauty de Leliehof werd. Samen
met schoonheid specialiste Margret is het ondernemende team, wat vol spirit is en allerlei ideeën
uitgewerkt heeft en nog veel meer wil. Het bedrijf
is 6 dagen van de week open en alleen op zondag
gesloten. De bedoeling is dat mannen en vrouwen
naar de Leliehof komen om te relaxen en de
dames die samen met Wybrecht en Margret
werken willen dat graag tonen met gastvrij te zijn.
Je komt naar het beauty en of sauna gebeuren
om te onthaasten en wilt verwent worden. Een
groot aantal specialisten in het bedrijf zal daar
dan ook haar uiterste best doen om de mensen
relaxt en ontspannen weer naar huis te laten
gaan. Naast de schoonheidsspecialistes is er een
masseuse en een pedicure, die alle papieren heeft,
dus ook kan zij mensen met diabetes en reuma
behandelen. Als zij een pedicure behandeling
hebben ondergaan krijgen de mensen de rekening
mee en kunnen zij deze bij de ziektekosten verzekering inleveren. Dit geldt dus alleen voor
mensen met diabetes en reuma. In de salon kunt
u terecht voor voetreflexmassage.

met het hotstone concept, maar er zijn ook verschillende soorten pakking, zoals o.a. algen, cacao
en gembersinaasappel, mogelijk. Een behandeling
met edelsteen pagels of een behandeling met het
Spaanse merk is heel verschillend. Bij de lijn
Ainhoa zijn behandelingen met goud en kaviaar.
Een ontspannende behandeling is zowel voor jong
als oud en man of vrouw. Voor de mannen is er een
sensitieve skinline zonder geur- en conserveer
middelen. Nieuw in de Leliehof is een massagemat. En ook het restaurant gedeelte is gerenoveerd
en sfeervol aangekleed.

De merken die in de salon gebruikt worden zijn
Ongkara een Balinees merk en Ainhoa een Spaans
merk. Vooral de behandelingen met het Balinees
concept met een Rajawatu behandeling moeten
wel ontspannend zijn. Voor de behandelingen kan
men terecht voor een eenvoudige behandeling
van ¾ uur tot aan 1 ½ uur. Er kan gewerkt worden

Beautyresort/sauna
’de Leliehof’

Als alleen de sauna bezocht wordt, biedt ook deze
vele mogelijkheden. Een fraai aangelegde rotstuin maakt het geheel compleet. De hot tub kan
in de zomer, als het heel heet is ook als cold tub
gebruikt worden. Het is heerlijk ontspannen om
na een sauna ronde in de tuin, of de relax ruimte,
te ontspannen. Geef je partner of naaste eens een
cadeaubon. Er zijn hiervoor vele mogelijkheden.
Het hele programma, prijzen en alle faciliteiten
die de Leliehof biedt zijn te vinden op
www.leliehof.nl. Via het internet kan ook een
afspraak gemaakt worden en dit geeft speciale
voordelen.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Houtmolen 8 Makkum
(0515) 233 020
info@leliehof.nl

Verwarring bezorging NUT flyers
Makkum - Vorige week is bij de verspreiding
van de NUT flyers in de Belboei een en ander
mis gegaan. Doordat de flyers uiterlijk teveel op
elkaar lijken hebben veel bezorgers gedacht dat
het om één flyer ging. U hebt dus waarschijnlijk
maar één exemplaar ontvangen. Na contact met
de bezorgers is afgesproken om in de Belboei
die u vandaag ontvangt de tweede flyer mee te
geven. Het betreft ons programma voor het
komend seizoen én een flyer met het cursusaanbod. Helaas is het niet altijd mogelijk om te
herhalen wie welke flyer heeft ontvangen en dus

1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.75

kan het voorkomen dat u vandaag dezelfde ontvangt als vorige week.
Mocht u een flyer niet hebben ontvangen dan kunt
u deze bij de volgende adressen alsnog verkrijgen:
Bloemenmagazijn van der Woude, Slagerij
Brattinga, de bibliotheek en Kantoorboekhandel
Coufreur. Onze excuses voor het ongemak (ook
aan de bezorgers van de Belboei), hopelijk kunnen
we er op deze manier voor zorgen dat u alsnog
alle informatie krijgt.
Het bestuur van het NUT.

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

AFHAALMENU
voor SEPTEMBER
 Babi Pangang
 Droog roergebakken
Kip-Kerrie
 4 st. Pisang Goreng
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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BAS ZIJP

Uw reclame gemaakt door grafisch vormgever Geartsje Haijtema
vestigt, door goede reclame. Heel veel mensen
denken dat hun bedrijf overal wel bekend is en
onderschatten het nut van reclame. Geartsje kan
een bedrijf met vele reclame uitingen helpen. De
uistraling van verpakkingen, maar ook de belettering van b.v. auto’s is van groot belang.

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Heerlijke nieuwe oogst
Hollandse appelen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
Vers gesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.40
Zoete witte druiven
1 bak voor maar . . . . . . . . . . . . 1.00
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . 1.00
Bij besteding van  5.10 grote verse eieren voor maar  1.00
We hebben weer nieuwe oogst
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers scherp geprijsd

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

(eigen foto)

* Geartsje op haar werkplek thuis
Makkum - Er zijn nog steeds jonge mensen die
met optimisme de toekomst ingaan. Eén daarvan
is Geartsje Haijtema uit Makkum. Zij is afgestudeerd als grafisch vormgever en is haar eigen
bureau begonnen. Geartsje begon met een HBO
opleiding media en entertainment. Dit was toch
niet precies wat zij gedacht had en stapte over
naar een opleiding voor grafisch vormgever. Deze
studie is nu klaar en nadat ze bij vele bedrijven
stage gelopen heeft leek het er op dat zij bij één
hiervan wel een werkplek kon vinden. Door de
recessie was dit niet het geval. Veel bedrijven
gingen bezuinigen op de reclame voor hun bedrijf.
Als de tijd iets minder wordt, is het van groot
belang dat je juist dan de aandacht op het bedrijf

Zij werkt vanuit huis, maar kan ook op de locatie
aanwezig zijn om zo een goed inzicht te krijgen
in het bedrijf. Hierbij wordt niet alleen gekeken
naar grote bedrijven, ook een éénmansbedrijf kan
veel nut ondervinden van een pakkende tekst, of
een in het oog springend logo. Een visite kaartje
zegt veel over het bedrijf. Is dit kaartje eenvoudig
maar goed verzorgd van uiterlijk dan zal de ontvanger het zich herinneren. Ben je een bedrijf wat
heel vernieuwend is dan mag het visite kaartje ook
deze uitstraling hebben.
Het bedrijf van Geartsje heeft de naam Fiks design
en zij probeert om (bijna) alles te fiksen wat het
bedrijf kan helpen. Zo ontwerpt Fiks Design o.a.
een huisstijl, maar ook een logo, een in het oog
springende flyer en cadeaubonnen en autobelettering. Met bedrijven in de regio heeft zij goede
contacten opgebouwd en de ontwerpen worden
daar, zoals bijvoorbeeld een uithangbord, gemaakt
Op de site van Geartsje Haijtema is de nodige
informatie te vinden. www.fiksdesign.nl

Kerkdienst op eeuwenoude Hemdijk

(foto: Lijkle Spijksma)
* Startzondag van de Protestantse Gemeenten Schettens-Schraard-Longerhouw en Wons op de Griene Dyk.

Schraard – Afgelopen zondag vierden de
Protestantse Gemeenten te Schettens-SchraardLongerhouw en die van Wons startzondag. Voor
het eerst sinds de twee gecombineerd een predikant delen (1969), gebeurde dit gezamenlijk.
Met de opdracht voor de startdienstcommissie
om een geschikte locatie te kiezen, wist deze
wel raad. Er werd gekozen voor de Schraarder
Hemdijk, ook wel Grienedyk genaamd. Deze
historische waterkering uit de 12e eeuw ligt als
een soort hoepel om Schraard heen en ligt geografisch zowat tussen Wons en Schraard in. Op
een afgegraven terprestant, midden op de ‘dyk’,
werd een provisorische dienst gehouden, onder
leiding van de eigen predikant, ds. Edna Zwerver.
De jongeren waren gehuld in papieren habijten, een
knipoog naar de monniken, welke waarschijnlijk

de dijken hebben aangelegd. De bekende diaconale taak ‘autorijden’, was ditmaal vervangen door
een tractor met wagen, welke de âlderein of slecht
ter been zijnden, ter plekke bracht. Zo’n 120
personen woonden deze dienst bij, die muzikaal
werd ondersteund door een harmonium, bespeeld
door Wonser C. Politiek.
Na de dienst, nadat er eerst voor de inwendige
mens was gezorgd, was er de mogelijkheid om
onder leiding van de Schraarder gids Tjerk
Andringa, de gehele Hemdijk te bewandelen.
Anderen kozen ervoor een om een presentatie
van André Buwalda over deze dijk in het dorpshuis te volgen. Kortom, deze vier dorpen in de
‘Griene’ Greidhoeke, kunnen terugzien op een
uiterst geslaagde en zonnige startzondag.
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Ingezonden
Mishandeling van een prachtdier

(eigen foto)

* Zwaan sterft een verschrikkelijke dood.
Makkum - Samen met mijn vriendin lopen we
bijna dagelijks over de dijk achter Avondrust
richting Makkum haven. We zitten dan altijd
even op het bankje en kijken naar hoe de vogels
lekker bezig. De zwanen met de kop diep in het
water om van de bodem het lekkers te smullen.
Kortom een prachtig gezicht.
Tot vorige week. Het bankje was bezet, wat niks
uitmaakt want we gaan in dat geval dichter bij
het water zitten. We lopen naar beneden en zien

een oranje touw liggen en iets wat op een plastic
zak lijkt. Op zich niks vreemds. Toch geeft het
me een naar gevoel. Ik ga kijken en het blijkt
een dode zwaan te zijn met een oranje touw om
zijn nek geknoopt! Om de zwaan heen liggen
grote stenen. De zwaan heeft zijn bekje open
alsof hij zijn laatste secondes van zijn leven heeft
geschreeuwd om hulp. U mag van dit horror
beeld zelf de rest invullen. Ik heb meteen de
dierenbescherming gebeld en een aantal foto’s
gemaakt met mijn telefoon. Deze heb ik vervolgens
gestuurd en de dierenbescherming zou contact
opnemen met de politie.
Ik weet dat er op deze wereld zieke geesten
rondlopen. Zieke geesten die ver boven het rijk
der dieren denken te staan. Maar kom op, een
zwaan zal jou nooit iets aandoen mits je zelf niks
doet. Laat die beesten toch lekker zwemmen achter
de dijk en ga lekker je eigen zieke vriendjes pesten.
Ik hoop dat je/jullie gepakt worden voor deze
daad en wat ik wens is dat jullie zelf die angst
van die zwaan kunnen voelen. Laat ik je/jullie in
geen geval tegen komen. Ik sta dan namelijk niet
voor mezelf in!

opendag/túnstrúndei
zaterdag 3 oktober
10.00 - 17.00 uur
De Hekserij in Tjerkwerd
De Nije Trije te Pingjum
* op beide locaties:
voorbeelden voor het nieuwe
workshopseizoen. de koffie staat klaar!!
* in Pingjum: pompoenenverkoop
en demonstraties/proeverij
van vruchtverwerking.
* profiteer van de plantenkorting
bij Beamkerij Ferskaat
Adres: Nesserlaan 4a, 8749 TC Pingjum
tel.: 0517 579587
Waltaweg 41, 8765 LN Tjerkwerd
tel.: 0515 579499
www.denijetrije.nl / www.ferskaat.nl

Winterseizoen zangavonden Baptisten Gemeente
Makkum – Zondagavond a.s. om 19.00 uur
beginnen wij weer met het winterseizoen van
onze zangavonden. Deze eerste avond is om
19.00 uur, in verband met de jonge zangers
“KoKiKoo” uit Koudum. Het Ko(udemer)
Ki(nder) Koo(r) bestaat 12½ jaar, in 1998 kwam
het kinderkoor o.l.v. Ypie Semplonius en Jelly
Nagelhout. Ze oefenen één keer in de 14 dagen,
de kinderen komen uit Balk, Oudega, Elahuizen
en Workum. Er wordt geoefend op muziek die
varieert van Elly en Rikkert tot Abba en alles er
tussen in. Ook worden er eigen teksten gemaak
op populaire liedjes. Omdat de leeftijd varieert
van 5 tot 14 jaar wordt het repertoire zo samen
gesteld dat het voor iedereen leuk blijft. Er wordt

opgetreden in kerken maar hoogtepunten waren
de medewerking aan Simmer 2000 en aan het
concert van Meso in Balk. Hierin voerden zij
een gedeelte van de musical The Sound of
Music op. Br. J. v.d. Burg uit Heerenveen koos
als thema: “Jij??—Ja, Juist Jij!! De samenzang
voor deze avond is onder leiding van br. A.
Couperus. We hopen dat het een fijne avond mag
worden. Wij nodigen u hier dan ook graag voor
uit om samen met ons te zingen en te luisteren.
Graag tot ziens d.v. op 27 september a.s. in de
Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10.
Zangcommissie
Baptisten Gemeente Workum/Makkum.

Bericht voor de bewoners
van de Oude Nieuwbuurt van de wijkraad
Onderwerp: verkeersonveiligheid
Zoals bekend van een vorig schrijven is de
wijkraad aan het werk gegaan om alle klachten
vanuit de bewoners over de verkeersonveiligheid
te verzamelen en deze te melden aan de gemeente.
Het gaat om dezelfde klachten zoals die al eerder
doorgegeven werden. Maar hierbij werden ook
enkele oplossingen en ideeën aangegeven. Door
de gemeente werd hiernaar gevraagd. Er volgt een
uitnodiging voor een gesprek met de gemeente
over deze punten.
Hierbij enkele voorbeelden:
eenrichtingsverkeer, plaatsing van een spiegel
bij de gevaarlijke hoeken, verandering van de
bestrating (kuilen op de te smalle stoepgedeelten,
vaak en voor veel voetgangers op de middenweg
een onveilige situatie).

Mocht u/jij interesse hebben in de gehele brief
zoals die aan Openbare Werken is gestuurd dan
geven wij u/jou die graag. Bel, schrijf of mail naar
onderstaande personen. Neem ook contact op als
u/jij vindt dat bepaalde punten over de verkeersonveiligheid verder besproken moeten worden.
- Corrie Kampen
Gedempte Putten 14 - tel 0515 232727
- Hillie Jongman
Gedempte Putten 16 - tel 0515 232027
- Berna van Croonenburg
Doniastraat 31 - tel 0515 231881
E-mail: Wijkraadoudenieuwbuurt@gmail.com

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU
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Praktijk voor ervaringsgerichte therapie
In een mensenleven kunnen bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden zoals ziekte, echtscheiding, ontslag of er is een groot verlies te verwerken.
Je kunt ook te maken krijgen met levens of zingeving vragen. Of andere klachten
zoals gevoelens van leegte, het niet meer kunnen genieten, vage lichamelijke
klachten, angstige en depressieve gevoelens. Dit kunnen allemaal redenen
zijn om hulp te zoeken.

In mijn hoofd en in mijn hart is ruimte voor u!
Op basis van kennis, intuïtie en goed waarnemen kies ik voor de best passende werkwijze. Ik werk
met aandacht, mildheid en zonder oordeel. Ik heb een eigen praktijkruimte maar als het in uw eigen
huis voor u vertrouwder voelt, wil ik ook bij u thuis komen.
Voor meer informatie kunt u bellen, Anneke Giliam, psychosociaal therapeut. Tel.nr. 06-30564745

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
* Fryslân * Team Iselmarkust

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

NUT Makkum organiseert:

Leven na verlies
Bij voldoende belangstelling wil ik, Anneke Giliam,
psychosociaal hulpverlener, in samenwerking met
Bonnie Kooistra, uitvaartbegeleiding, deze herfst/
winter, een lotgenotengroep starten. Deze groep
is bedoeld voor mensen die een dierbare hebben
verloren en het gevoel kunnen hebben dat ze hun
verhaal niet altijd meer kwijt kunnen. Leven na
verlies is keihard werken aan jezelf om weer een
weg te vinden in je 'nieuwe' leven. Hierbij kan een
luisterend oor en een stuk herkenning bij lotgenoten
misschien een beetje helpen.
In een huiselijke, veilige sfeer wordt de gelegenheid
geboden om over gedachten en gevoelens te praten
die na een verlies naar boven komen. Het kan heel
fijn zijn met elkaar te delen in dit moeilijke proces.
De groep zal klein worden gehouden, zo'n 4 à 5
personen, zodat mensen zich veilig kunnen voelen
om zich te uiten. Wij willen graag een stukje rust, aandacht en betrokkenheid bieden en daarom nodigen
wij u van harte uit om te komen. Wees welkom!
Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie,
dan kunt u bellen met:
Bonnie Kooistra, tel. 0515-852958
Anneke Giliam , tel. 0517-579502 of 06-30564745

Wist u dat...

KENNIS MAKEN MET DE FRIESE TAAL
(Docent : Baukje Miedema)
In deze cursus gaat het vooral om het verstaan van de Friese taal en het begrijpen
van alle dagelijkse dingen. Start op maandag 12 oktober om 20.00 uur en wordt
1x in de 14 dagen gegeven. Totaal 15 lessen.
Kosten  75,— Minimale deelname 8 personen.
Opgave via de mail fvdbelt@hetnet.nl.
De inschrijving sluit op 1 oktober.

Kom ook naar de sprankelende nieuwe show in “Het Anker” te Makkum
op vrijdag 16 oktober met Conferencier Teake van der Meer, Goochelaar
Minze Dijksma en zangeres Griet Wiersma.

* Er nog gelegenheid is om zich op te geven voor
de basiscursus digitale fotografie (3 lessen)
de inschrijving sluit 1 oktober, opgave bij
Fenny v.d. Belt, fvdbelt@hetnet.nl
* in De Cirkel te Exmorra een stenenexpositie
te bewonderen is, de winkel is geopend op
woensdag en vrijdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur
* u ook terecht kunt bij De Cirkel voor een
Kundalini reikie behandeling.
Info www.decirkelexmorra.nl

Voorverkoop bij Kantoorboekhandel T. Coufreur, tel. 0515-231492

Lekker warm de winter door
en toch geld besparen.
Profiteer nu van de nieuwe subsidieregeling voor na-isolatie:
- maar liefst 20% korting op isolatieglas vanaf 5m2
- maar liefst 13% BTW voordeel op vloer-, wand- en dakisolatie.
Nieuwsgierig geworden. Kom naar Bouwbedrijf Gerben Kuperus
in Makkum, wij geven u graag advies en een vrijblijvende offerte.

Bleekstraat 44, 8754 CL Makkum
Tel. 0515-231555
bbgkuperus@gmail.com

Gedragsprobleem
met uw hond
Hallo, ik ben een scholier van 17 en ben voor mijn
Profiel Werkstuk op zoek naar mensen die een
hond hebben met een gedragsprobleem. Het is
alleen maar om het probleem te leren kennen en
er misschien door onderzoek een oplossing voor
te vinden en deze eventueel ook uit te proberen,
met uw goed vinden natuurlijk. Heeft u zo’n
hond en zou u mij willen helpen? Dan kunt u mij
bellen op werkdagen na 5 uur, tel. 06-50541857.

Extra raadsvergadering
Witmarsum – Op dinsdagavond 29 september a.s.
houden de vijf fusiegemeenten een extra raadsvergadering waarin gesproken wordt over de
proce-dure voor de naamgeving en de visie voor
de nieuwe gemeente.
Meer informatie over de fusie kunt u vinden op
de website www.fusiesudwestfryslan.nl
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
GEVRAAGD

Wie heeft plastic kleerhangers over? De wasserij
van verzorgingshuis Avondrust kan deze kleerhangers goed gebruiken. Heeft u ze over, wilt u
ze dan brengen naar de receptie van Avondrust
Winterkleding voor kinderkledingverkoop van
de Peuterspeelzaal in Makkum op 7 oktober a.s.
50% van de opbrengst is voor de inbrenger. U
kunt bellen met: Sylvia (425507), Gretha (233515)
of Titia (232644)
Ervaren jachtschilder die ons wil helpen met
klussen aan onze boot, tel. 06-43491386
VERLOREN
Vanaf 4 sept. ben ik mijn sleutels kwijt, waarschijnlijk ben ik deze bij de zeedijk verloren.
(drie/vier sleutels met paars labeltje.) Heeft iemand
deze gevonden en zou diegene dan contact met
me op willen nemen? tel. 06-55108188
GEVONDEN
Huissleutel merk OXLOC in de speeltuin aan de
Zalm, tel. 0515-230522
TE HUUR
Chalet, geschikt voor 3-4 personen, aanvaarding en
huurprijs n.o.t.k. Voor meer info, tel. 0515-230522

1e Makkumer
Highlandersgames
voor jeugd en jongeren

Zaterdag 26 september organiseert de Makkumer
Scoutinggroep Burdine de eerste Makkumer Highlandgames voor jeugd en jongeren uit Makkum
en omgeving. Er zal worden gestreden in 3
groepen: 7- tot 11-jarigen, 11- tot 15-jarigen en
15- tot 18-jarigen.
Je kunt meedoen als je sterk bent, als je iets uitdagends wil doen, of gewoon als je er zin in hebt.
En doe je niet mee? Dan kom je toch gewoon
kijken! Inschrijven kan vanaf 13.00 uur bij het
Scoutinggebouw aan de Gedempte Putten, en de
Games beginnen om 14.00 uur. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door doedelzakspeler
Gareth Fraser uit Leeuwarden. Dit is de manier
waarop Burdine het nieuwe seizoen spectaculair
wil openen.
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Marktmeester Anne Koekoek stopt er mee na 23 jaar
en ook logistiek vervoerder zet er een punt achter

* Bloemen bij het afscheid voor Anne Koekoek en Albert Van der Woude (rechts)

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

Makkum – Na een periode van 23 jaar dat Anne
Koekkoek marktmeester is geweest tijdens de
zeven jaarlijkse zomeravondmarkten in het dorp
en de jaarlijkse markt heeft hij er nu een punt
achter gezet. Ruim twintig jaar geleden werd de
start voor de braderieën gemaakt door Commissie
Bevorderen Makkum, een gezellige tijd zegt
Anne. Later werd dit Makkumer Middenstand
Vereniging. Inmiddels is dit omgedoopt tot OVM
(Ondernemers Vereniging Makkum). De tarieven
zijn ook verdubbeld voor een kraam in de loop
der jaren, wat eerst vijfentwintig gulden was is
nu 25 euro voor een stand, overigens afhankelijk
van de afmeting. Wij beschikken nu zelf over 38
eigen marktkramen, een tractor met wagen.
Ongeveer de laatste twaalf had Anne assistentie

van zijn dochter Marga. Het is niet alleen die
zeven woensdagavonden zegt Anne maar er zit
veel meer aan vast. In september zaten we al
weer rond de tafel om het nieuwe seizoen voor
te bereiden, de marktkooplui aanschrijven, etc.
Albert van de Woude verzorgde het logistiek
vervoer van de kramen een twintig tal jaren.
Maar hij heeft altijd gezegd als Anne er mee
stopt dan hou ik er ook mee op en dat is zo
geschied. Het wordt ook steeds moeilijker om
vrijwilligers te vinden die de kramen mee willen
opbouwen en weer afbreken. Hoe nu verder……
zij zijn er mee gestopt en het ligt nu op het
bordje van het bestuur van de OVM, om de zaak
te continueren.

Open dag: Lopen in het landschap
Voor de kinderen zijn er volop natuuractiviteiten.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-B
BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

(eigen foto)

* Zo gingen vroeger de eenden de pijp uit!….
Op zondag 27 september houdt It Fryske Gea van
12.00 uur tot 16.00 uur de landelijke activiteit
‘Lopen in het Landschap’. Op deze eerste zondag
van de herfst, wordt iedereen uitgenodigd om twee
prachtige natuurgebieden van It Fryske Gea te
komen ontdekken. Bezoek de mysterieuze Buismans eendenkooi nabij Piaam of het waterrijke
gebied Nationaal Park De Alde Feanen bij Earnewâld. Enthousiaste excursieleiders staan die dag
klaar om u mee te nemen de natuur in. Ook is het
mogelijk op eigen gelegenheid een route te lopen.

Buismans Einekoai Piaam, ga mee de pijp uit!
Geniet van de rust in de Buismans Einekoai te
Piaam, ga vogels spotten in de nabij gelegen vogelkijkhut en waai uit langs de weide IJsselmeerkust. Op zondag 27 september biedt It Fryske Gea
diverse activiteiten aan. In de eendenkooi wordt
een aantal demonstraties gehouden, waaronder
het vlechten van eendenkorven. Verder worden
er de gehele middag rondleidingen gehouden.
Wilt u weten hoe de eenden vroeger de pijp uitgingen? Kom dan naar deze dag in Piaam.
Programma
- Rondleiding door de eendenkooi
- Paddenstoelenexcursie
- Demonstraties eendenkorven vlechten,
beheerswerkzaamheden in de eendenkooi
en het maken van rieten matten
- Gehele middag: wandelen op eigen gelegenheid
Locatie: Buismans Einekoai Piaam. Deze is te
vinden bij de Kooireed tussen Piaam en Gaast.
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Geslaagden muziekvereniging Hallelujah

(eigen foto)

Makkum – Op zaterdag 5 september werd het
door Muziekvereniging Hallelujah het muzikale
seizoen feestelijk geopend. Hierbij werd ook
aandacht besteed aan de geslaagden van de
Muziekschool. Uit handen de voorzitter kregen
alle geslaagde jeugdkorpsleden een attentie van
de vereniging.
Op de foto vooraan v.l.n.r.: Ydwer Oostenveld
(klarinet A); Rixt v.d. Bles (klarinet A); Marte

Oostenveld (hobo A); Miriam Katsburg (dwarsfluit B); Marleen Schippers (klarinet A).
Achteraan v.l.n.r.: Martine Jansen (dwarsfluit A);
Margreet Lutgendorff (klarinet C); Welmoed Visser
(klarinet B); Niek Lutgendorff (slagwerk B);
Anna Marieke Zijlstra (hobo C).
Odessa Lindeman (hobo A) en Hanna van Koldam
(hobo A), deze twee laatste meisjes staan er niet
bij op de foto.

De sprankelende nieuwe show van drie Friese rasartiesten

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Makkum – Al weer 5 jaar verzorgd dit Friese
trio voor een avond uit de sleur! En voor dit
lustrum creëerden zij de zeer afwisselende show...
“Skoft yn’e tiid”. Dat is de naam van de nieuwe
Friese theatershow van Teake van der Meer, Minze
Dijkstra en Griet Wiersma. Ook dit seizoen
zorgen zij weer voor een complete avond topvermaak. Met natuurlijk de komische verhaaltjes
en typetjes van conferencier Teake van der Meer.
Door zijn observaties laat hij zijn publiek weer
heerlijk ouderwets lachen. Ook de goochelacts
van Minze Dijkstra is doorspekt met humor.
Maar bij zijn spectaculaire trucs en illusies voert
de verbazing natuurlijk de boventoon. En de
sfeer in de zaal stijgt tot grote hoogten bij de

liedjes van Griet Wiersma. Zij levert bovendien
een verfrissende bijdrage als actrice en assistente
van haar collega’s. Deze show start met een spectaculaire opening waarna zeer afwisselende en
verrassende optredens elkaar zullen volgen.
Kortom.... ook met deze splinternieuwe theatershow staat dit Friese toptrio garant voor een heerlijke avond met ontspanning en gezelligheid.
Op vrijdag 16 oktober komen deze drie Friese
rasartiesten naar “Het Anker” te Makkum om
samen met u dit lustrum te vieren met hun nieuwe
show....haal uw kaarten....want vol is vol....!!
Voorverkoop bij Kantoorboekhandel T. Coufreur
à  15.-, tel. 0515-231492. Aan de zaal  17.-.

The Humdingers optreden in de Otterbar
Witmarsum – Op zaterdagavond 26 september
zullen The Humdingers een spetterend optreden
verzorgen in de Otterbar te Witmarsum. Deze
band brengt een unieke mix van uptempo blues,
countrybillu en swingende rock-’n-roll uit de
legendarische jaren vijftig en zestig. Dit tijdloze
repertoire doet het goed bij een breed publiek
van muziekliefhebbers. Vorig jaar stonden ze
nog met veel succes op het Bluesfestival in het
Sneker Bolwerk en het Pieremagochelfestival in
Oppenhuizen.

The Humdingers bestaan uit 5 geroutineerde
muzikanten die hun sporen in de muziek ruimschoots verdiend hebben. Bonne Zigtema is met
name bekend van The Rousers (zang, gitaar en
mondharmonica) en maakt tegenwoordig samen
met Jan Stobbe (drums) en Bert Baars (saxofoon
deel uit van de Blue Sux uit Alkmaar en omstreken.
De Friese tak van de band bestaat uit bassist Henk
Wetting (Wiegels Wjukkelmasine en Sebeare)
en Guus de Groot (sologitaar). The Humdingers
zullen garant staan voor een swingende avond.
Aanvang is 21.00 uur.
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Grootste kijkdoos ter wereld in het Natuurmuseum Fryslân

Stichting
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland
De Spinnekop 4 - 8748 BG Witmarsum
info”kinderopvangzwfrl.nl

zoekt per januari 2010
een gastouder in Wons
* Voor twee schoolgaande
kinderen en een baby
Op donderdag en vrijdag

Deze herfstvakantie gaat het Natuurmuseum Fryslân
samen met kinderen de grootste kijkdoos ter wereld
maken. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het
maken van de reuzenschoenendoos. Deze zal midden
in het atrium komen te staan. Dat is wel zo handig
want de doos zal negen meter lang bij vijf meter
breed worden en twee en een halve meter hoog!
Het thema van de kijkdoos is de vier seizoenen.
Het is de bedoeling om een tuin te gaan maken in
de sfeer van de lente, zomer, herfst en winter. Een
aantal grote objecten zoals bomen, een tuinornament
en een sneeuwpop worden alvast in de fantasietuin
gezet. Maar verder is het aan de kinderen om gedurende de week de kijkdoos een mooie inhoud te
geven. Denk aan vogels, insecten, spinnen, bloemen,
egeltjes, bladeren, paddestoelen, ijspegels en ijskristallen.
Oproep
Voor het maken van de grootste kijkdoos ter wereld,
hebben we allerlei knutselmaterialen nodig zoals
wc rollen, heel veel stof, touw, satéprikkers, karton

(eigen foto)
en papier, ijzerdraad, behangrollen, kartonnen kokers,
plastic flessen, kartonnen bekertjes, pijpenragers,
buizen, kussenvulling, knopen en heel veel kralen.
Heeft u nog een halve rol rozenbehang op zolder
staan na de metamorfose van de woonkamer? Restjes
gestreepte stof over na het maken van nieuwe gordijnen? Breng het naar de balie van het Natuurmuseum en het wordt omgetoverd in de mooiste
bloemen, vogels en vlinders!
Zelf vast aan de slag
Kinderen kunnen alvast in de stemming komen
door thuis een kijkdoos te maken. Tijdens de herfstvakantie kunnen ze de schoenendoos meenemen en
krijgen op vertoon ervan 50% korting op de entree.
De kijkdozen zullen worden tentoon-gesteld naast
de grootste kijkdoos ter wereld. Knutselen aan de
grootste kijkdoos ter wereld vindt plaats in de
herfstvakantie, van dinsdag 20 tot en met vrijdag
23 oktober. Daarna blijft de kijkdoos nog een tijdje
staan zodat iedereen hem kan bewonderen. Voor
meer informatie: www.natuurmuseumfryslan.nl

Terugblik op de startzondag van de Protestantse kerk (PKN)
Makkum - Op zondag 13 september werd er door
de PKN van Makkum een begin gemaakt met het
winterwerk van de kerk. Om 10.00 uur stond in
Het Anker voor iedereen de koffie en een stukje
oranjekoek klaar. Nadat de koffie op was, begon
de kerkdienst. Het landelijk thema is dit jaar “Wij
geloven”. Een aantal mensen vertelden een persoonlijk verhaal en ook waren er een aantal muzikale
Makkumers, die hun steentje bijdroegen aan de
dienst. Het was een mooie dienst voor jong en oud.
Na de dienst ging een groep fietsend naar Piaam en
een deel werd daar met auto’s naar toe gebracht.
We nuttigden daar onze lunch om vervolgens nog
wat bij te kletsen. Ook kon er gevaren worden met

een kano of een motorbootje. Dat was reuze gezellig
en eigenlijk waren we nog lang niet klaar, maar het
volgende onderdeel van de dag stond alweer op het
programma. Een 70 tal mensen, variërend van 6 tot
70 jaar ongeveer, ging verder met de fiets. Met een
straffe wind via Skuzum, waar we nog een parachuttespel deden, en via Schraard naar Cornwerd om tot
slot weer in Makkum uit te komen. Het andere deel
van de groep ging met de praam een prachtige rondvaart in de beurt van Makkum maken. Als afsluiting
van deze dag was er om 17.00 uur op het terrein
van Avondrust een barbecue en een springkussen
en een supergrote sjoelbak aanwezig. Al met al kon
een ieder zich prima vermaken en de PKN kan dan
ook op een zeer geslaagde startzondag terug kijken.

Dag van de Ouderen Wûnseradiel
Makkum/Witmarsum - Op donderdag 1 oktober
wordt de jaarlijkse Dag van de Oudere gevierd
op twee locaties in Wûnseradiel: in Aylva State
(Witmarsum) en Avondrust (Makkum). Er wordt een
gezellige middag georganiseerd in samenwerking
met de ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO. In
Makkum zullen de dames Koornstra & Leijendekker
anekdotes en muziek ten gehore brengen en in
Witmarsum verzorgen Aan Westra & Klaske Kingma-

Noordenbos gedichten, verhalen en muziek.
Tussendoor is er tijd om gezellig koffie te drinken
en voor een hapje en een drankje.
Opgeven kan tot 25 september bij de receptie van
Avondrust tel.nr. 0515 231655 en Aylva State tel.nr.
0517 531456. De toegang is gratis en de middag
duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Ook als u geen lid
bent van een ouderenbond bent u van harte welkom!

Heeft u belangstelling?
Bel dan vrijblijvend
voor meer informatie
het gastouderbureau in Witmarsum,
tel. 0517 - 533100

IJsvereniging

”Makkum”
Plaatskaarten voor

Aegon NK Afstanden
Op 30, 31oktober en 1 november 2009
te Heerenveen

World Cup 1
Op 13,14,15 november 2009.
Kunnen weer door de leden besteld
worden vóór 28 september 2009 bij:
Remko de Jong
Estrikwerk 18 Makkum
Tel: 0515-231423

Zangdienst
Zondagavond 27 september a.s.
om 19.00 uur In de Baptistenkerk
C. Lenigestraat 10 te Makkum
KO(UDUMER)
KI(NDER) KOO(R)
Thema: “Jij ??——Ja, juist jij!!!
Br. J.v.d.Berg, uit Heerenveen
Hartelijk welkom
zangcommissie Baptisten Gemeente
Workum/Makkum
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voetbal - Makkum

niet langs QVC

Makkum - In een kwalitatief zeer matig duel
wist het eerste elftal van de voetbalvereniging
Makkum afgelopen zaterdag niet te winnen van de
Quick Valken Combinatie uit Stavoren. Waar
Makkum in de eerste helft vele malen beter was
dan de ploeg van trainer Hank Hornstra mocht het
uiteindelijk keeper Nota dankbaar zijn dat het een
punt aan de wedstrijd overhield. De belangen
vooraf waren duidelijk. Beide ploegen hadden hun
eerste twee wedstrijden verloren en om nog enige
aansluiting te houden was winst voor beide teams
noodzakelijk.
Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Baas
uit Leeuwarden was Makkum de bovenliggende
partij en de openingstreffer na zo’n twintig minuten
spelen van aanvoerder Jelle Hiemstra op aangeven
van Lennart Adema was een logisch gevolg van het
spelbeeld. Het in die fase zeer zwak spelende QVC
mocht de handen dichtknijpen dat Makkum de
wedstrijd niet al in de eerste 45 minuten besliste.
Pas nadat de thuisploeg enkele prima mogelijkheden
op een 2-0 voorsprong onbenut had gelaten en een
tweede treffer om onduidelijke redenen werd afgekeurd –iedereen in het veld, inclusief de grensrechter
van QVC, behalve scheidsrechter Baas dacht aan een
zuiver doelpunt- kwam de ploeg uit Stavoren wat
beter in het spel. Vlak voor rust kreeg het zelfs een
prima kans op de gelijkmaker toen een voorzet van
QVC’s beste man Leo Pruis rakelings voorlangs
werd gekopt.

Voetbalprogramma

In de tweede helft was er meer sprake van evenwicht.
Sterker, QVC kreeg langzaam maar zeker een overwicht en Makkum verviel in hetzelfde spelletje als
een week eerder tegen Zeerobben. Met lange halen
probeerde het de twee spitsen te bereiken maar tot
veel gevaar leidde deze spelopvatting niet. Pas nadat
QVC via een schitterende goal van Pruis op gelijke
hoogte was gekomen besefte de thuisploeg dat er
uit een ander vaatje getapt diende te worden. De
wedstrijd golfde na de gelijkmaker op en neer waarbij beide teams mogelijkheden op een voorsprong
kregen. In die fase was het met name keeper Theo
Nota die zich met enkele prima reddingen onderscheidde. Met Feike Melchers voor Jesse Adema
en Bouke de Vries in plaats van Jan Hiemstra die
deze wedstrijd slechts opviel door incasseren van
zijn wekelijkse gele kaart zette Makkum aan en
kreeg het via Menno Bijlsma (paal) en Daniël
Kleiterp nog enkele prima mogelijkheden de 3
punten in eigen huis te houden. Tot scoren kwamen
beide ploegen evenwel niet meer en dus was de
teleurstelling na afloop groot bij de thuisclub en
haar supporters. Slechts 1 punt tegen een van de
zwakke broeders in de derde klasse A was minder
dan waarop vooraf was gehoopt en gerekend.
Komende zaterdag speelt Makkum de altijd beladen
derby tegen Bolswardia. In Bolsward, waar het kunstgras van de thuisclub gelukkig niet op tijd gereed is
voor de wedstrijd tegen Makkum, wordt op het veld
van voetbalvereniging CAB afgetrapt om 14.30 uur.

Roeisloep Twirre uit Makkum op dreef op Zwarte Water

(eigen foto)
Zwartsluis - Afgelopen zaterdag werd te Zwartsluis voor de 10e maal de Zwarte Waterrace georganiseerd. De wedstrijd was genomineerd voor het
NK en kende daardoor maar liefst 66 deelnemende
teams die, voor roeiers, onder bijna tropische omstandigheden ruim 18 km moesten roeien. Na de
start in de sluis ging het richting Genemuiden waar
de Twirre een dramatische draai om de keerboei
moest maken. Een dubbele duwbakcombinatie lag
precies op het keerpunt te malen en er werd kostbare tijd verloren. Gelukkig werd deze later deels
gecompenseerd maar een eerste mentale klap was
uitgedeeld. De mannen hervonden zich en na een
half uurtje liep de sloep weer als een jekko.
Daar de deelnemers sloep voor sloep om de minuut
waren gestart ontstond er een prachtige inhaalrace
en dat roeide prettig. De snelheid zat telkens ruim
boven de 10 km/u en het team begon te geloven in
een mooie uitslag. Later gestarte concurrenten als
de Orkaan uit Harlingen raakten uit beeld en we
liepen in op de Arad, de nummer 1 van de laatste 2
races. Te Hasselt moest er opnieuw een boei worden gerond waarna de sloepen – stroom mee –

weer naar Zwartsluis voeren. De 1’43”58 was de
vijfde snelste tijd en bleek na handicapberekening
goed voor een derde plaats in het Algemeen klassement. Eerste plaats voor de Stamgasten uit Joure
die met slechts 0,09 watt voorsprong eindigden
voor de Arad van Terschelling. Omgerekend was
dat slechts 1 seconde. De Twirre moest 38 nog
seconden harder maar eindige mooi voor de
Orkaan, de nummer 1 in de strijd om het NK.
Dat het team in vorm was bleek uit de aansluitend
gehouden bungy roeiwedstrijd. 12 teams stapten
allen in dezelfde sloep en moesten een zo groot
mogelijke afstand afleggen. Een elastiek dat ook
met bungy springen wordt gebruikt zorgt voor de
tegenkracht. De Twirre rekte het koord in de series
op tot 38,10 meter hetgeen goed was voor een finaleplaats. Ook deze werd met 38 meter gewonnen
waardoor de zaterdag feestelijk werd afgesloten.
Het weekend ervoor kwam de Twirre in actie op
het Veerse Meer. Vanuit Kortgene werden daar
bijna 17 km afgelegd alwaar het team eveneens een
derde plaats scoorde. Arad en Orkaan werden daar
respectievelijk 1 en 2.

VV Makkum
zaterdag 26 september
Bolswardia 1
Makkum 2
Balk 3
Makkum 4

- Makkum 1
- Ons / Sneek 3
- Makkum 3
- Oudehaske 5

14.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

Makkum B1
Makkum C1
SDS C2
Makkum D1
SDS D2
Makkum D3
Scharneg. D2

- Oosterlittens B1
- Workum C1
- Makkum C2
- Terschelling D1
- Makkum D2
- De Walde D1
- Makkum D4m

11.30 uur
9.00 uur
11.10 uur
10.25 uur
8.45 uur
10.15 uur
9.00 uur

Gavc E2
De Walde E1
LSC 1890 E7
Sneek W/Zw E10
Makkum F1
Makkum F2

- Makkum E1
11.15 uur
- Makkum E2
9.00 uur
- Makkum E3
13.30 uur
- Makkum E4
9.15 uur
- EBC/Delfstrah. F1 9.15 uur
- Mulier F3
9.00 uur

Verdachten aangehouden
voor bedrijfsinbraak
Makkum - De politie heeft zaterdagavond vier
verdachten, een 16 en 18-jarige inwoner van
Makkum, een 28-jarige inwoner van Harlingen
en een 15-jarige inwoner van Sneek aangehouden.
De mannen worden ervan verdacht een inbraak
te hebben gepleegd bij een bedrijf aan de
Stienplaat.
Een getuige zag dat twee mannen bezig waren in
te breken en vervolgens in een hun auto wegreden, de persoon belde direct via 1-1-2 de politie.
Onmiddellijk werd er in de omgeving door
diverse eenheden een onderzoek ingesteld. Op de
Suderseewei in Makkum werd de vermoedelijke
auto met daarin vier personen gesignaleerd en
staande gehouden. Vervolgens werden alle vier
inzittenden aangehouden.
Uit onderzoek bleek, dat de 15 en 18-jarige
mannen niets met de inbraak te maken hebben
gehad en werden in vrijheid gesteld. De andere
twee verdachten werden voor verhoor ingesloten.
De auto werd voor technisch onderzoek in
beslaggenomen

Vijftig jarige automobilist
in de fout
Makkum - Zaterdag om 01.30 uur, is in de
Kofstraat in Makkum, een 50-jarige inwoner
van Makkum staande gehouden voor alcoholcontrole, hij blies 360 ug/l. Het rijbewijs bleek
al eerder te zijn ingevorderd.
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Belboei Leden Partij met afscheid Greetje Twijnstra
Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

(eigen foto)

* Winnaars Belboei ledenpartij
Makkum - Zondag 6 sept. jl. vond de laatste
ledenpartij plaats van de KV Makkum met wel
een heel bijzonder slot. Greetje Twijnstra nam
afscheid van haar functie als kantinebeheerder.
Na een periode van tien jaar deze functie vervuld
te hebben werd het voor haar tijd om ermee te
stoppen. Greetje was vrijwel dagelijks in de
kantine aanwezig om ervoor te zorgen dat het de
leden aan niets ontbrak. Heel veel werk heeft
zij de afgelopen jaren voor de kaatsvereniging
verzet en daarom was het nu haar beurt om in
het zonnetje te worden gezet. Onder grote belangstelling sprak voorzitter Warren v.d. Veen een
dankwoord uit en werden de cadeaus uitgereikt.
Ook het jeugdbestuur en alle jeugdleden hadden
voor een mooi aandenken gezorgd. Vervolgens
werden ook Jelle Twijnstra en Tom Otten naar
voren geroepen. Deze twee heren zijn ook altijd
yn ’t spier voor de KV Makkum. Zonder hen
zouden er geen perken zijn voor de trainings- en
competitieavonden, dus ook dank aan Jelle en
Tom. Als een winnend kaatspartuur stonden Jelle,
Greetje en Tom klaar om een welverdiende krans
in ontvangst te nemen. Gelukkig verdwijnt Greetje
niet helemaal uit beeld en zal ze volgend jaar bij de
Makkumer Merke weer een groot steunpunt zijn.

Greetje nogmaals hartelijk bedankt!
Dan werd voorafgaande aan dit alles ook nog
gekaatst door o.a. de Heren in één klasse. Er was
een lijst met 10 parturen. Het partuur van Andries
Smink, Germ v.d. Meer en Durk Dijkstra won in
de eerste omloop met alles aan de hang, in de
tweede omloop was er de winst in 5/3 – 6/2 en
na een staand nummer in de halve finale werd
als eerste de finale bereikt. Het partuur van JanRuurd Amels, Pier Hibma en Rintje Melchers
kwam de eerste twee omlopen goed door en trof

in de halve finale het partuur van Geert Wijma,
Feike Melchers en Sjirk Rolsma. Het werd een
halve finale met alles aan de hang en de uiteindelijke winst voor het partuur van Geert, Feike
en Sjirk. Zodoende behaalde het partuur van
Jan-Ruurd de derde prijs en stapte het partuur
van Geert de finale binnen. Een mooie en luidruchtige finale, want de dames (bezig met hun
eigen finale) op het veld ernaast konden volop
meegenieten. Zo hoort het kaatsen echter te zijn,
passie en sportiviteit en vermaak voor het
publiek. De winnaars werden Andries, Germ en
Durk, zij wonnen met 5/3 – 6/2.
In de verliezersronde stond het partuur van Sander
Rinia, Sietse Lenters en Jan-Wieger Postma
tegenover het partuur van Siepie Attema, Uilke
Tuinier en Rommert Feenstra. Het partuur met
de meeste omlopen in de benen won met 5/3 –
6/4 en dat waren Sander, Sietse en Jan-Wieger.
De prijzen werden aangeboden door Café – Bar
“De Belboei “ en bestonden uit medailles en
waardebonnen. De kransen werden aangeboden
door A. Kamstra Bloemencentrum “Maggenheim”.
Uitslag Heren winnaarsronde:
1e Prijs: Andries Smink, Germ v.d. Meer,
Durk Dijkstra.
2e Prijs: Geert Wijma, Feike Melchers,
Sjirk Rolsma.
3e Prijs: Jan-Ruurd Amels, Pier Hibma,
Rintje Melchers.
Uitslag Heren verliezersronde:
1e Prijs: Sander Rinia, Sietse Lenters,
Jan-Wieger Postma.
2e Prijs: Siepie Attema, Uilke Tuinier,
Rommert Feenstra.

De vakantieperiode is voor
velen van ons voorbij.
Wilt u toch dat prettige gevoel
even vasthouden dan is dit u kans!
Verfrissende nieuwe arrangementen
op onze nieuwe internetsite!

www.leliehof.nl

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Nieuwe deur rolhor, Merk Fiskzo, aluminium,
maat 1.05x2.05 zit nog in de verpakking, hebben
de verkeerde gekocht, kost  100.- in de winkel,
nu  75.-, tel. 0515-232272
Winterjas kleur ijsblauw maat 40-42 merk Mât
de Misaine  35.-, tel. 0515-231687
TV-schotel met standaard doorsnee 1 meter  20.tel. 0515-233167
Zeer weinig gebruikte hout draaibank[creusen]
100 cm met bijbehoren  200.-, tel. 0517-531824

TE KOOP

Openhaardhout/kachelhout  50.- per m3,
tel. 06-51314035, 5m3 >kan in overleg thuis
bezorgd worden. Gratis in een straal van 10km.,
af Greonterp
Ouessant ooi 4 jaar vr.pr.  30.-,
tel. 0515-579346

Colofon
Pruikmakershoek 16
MAKKUM
Keurig onderhouden,
monumentaal
grachtenpand
met zonnig terras.

Vraagprijs:
 399.000,00 k.k.

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving
van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familiec.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 13, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigingsadvertenties 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
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Zoekertje
TE KOOP

3 vensterbanken van Werzalit wit 125x25 en
69x25 en 73x25  5.- per stuk, tel. 0515-232272
Pompoenen en kalebassen in alle soorten en
maten, Sielansreed 5, Gaast, tel. 0515-542547
Pick-up met ongeveer 100 Lp’s, tel. 0517-531824
Houten opberg- speelgoedkist zeegroen gebeitste
planken h. 43/51 b. 74 d. 38 evt. verlengde houten
pootjes dan hoogte 76  19.-, tel. 0515-231814
Gasblok incl. stenen haardblokken en koperen
leiding voor een inbouw open haard  12.50,
tel. 0515-232272
Kalebassen en eigen gemaakte jam bij Deli
Oostenveld, Bleekstr. 7 Makkum, t.b.v. Tjalling
Stichting

V D BLES TAXICENTRALE




U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

AANGEBODEN

Stalling voor caravan of boot op trailer in geïsoleerde loods te Makkum, tel.06-50666867

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

Wilt u ook mooi verzorgde nagels,
bel. 06-29276948 sandysshoppie@live.nl

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Wij beginnen weer met een hondencursus in
oktober op zaterdagmorgen. Voor info en opgave
bel. 0515-231119 of kijk op www.hondencurusmakkum.nl

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

