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Taxi & Touringcar Van der Bles/Koudum tours gaat het ijs op

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Donovan Roemer
Makkum - Sinds begin 2009 heeft Taxicentrale
van der Bles uit Makkum alle touringcar activiteiten
van Koudum Tours overgenomen. Vandaar deze
nieuwe naam die nog niet bij iedereen bekend zal
zijn. Een aantal personeelsleden van Koudum tours
zijn meegegaan bij de overname, waardoor nu
ca. 45 mensen bij van der Bles werkzaam zijn.
Van der Bles doet vele vormen van vervoer en
hierbij passen de touringcars uitstekend. Tevens
is hiermee het taxivervoer in de Zuidwesthoek
voorzien van een nieuwe impuls. Zij leveren een
goed, veilig en klantvriendelijk vervoer.
Niet alleen de taxi branche heeft de interesse van
de firma Van der Bles. Het bestuur van de ijsverenging Makkum was afgelopen winter tijdens
een prachtige schaatsperiode voorzien van opvallende hesjes die ook door wegwerkers gedragen
worden. Verder liep iedereen in haar of zijn eigen
kleding. Dit maakte voor de mensen op de ijsbaan de herkenbaarheid van bestuursleden niet

gemakkelijk. Er is lang niet geschaatst op de ijsbaan en vele nieuwe leden kennen de mensen, die
al jaren actief zijn, niet. Om dit probleem op te
lossen besloot René van der Bles dat de mannen
en vrouwen maar eens een jas met de naam van
de Makkumer club op de achterzijde en het logo
van de sponsor op de voorkant moesten hebben.
Het zijn mooie donkerblauwe jassen met een
fleece voering aan de binnenzijde. Voor de dames
Loes Bloemsma en Anneke Louwsma zijn bodywarmers. Zij zijn meestal in de kantine te vinden
en een dikke jas is dan geen goed idee. Natuurlijk
is ook de aanwezigheid op het ijs van beide dames
een optie.
Natuurlijk hoopt het bestuur en waarschijnlijk
ook vele leden dat de komende winter weer de
nodige schaatspret zal geven. Zij zijn, dankzij de
warme jassen klaar voor de winter. Laat de kou
maar komen. Tijdens de foto shoot waren de
bestuursleden Jeroen Adema en Anneke Louwsma
helaas afwezig.

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

Zaterdag a.s. Open Huizen
Route + Startersdag
(zie middenpagina & p. 7)
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Info

Familieberichten

Agenda

Kerkdiensten
zondag 11 oktober

vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 oktober

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen, HA

vrijdag 9 oktober

Makkum – Boulevard Wind-Surf Festival

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

R.K. Kerk zaterdag 1
9.00 uur pastoor J. v.d. Wal

zaterdag 10 oktober

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk

Gaast – Doarpshûs ‘De Fûke’ 20.00 uur
Klaverjassen

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur zr. F. Visser-van Enkhuizen, dienst te Bolsward

zondag 11 oktober
Ons wondertje is geboren!

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 O.Y. Hoekstra,
ds. L. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380
- 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

Melanie
26 september 2009
Zij is geboren om 01.25 uur
Weegt 3190 gram en is 47 cm lang
Albert en Sjoukje Dek
Naomi en Latoya
De Geep 1
8754 BH Makkum
0515 - 335808

Tige wiis binne wy
mei ús jonkje en broerke

Jesse
27 septimber 2009
Hy weaget 4470 gram
en is 53 sm lang
Ype, Francien en Sanne
Smink-Wijbenga
De Tille 9
8822 WE Arum
0517 64 22 24
Foar besite graach efkes skilje.

Wij willen iedereen bedanken voor
de vele kaarten en bloemen op onze
45-jarige trouwdag, geweldig!
Jan en Anne
Makkum, oktober 2009

Familie W. Altena, Vallaat 26 Makkum is
per 1 oktober verhuisd naar Avondrust,
Kerkeburen 66, kamer 111 te Makkum.
De heer W. Altena verblijft tijdelijk in
Bloemkamp Afd.Goudsbloem kamer 30
te Bolsward.

Makkum – Zorgcentrum “Avondrust” 19.30 uur
Zing mee avond in de grote zaal

dinsdag 13 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

DVD 25 jaar
Makkumer Belboei
Makkum – Van het jubileum 25 jaar Makkumer
Belboei is een DVD gemaakt. Deze heeft
inmiddels gedraaid in de bibliotheek en in
Avondrust. Heeft u hiervoor belangstelling dan
kunt u deze bestellen à vijf euro bij fotograaf
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
tel. 0515-231350/e-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Rommelmarkt
Exmorra-Allingawier
Exmorra – Zaterdag 10 oktober organiseert
stichting ’t Honk weer een rommelmarkt, deze
vindt plaats in het dorpshuis ’t Honk en begint
9.30 uur. De entree bedraagt  1.-. De opbrengst
is bestemd voor het opknappen van het dorpshuis ’t Honk.

Dokter B. Steenhuizen
Huisarts
Makkum

De praktijk is gesloten
van maandag 19- t/m
zondag 25 oktober a.s.
Waarneming praktijk en apotheek
collega B.J.H. Dierick
Praktijk: Brouwerssteeg 7
Tel. 0515 - 231770 - www.dierick.nl
Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur
‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur
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Uit eigen regio
Makkum – Zorgcentrum Avondrust, t/m 24 november
is er een foto expositie van Doris Tichelaar. Met foto’s
van onder andere het Friese was, natuur en bloemen
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag
vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de Turfmarkt
Makkum, info/opgave verplicht via Stichting “it
Preamke”, tel. 0515-232222
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel ’s
avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Makkum – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere
woensdagmiddag (bij voldoende deelname). Vertrek
13.00 uur vanuit de haven van Makkum. Met proeverij
op de terugweg. Info en opgave via H.K.Z. Makkum
“de Keramiekshop”, tel. 0515-233780
Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere
donderdag (bij voldoende deelname). Voor info van
vertrektijden en deelname H.K.Z. Makkum “de
Keramiekshop”, tel. 0515-233780
Allingawier – Expositiekerk in museumdorp, onderdeel van de Aldfaers Erf Route, exposeert van 15 juni
tot 31 oktober de Armeense kunstschilder Gagik
Manoukian. Openingstijden van di. tot en met zo. van
10.00-17.00 uur (maandags gesloten)
Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april t/m
31 oktober, werken van verschillende kunstenaars uit
binnen- en buitenland. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie te
bewonderen. De winkel is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur, de toegang is gratis
Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot 31
oktober mevrouw Lize Bouma met prachtige aquarellen.
Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 10.0017.00 uur, maandags gesloten. Entree museum/expositie  2.50 p.p.
Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Groepen op afspraak en telefonische reservering, tel.
0517-532198

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Fruitvla, diverse smaken, 1 liter....................................nu 1.29
Boerenbeenham.......................per pakje 25

cent korting

Tafelaardappelen, 5 kilo.....................................................1.98
Gesneden Boerenkool, pak 250 gram.........................98

cent

Julienne Spekreepjes, duopak............................................1.95
Top Q Rookworst, 250 gram......................van 1.59 voor 1.19
Honig Groentesoep....................................2 pakken voor 1.18
Honig Vermicelli, 250 gram..........................................nu 1.25
Aanbiedingen geldig van do. 8/10 t.e.m. wo. 14/10
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KVG Makkum bestaat 60 jaar

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
(eigen foto)
* v.l.n.r. mevr. Tiny Draaijer, Rinia en Altena
Makkum - Dit jaar bestaat het Katholiek Vrouwen
Gilde 60 jaar. Een zeer bloeiende vereniging.
We hebben dit in april gevierd met een feestelijke
avond. Deze werd opgeluisterd door de Fryske
troubadour Piter Wilkes. Het was een zeer geslaagde avond. Dit jaar zijn er jubilarissen. Mevrouw
Tiete Rinia nu woonachtig in Witmarsum 60 jaar

lid. Mevrouw Tiny Draaijer en Kitty Altena allebei 50 jaar lid. Deze drie dames zijn de ereleden
van de KVG. Ze waren verbaasd dat ze al zo lang
lid waren, dit werd door ons gewaardeerd met
bloemen en een kado. Men hoopt nog lang door
te gaan met deze fijne vereniging. Zo zegt Tiny
Koornstra namens het bestuur

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . 3.00
1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . . 6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . . 5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . 7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . 3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . 4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . 10.50

Echtpaar Werkman uit Zoetermeer
10.000ste bezoeker Kazemattenmuseum

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

(eigen foto)
* Mevrouw Werkman krijgt een bloemetje overhandigd van secretaris R. Hofstee van het Kazemattenmuseum

Kornwerderzand - In een druilige regen ontving
het Kazemattenmuseum Kornwerderzand op
woensdag 30 september haar 10.000ste bezoeker
in 2009. Het was omstreeks half elf, toen de heer
Harry Werkman en zijn echtgenote Barbera de
kassa van het museum passeerden. Zij werden
ontvangen door een aantal bestuursleden en vrijwilligers, de heer Werkman ontving uit handen
van bestuurlid Gert van Meegdenburg het boek
“Blitzkrieg! Halte Kornwerderzand” en de inmiddels veel begeerde ’Kazemattenpet’, terwijl
zijn echtgenote door secretaris Rein Hofstee werd
verblijd met een boeket bloemen. In het bezoekerscentrum werd met enkele bestuursleden een kopje

koffie met oranjekoek genuttigd, waarna een rondleiding door het museum volgde. Het echtpaar
logeerde in Hotel Boslust in Oudemirdum, waar
men informatie had gekregen over het museum.
De heer Werkman, thans 73 jaar, ziet o.a. terug op
een carrière bij de Koninklijke Marine, waar hij
in de periode 1953 tot 1959 als matroos dienst
deed aan boord van de jager Overijssel, waarop
hij onder meer dienst deed in het toenmalig
Nederlands Nieuw Guinea. De heer en mevrouw
Werkman zijn woonachtig in Zoetermeer en
maken in 2009 een feestjaar door: in december
a.s. wordt de gouden bruiloft gevierd!

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

AFHAALMENU
voor OKTOBER





Babi Pangang
Kip met Champignons
Mini Loempia’s
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

Waterpark “Mounewetter” gesloten

aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.25
Versgesneden boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.65
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . . . . 1.00
Versgesneden Broccoli
1 pond voor maar . . . . . . . . . . . 0.45
Heerlijke nieuwe oogst Elstar appelen,
handperen of stoofperen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
Bij besteding van  5.10 grote verse eieren voor maar  1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

(eigen foto)
Witmarsum - Het zwemseizoen voor waterpark
“Mounewetter” is weer achter de rug. Op de laatste
dag zijn er spelletjes gedaan met de kinderen, o.a.
“Glij ‘m er in”. Ook werden er de laatste zwemexamens afgenomen en kon er op zondag 30
augustus j.l. kon re voor het laatst gezwommen
worden dit seizoen.
Uitslagen Glij ‘m er in:
Jongens 7 t/m 12 jaar:
1e prijs Bauke Jan Feenstra
2e prijs Simon van Abbema
Meisjes 7 t/m 12 jaar:
1e prijs Marissa van der Veer
2e prijs Thomaske Leijendekker
13 t/m 16 jaar:
1e prijs Patrick Bos
Voor diploma A slaagden:
Lieke Hartman, Quinten Hartman, Ian Spoelstra,
Hylke Sterkenburgh, Pierke Reitsma, Martijn Popma,
Chayenne Pronk, Silke van der Veen, Ines Zwaagstra,
Mirjam Mollema, Esther Mollema, Egbert Miedema,
Marrit de Boer, Gaby Salverda, Esma Luzizila,
Tine Miguel, Samantha van der Meulen, Jacco
Tolsma, Chantal Sytsma, en Daphne Reyns.
Voor diploma B slaagden:
Isabel Dijkstra Griede, Bauke Reitsma, Rica
Elzenga, Melvin Eijer, Camiel Ypma, Klaas Westra,
Femke Kooijenga, Famke Gerritsma, Svenja Gaastra,
Anouk Quisenaerts, Wendy Gerritsma, Iris Quisenaerts, Sem Verwegen, Germ van Popta, Elske Feenstra,
Bouwe Behnen, Lars Zaadstra, Anne Brouwer,
Froukje Hellinga, Bouke Mollema, Ferrie Jansen,
Marije van der Sluis, Sinne Oostenveld, Rowan
Cuperus, Stefan Feenstra, Ids Jaarsma en Niek Bosch.

Voor diploma C slaagden:
Klaas van der Brug, Edgar Pilaar, Julian van der
Werff, Domingo Luzizila, Rigt Kleinjan, Jeltje
Joustra, Benjamin Verwegen, Mijke Smit, Hilde
Veninga, Anton Dijkstra, Charlotte Bernson,
Corrien Tolsma, Maaike Meijning, Jorrit Schippers,
Martha Stuiver, Raymonde Huizinga, Folkert
Smid, Astrid Anema, Femke Spijksma, Antje van
der Gaast, Gwen van der Sluis, Myrthe Hettinga,
Emma van Schaik, Emaculada Miguel, Ryan
Hikkaduwage, Rineke Westra, Sara van Koldam en
Jannita van der Veer.
Voor zwemvaardigheid 1 slaagden:
Sandra Anema, Egbert Galema, Rochelle Lindeman,
Anke Zwaagstra, Elma Hiske van der Logt en
Amber Zaagemans.
Voor zwemvaardigheid 2 slaagden:
Grieta Veninga, Iris Stremler, Rjimke Bottema en
Lummigje Bottema.
Voor het diploma Aqua survival slaagden:
Mart van der Molen, Anna Jet Kaastra, Gerbrich
Kaastra, Romeo Dijkstra, Naomi van Stee, Robin
van Stee, Heine Bouma, Tjesse Jan Bottema,
Rjimke Bottema, Lummigje Bottema, Gerda Galema,
Benjamin Huizinga, Sjoukje Stuiver, Anneke
Smid, Marije Brouwer, Kim Zijlstra, Tessa Huttema
en Andrea Vlug.
Voor reddingsbrevet 2 slaagden:
Hendrik Behnen en Riemer van der Sluis.
Voor reddingsbrevet 3 slaagden:
Emma Westra, Gerda Galema, Aletta van Popta, Baukje
Zaagemans, Francis Behnen en Vlad Petrachuk.
Voor reddingsbrevet 4 slaagden:
Sophia Vlug, Roelof Rusticus, Hannah Kaastra,
Sabine Hettinga, Jelly Joustra en Elma Wiersma.
Voor reddingsbrevet 6 slaagden:
Simone Westra, Arjen Beuker, Edo Hedzer van der
Meer en Mark Douwe van der Meer.
Iedereen wordt door de medewerkers van
“Mounewetter” van harte gefeliciteerd en we
hopen jullie allemaal volgend seizoen terug te zien.
Bewaar jullie zwempasjes goed, gooi ze vooral niet
weg, want je kunt de pasjes volgend jaar weer
gebruiken. Tot 2010!

Recordopbrengst van 2650,- euro
voor 10e maïsdoolhof Witmarsum
Witmarsum - Na een geweldige zomer is er een
einde gekomen aan het 10e maïsdoolhof in
Witmarsum. Nog nooit zoveel mensen als dit jaar
hebben een poging ondernomen om het einde te
vinden van het maïsdoolhof. Zoals elk jaar gaat de
entree en de opbrengst van het maïs naar een stichting
in Nederland die zich inzet voor kinderen. Dit jaar
is er gekozen voor de Ronald McDonald te Beetsterzwaag. In deze hoeve kunnen kinderen met een
handicap met hun ouders en eventueel broertjes en
zusjes onbezorgd op vakantie. Door de vele bezoekers
kon er onder het toezien van Piet Paulsma een cheque
ter waarde van  2650 worden overhandigd aan de
stichting. Dit geld zal worden gebruikt om speel
materialen aan te schaffen. Piet Paulusma was tijdens
de overhandiging aanwezig om opnames te maken
voor Piets weerbericht van SBS6. Tevens werd die

avond het maïs geoogst door loonbedrijf Westra.
Het doolhof wordt mede mogelijk gemaakt door een
aantal sponsoren. Zonder deze sponsoren was het dan
ook niet mogelijk om tien jaar lang een doolhof in
Witmarsum te hebben. Deze geweldige sponsoren
zijn loonbedrijf Westra uit Arum en Franeker,
Ruwvoerhandel S.A. de Vries uit Witmarsum, Van
der Zee grafische vormgeving uit Witmarsum en
Aardappelhandel S. Tolsma ook uit Witmarsum.
Echter zou er geen tien jaar lang een doolhof zijn
geweest als er geen bezoekers zouden komen.
Hierom wil ik alle bezoekers van de afgelopen tien
jaar bedanken voor het bezoeken van het doolhof.
Zonder jullie zou het niet mogelijk zijn geweest om
ruim  16.500 over te kunnen maken aan diverse
stichtingen die zich inzetten voor kinderen.

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 7 oktober 2009

Wist u dat...
* Waarom staat alles vandaag niet in de Belboei,
wel ook ditmaal kunnen wij niet al het nieuws
kwijt, dus dit moet wachten tot volgende week!
* inwoners van Wûnseradiel voorlopig in de
gemeente Súdwest Fryslân wonen, dit door
alle gemeenten die betrokken zijn bij de fusie
besprekingen aangenomen is.
* er na 1 januari 2011 gekeken zal worden wat
de nieuwe naam wordt alle vijf gemeenten
een naam voorstel kunnen doen, de nieuwe
gemeente dan beslist welke naam het wordt.
* in de vergadering, waarin dit beslist werd en
waarin het fusie document goedgekeurd is,
waren Jan Lutgendorff en Hans Waterlander
niet aanwezig.
* Er boekenmarkt is op woensdag 14 oktober
van 16.00-18.00 uur op het schoolplein van
O.B.S. ‘It Iepen Stee’ aan de Klipperstraat in
Makkum
* Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint, en
wel op zaterdag 14 november.
* dus houd vast deze datum vrij, want ook de
pieten zijn er vrolijk en blij weer bij!
* Zie de maan schijnt door de bomen…
Sintwilledei zal komen op zaterdag 28 november!
* u nog steeds een kleine bijdrage kunt storten
voor de intocht van Sinterklaas op 14 november
in Makkum, het rek.nr. is 30.87.94.087 t.n.v.
Sinterklaasintocht Makkum

Ingezonden
Naar aanleiding van de brief die we 22 september
van Welkom uit Heerenveen ontvingen het volgende: Enkele citaten uit de brief van Welkom.
´Als organisatie die midden in de maatschappij
staat, zal vooral tot uiting komen in onze dienstverlening aan u. Daarvoor gaan wij hard aan de
slag. Wij willen goede woonruimte bieden aan
iedereen die dat nodig heeft en betaalbaar.
Alleen in de praktijk werkt het anders. Betaalbare woningen worden koopwoningen, enkele
staan 2 jaar leeg. Wel animo voor het zijn startwoningen. Zij kunnen wel huur betalen, maar geen
huis kopen. Iedere betaalbare woning wordt
koopwoning.´
Hillie Jongman & Corrie Kampen

Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: ondejong2@hotmail.com
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Vernieling bewegwijzeringbord Cornwerdermolen

Cornwerd - In 2007 bestond de Cornwerdermolen 100 jaar. Dit heugelijke feit is met diverse
feestelijkheden in dat jaar gevierd. Eén van de
hoogte punten was onder andere het plaatsen van
bewegwijzeringborden aangeboden door Wetterskip Fryslân, deze borden hebben als doel de

(eigen foto)
hier onbekende toerist naar deze poldermolen te
begeleiden. Wat schetst onze verbazing afgelopen
maanden is het bord op de Noorderlaan komende
uit Wons afslag naar Cornwerd het doelwit
geweest van vandalen. Wetterskip Fryslân heeft
inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Startersdag bij Kingma & Walinga makelaars

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

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

Makkum - Voor starters is zaterdag 10 oktober dé
dag om zich te oriënteren op het woningaanbod in
de regio. Dan houdt Kingma & Walinga makelaars
haar eerste Startersdag in de vestigingen in Lemmer
en Makkum in combinatie met de NVM Open
Huizen Dag. Een unieke kans voor starters om te
profiteren van de bijzonder gunstige omstandigheden voor het kopen van een woning.
De tijdelijke verhoging van de grens voor Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) tot 350.000 euro, de
koopsubsidie, de relatief lage rente en het ruime
woningaanbod werken namelijk alle in het voordeel van de starters op de woningmarkt. U kunt dus
jaarlijks honderden euro's aan hypotheeklasten
besparen door nú uw slag te slaan en uw eigen
woning te kopen!
De Startersdag van Kingma & Walinga makelaars
bestaat uit twee onderdelen:
* Informatieochtend: ontvangst met koffie om
10.30 uur. Vanaf 10.45 uur geven een makelaar,
een hypotheekadviseur en een notaris alle relevante informatie over het kopen van een woning;
* Open huis voor starters: van 11.00 tot 15.00 uur
kunt u zonder afspraak woningen bezichtigen

die met name voor starters interessant zijn.
U bent van harte welkom bij de deelnemende
verkopers.
Op zowel de site www.kingmawalinga.nl als op
de middenpagina van deze Makkumer Belboei
vindt u een actuele lijst van de deelnemende
woningen. Uiteraard krijgt u deze lijst ook op de
Informatieochtend uitgereikt. Daarna is het alleen
nog een kwestie van aanbellen en bezichtigen…
Aan de NVM Open Huizen Dag doen echter
woningen mee in alle prijsklassen. Ook als u dus
geen starter op de woningmarkt bent, is de kans
groot dat er toch ook voor u een geschikte
woning haar deuren open heeft staan.
Tot ziens op zaterdag 10 oktober bij:
Kingma & Walinga makelaars,
Voorstraat 1 te Makkum (T 0515 - 233 664)
of bij één van de deelnemende woningen
De Startersdag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Huis & Hypotheek,
Kerkstraat 2f te Makkum (T 0515-577027)
Detmar & Troost notarissen,
Ds.L. Touwenlaan 27 te Makkum (T 0515-231346)

Cursus Stoppen met roken ‘Pakje Kans’
Sneek – Op dinsdagavond 20 oktober as. om
19.30 uur start Thuishotel weer met de cursus
Stoppen met roken ‘Pakje kans’. De cursus is
bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om te
willen stoppen met roken. Als u graag wilt stoppen
met roken en het lijkt u prettig om dit in een groep
te doen, is deze cursus een aanrader. Het werken
in een groep mensen die hetzelfde doel hebben
levert veel voordelen op: Je leert van elkaar, en
steunt elkaar in het bereiken van het gestelde doel:
positief denken, leren omgaan met de rookbehoefte, vergroten van de zelfcontrole, adviezen
voor het behouden van een goed gewicht, zelf-

beloning. De cursus bestaat uit een weldoordacht
stappenplan en is gebaseerd op het principe: ineens stoppen. Dit gebeurt overigens pas na twee
bijeenkomsten zodat u goed voorbereid dit belangrijke moment in stapt. De cursus bestaat uit 9
bijeenkomsten; 2 daarvan zijn ter voorbereiding
op het stopmoment en in de stopweek zijn er 2
bijeenkomsten. Daarna volgen nog een aantal
bijeenkomsten voor begeleiding na het stoppen.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland
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Geen pepernoten
van gemeente Wûnseradiel
Witmarsum - In de gemeente Sneek is een vraag
van ondernemers gekomen waarin ze vragen de
OZB te verhogen om hiermee bepaalde activiteiten
zoals o.a. Kerst en Sinterklaas voor een gedeelte
van een financiering te voorzien. Aan het eind van
de raadsvergadering, bij de rondvraag, stelde het
CDA hierover vragen. Zijn vinden in het kader van
de herindeling het toch wel van groot belang om te
weten hoe dit eigenlijk in elkaar zit. Burgemeester
Piersma gaf antwoord op deze vraag en is van
mening dat ieder dorp of stad deze festiviteiten zelf
wel regelt en als dit een beleid wordt is dit geen
goede zaak. Het was een burger inititiatief en
Sneek is nog steeds autonoom en beslist zelf. Als
het CDA hierover verdere informatie wil lijkt het
Piersma een goede zaak als zij hun collega raadsleden in Sneek hierover benaderen.

Collecte voor Brandwonden
In de week van 11 tot en met 17 oktober gaan weer
ruim 50.000 vrijwilligers van de Brand-wonden
Stichting op pad om te collecteren. ‘We komen
graag ‘bij u langs de deur’, roept een enthousiaste
collectant, ‘want u hebt toch ook wat over voor de
brandwondenslachtoffers?’ Dit jaar combineert de
Brandwonden Stichting haar jaar-lijkse collecte
met een unieke preventiecampagne. Collectanten
geven bij ieder huishouden dat ze bezoeken, een
informatiekaart over een vluchtplan af. ‘Dat maakt
het voor mij nog noodzakelijker om te collecteren.
Op deze manier help ik ook nog eens mee aan een
belangrijke voorlichtings-campagne’.
De collecte is voor de Brandwonden Stichting de
belangrijkste inkomstenbron voor deze ‘strijd
tegen de littekens’. Wie de collecte heeft gemist,
kan ook geld storten op giro 202122, Nederlandse
Brandwonden Stichting, Beverwijk.

Workshop van Seniorweb
Makkum/Bolsward – In oktober wordt door
Senior Web Wûnseradiel/Bolsward 2 workshops
gegeven. Donderdag 15 oktober om 14.00 uur de
workshop Creatieve Fotobewerking met Ulead in
de bibliotheek te Makkum. In deze workshop ziet
u de uitgebreide mogelijkheden van dit programma, zoals foto’s verbeteren, fotocollages maken en
foto’s met tekst voorzien. Donderdag 29 oktober
om 14.00 uur wordt in de workshop Creatief in
Word gegeven in de bibliotheek te Bolsward.
Hoewel Word een tekstverwerker is, kun je ook
creatieve dingen in Word doen.
Informatie en opgave bij mevrouw Petie Tol,
e-mailadres: konigjg@hetnet.nl tel. 0517-531554
b.g.g. mevr. I. de Vries, tel. 0515-232650 e-mailadres: haabin@online.nl

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Holiday on Ice/IJsselhallen Zwolle
Zaterdag 28 november 2009 20:00 uur
Incl. entree volwassenen
kinderen tot 12 jaar

 70,00 p.p.
 48,50 p.p.

Musical Mamma Mia/Harmonie Leeuwarden
Woensdag 21 april 2010 20:00 uur
Incl. entree

 75,00 p.p.

Bovengenoemde arrangementen vinden doorgang bij een minimale deelname van 25 personen.

Info:

0515 - 23 22 22
info@taxivanderbles.nl
0514 - 52 30 74
info@koudumtours.nl
www.taxivanderbles.nl-www.koudumtours.nl
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Themaweek “Trouwen“ in Zorgcentrum Avondrust

Makkum - Van 14-18 september stond Avondrust
geheel in het teken van de liefde. Zo was de
decoratie geheel in stijl, met overal bruidsjurken, fotoalbums en andere accessoires en waren
er een aantal activiteiten georganiseerd, die alles
met het thema te maken hebben. Zo is er een uitstapje geweest naar museum “Princessehof“ te
Leeuwarden waar een tentoonstelling van huwelijksserviezen was te zien, zelfs van het Koninklijk
huis. Ook serviesgoed uit Japan, China, Taiwan en
Vietnam was er te bewonderen. Daarnaast heel
veel inbreng van particulieren. In het midden
van de week vond er een huwelijksvoltrekking
plaats tussen twee medewerkers, nagespeeld weliswaar, maar wel in de aanwezigheid van een voormalige ambtenaar van de burgerlijke stand, met

(eigen foto)
als afsluiting een feestelijke Friese broodmaaltijd.
Op de vrijdag vond er een modeshow plaats van
bruidsjurken, geshowd door personeel, vrijwilligers
en familie van personeel. Zo’n 20 bruidsjurken
werden er geshowd. Van de jaren 70 totaan nu.
Aan het einde van de show werd er nog een
prachtige groepsfoto gemaakt door de aanwezige
fotografe Wietske Heeres. Om deze week tot een
succes te maken, hebben we ook wat hulp gehad,
in de vorm van mensen die ons wat hebben
geleend, of hebben gesponsord. Hiervoor willen we
iedereen graag ontzettend bedanken! Mede hierdoor kunnen wij terugkijken op een fantastische
week!
De organisatie.

OBS De Utskoat in beweging op Floraliafeest 2009

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Witmarsum - Op vrijdag 25 september was het
jaarlijkse Floraliafeest van OBS De Utskoat. Het
thema van de avond was: Utskoat in beweging.
Om 17.00 uur deden de kinderen met hun ouders,
familie, vrienden en buren mee aan een les streetdance op het schoolplein. Het was prachtig weer
en juf Aukje de Vries spoorde iedereen aan mee te
bewegen op de hippe muziek. Veel kinderen kregen
hun ouders zo ver mee te dansen. Het was een
gezellige en sportieve opening van de avond.
Na alle inspanningen buiten was er in school van
alles te doen. In het handenarbeidlokaal waren
de bloemstukjes van de groepen 3 t/m 8 tentoongesteld en in de klassen waren verschillende
spelletjes te doen. Veel daarvan stonden in het
teken van bewegen. In de speciaal voor het feest
ingerichte kantine waren allerlei lekkernijen
verkrijgbaar: van koffie met appelgebak tot soep
en broodjes. Dankzij de creatieve inbreng van
ouders en kinderen waren er dit keer ook heel

(eigen foto)
speciale lekkernijen te proeven, zoals baklava en
hartige hapjes.
Aan het eind van de avond werden de winnaars
van de diverse spelletjes bekend gemaakt. Verder
waren er prijzen voor de kinderen met de hoogste
zonnebloemen, de mooiste Spaanse margrieten
en de creatiefste bloemstukjes. Tot slot een verloting, veel bezoekers gingen naar huis met een
leuke, veelal sportieve, prijs. De Floralia werd
mede mogelijk gemaakt door maar liefst veertig
lokale sponsoren.
De opbrengst van het feest en de bijdragen van
de sponsoren komen ten goede aan het project
Schoolshirts: uniforme shirts voor alle groepen.
Ze worden voorzien van de naam en het logo van
de school. De shirts zullen worden gedragen tijdens
schoolreisjes, voetbaltoernooien, kaatswedstrijden,
sportdagen, enzovoort. De schoolkleuren geel en
blauw geven de shirts een frisse en vrolijke look.
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 10 oktober
NOK 1
Minnertsga 2
Nijland 3
Makkum 4

- Makkum 1
- Makkum 2
- Makkum 3
- Oeverzw. 4

Makkum B1
- RES B1
Makkum C1
- ONS/TOP C2
Balk C2
- Makkum C2
Makkum D1
- QVC D1
QVC D2
- Makkum D2
Scharneg. D2
- Makkum D3
Robur D2M
- Makkum D4M
Makkum E1
- Akkrum D2
Makkum E2
- Mildam E1
Nieuweschoot E3 - Makkum E3
Makkum E4
- JV Bolsward E6
Makkum F1
- Joure F4
CVVO F7
- Makkum F2

14.30 uur
12.00 uur
12.15 uur
14.30 uur
11.30 uur
10.15 uur
12.15 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
9.00 uur
9.15 uur
12.15 uur

“Eten en drinken” is thema
van kinderboekenweek
Makkum – Eten en drinken kan gezond of
ongezond zijn. Gewoon of… spannend! Speciaal
voor de Kinderboekenweek maakte Rop Janze
uit Bovenkarspel de cabaretvoorstelling Lekker
en spannend. Hij vertelt, zingt, grapt en rapt over
raadselachtige snoepjes, etc. Kom zaterdag 10
oktober om 14.00 uur ook naar de Bibliotheek in
Makkum, Je betaalt 3,50 euro en je hebt een
prachtige middag!

Raadselroute tijdens
de Kinderboekenweek
Makkum - Bibliotheken Súdwest Fryslân nodigt
alle kinderen uit om mee te doen aan de Raadselroute tijdens de Kinderboekenweek. Je kunt de
Raadselroute doen in alle 9 bibliotheken van
Súdwest Fryslân. De Raadselroute bestaat uit tien
affiches die overal in de bibliotheek hangen, met
daarop vragen die met het thema van de
Kinderboekenweek “Aan tafel – alles over eten
en snoepen” te maken hebben. Iedereen vanaf 8
jaar kan meedoen aan de Raadselroute tijdens de
Kinderboekenweek, wanneer de bibliotheeken
geopend zijn (voor openingstijden zie www.sudwest.ontdekdebieb.nl/) De antwoorden op de raadsels worden op een deelnameformulier ingevuld
(verkrijgbaar bij de balie). Uit alle goede inzendingen wordt per bibliotheek één winnaar
getrokken. De prijs is een rondleiding door de
Snoepfabriek Leaf BV in Sneek, samen met één
introducé. De winnaars mogen samen met hun
introducees een kijkje nemen in de ruimtes van
de snoepfabriek, waar o.a. Vencodrop, King pepermunt en Redband snoep gemaakt wordt. Ook
mogen ze een kijkje nemen in de Kauwgomfabriek, waar o.a. Sportlife en XyliFresh 100
gemaakt worden. Als kers op de taart mogen de
winnaars zelfs snoep maken!

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
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Nieuwe campagne vraagt aandacht voor Mantelzorgers
Extra Stipepunten bieden mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning
‘U helpt, wie helpt u?’ is de slogan waarmee de
gemeenten in Zuidwest Friesland vanaf maandag
21 september aandacht vragen voor mantelzorgers.
De campagne benadrukt de positie en herkenning van
mantelzorgers en vrijwilligers. De acht gemeenten
in de Zuidwesthoek willen deze groep meer ondersteuning bieden. Daarom worden momenteel in
samenwerking met Timpaan Welzijn in de Zuidwestgemeenten Stipepunten ingericht. Door dit initiatief
wordt de continuïteit van de mantelzorg gewaarborgd
en is het een volwaardig onderdeel van de zorg in
Zuidwest Friesland. Bij het Stipepunt kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies, emotionele
ondersteuning, praktische hulp, contact met andere
mantelzorgers, vervangende mantelzorg, educatie en
een luisterend oor. Deze ondersteuning wordt geboden
door vrijwilligers en is gratis. Een verwijzing is
niet nodig.
Komst Stipepunten gewenst
Mantelzorgers geven vaak lange tijd meer dan de
‘gewone’ zorg aan iemand in hun directe omgeving
en zijn belangrijk in onze samenleving. Zij vinden
het geven van de zorg meestel ‘vanzelfsprekend’,
maar de taak kan soms toch zwaar zijn . Uit onderzoek is bekend dat circa 3, 75 miljoen mensen in
Nederland waarvan ruim 6000 mensen in de

Zuidwesthoek zo’n intensieve zorgtaak hebben. Dit
varieert van een helpende hand in de huishouding of
boodschappen doen tot volledige verzorging of
begeleiding, 24 uur per dag. Een op de vijf mantelzorgers is overbelast of ziek. Ondersteuning voor
deze groep in de vorm van extra Stipepunten, is
dan ook volgens de acht gemeenten noodzakelijk.
Bewustwording nodig
Veel mantelzorgers zijn zich er vaak niet van bewust
dat ze mantelzorgers zijn. De eerste stap in de campagne is dan ook om de grote groep onbekende
mantelzorgers te leren kennen. Daarnaast attendeert
de campagne mantelzorgers op de mogelijkheden
voor ondersteuning via de Stipepunten. Tijdens de
campagne hangen er in Zuidwest Friesland posters,
worden er folders uitgereikt, is er een speciale website in de lucht gegaan en wordt er op 31 oktober een
verwendag georganiseerd voor de mantelzorgers.
Meer informatie
Op het algemene telefoonnummer 0515-421313 en
e-mailadres info@stipepunt.nl kunnen mantelzorgers
terecht voor vragen en registratie. De Stipepunten
kunnen ook persoonlijk bezocht worden. Kijk voor
de adressen en telefoonnummers van de Stipepunten
op www.stipepunt.nl.

WMO-Adviesraad nog te weinig bekend
Witmarsum - Uit het in 2008 gehouden tevredenheidonderzoek onder WMO-cliënten bleek de
WMO-adviesraad slechts bekend bij 35% van de
ondervraagde personen. We hopen mede door
middel van regelmatige informatie onze bekendheid
te vergroten. Na een jaar proefdraaien is de WMOadviesraad Wûnseradiel in juli 2008 officieel geïnstalleerd. De adviesraad bestaat op dit moment uit
9 leden, waarvan 2 leden op voordracht van de
ouderenbonden, 2 leden op voordracht van de
vakbonden, 3 leden op voordracht van de WVG
(chronisch zieken en mantelzorgers), 1 lid op voordracht van de gezamenlijke kerken en 1 lid op persoonlijke titel, te weten:
Mevr. H. Oudenhooven, Witmarsum (voorzitter)
Mevr. M. Baarda, Witmarsum (secretaris)
De heer N. Van Vliet, Makkum (penningmeester)
Mevr. A. Cuperus, Witmarsum
De heer S. Elzinga, Witmarsum
Mevr. E. Goebel, Makkum
Mevr. T. Horjus, Makkum
De heer P. Katsburg, Makkum
De heer J. van der Vaart, Makkum
Het doel van de WMO-adviesraad is bijdragen aan
een integraal gemeentelijk WMO-beleid, zodanig
dat alle mensen die een beroep moeten doen op de
WMO, daar optimaal gebruik van kunnen maken.
De bevoegdheden en taken van de Adviesraad zijn:
- advies uitbrengen aan B. en W. en de raad over
het beleid en de uitvoering van de WMO;
- fungeren als contactpunt voor groepen en/of
individuen, die een beroep doen op de WMO;
- op verzoek van het college of de raad deelnemen
in overlegorganen of andere vormen van overleg
aangaande het beleid en uitvoering van de WMO.
De WMO-adviesraad vergadert ongeveer 6x per jaar.
Zaken, die in het afgelopen jaar aan de orde kwamen:
- opstellen van de verordening m.b.t. de instelling,
taak en werkwijze van de adviesraad
- opstellen van WMO-verordening, huishoudelijk

reglement en rooster van aftreden
- advies over inrichten en bereikbaarheid WMOloket in Bolsward
- advies over inrichten digitaal loket
(www.lokaalloket.nl)
- advies over nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp
- het organiseren van een ommetje in Makkum om
wethouders en raadleden te wijzen op de problemen,
die mensen met een beperking tegenkomen bij
het maken van een ommetje
- advies over Gezondheidsbeleid Zuidwest Fryslân
2009-2012
- evaluatie activiteitenplan WMO 2008 en advies
over activiteitenplan WMO 2009
- advies over wijzigingen in de AWBZ, o.a. ondersteunde en activerende begeleiding
WMO-voorzieningen zijn:
1. Huishoudelijke hulp
2. Rolstoelen
3. Vervoersvoorzieningen
4. Woonvoorzieningen
Voor het aanvragen van een WMO-voorziening of
voor nadere informatie kunt u terecht bij het
WMO-loket aan de Wymerts 7 te Bolsward of via
www.wmozwf.nl of www.isdzwf.nl. Advies of
ondersteuning hierbij is ook te krijgen bij sommige
bibliotheken en scholen.
De WMO-adviesraad kan geen oplossingen bieden
in uw specifieke situatie, maar kan u wel informeren
over de ontwikkelingen t.a.v. de WMO of de aanvraagprocedure. Uw vragen/opmerkingen en/of
klachten vormen mede de basis voor onze inbreng
in het WMO-beleid van de gemeente. Het adres
van de WMO-adviesraad is: Postbus 2, 8748 ZL
Witmarsum of via e-mail marijkebaarda@hetnet.nl
of h.oudenhooven@kpnplanet.nl. Ook werken we
aan het opzetten van een eigen website.
M. Baarda, secretaris.
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Echte Highlandkampioenen in Makkum!
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)
Makkum – Zaterdag 26 september was het zover.
De eerste open Makkumer Highlandgames voor jeugd
en jongeren werden gehouden. Het bleek meteen
dat het een groot succes was. Ongeveer 60 kinderen
en jongeren hebben zich ingeschreven om mee te
doen aan de games. Om ongeveer 14.00 uur werden
de Highlandgames geopend door muziek van doedelzakspeler Fraser uit Leeuwarden. Alle deelnemers
en de organisatie (de Stam en leiding van Scouting
Burdine) liepen achter de muziek aan een rondje
door het dorp. Daarna werd er in drie leeftijdscategorieën gestreden om de eerste, tweede en derde
prijs. Er waren vijf verschillende onderdelen waarbij
de jeugd kon laten zien hoe sterk en hoe behendig
zij wel niet is. Deze onderdelen waren Putting the
Stone (steen weggooien), Caber Toss (paalgooien),
Throwing the Hammer (hamerslingeren), The
Farmerswalk (vaten met water zo ver mogelijk dragen) en Autotrekken. Dit laatste onderdeel werd
mede mogelijk gemaakt door Schildersbedrijf Rinia
uit Makkum dat speciaal voor de 15- tot 18-jarigen
een busje ter beschikking stelde. De 11- tot 15-jarigen
trokken een gele sportauto (met dank aan S. Tromp).

De 7- tot 11-jarigen trokken een skleter met daarop
één van de Stamleden van Scouting Burdine. Al met
al was het een groot succes en een gezellige middag.
De sterke en gelukkige prijswinnaars zijn:
7- tot 11 jarigen:
1. Dowke Visser.
2. Nynke Kuipers.
3. Tensen Harp.
11- tot 15-jarigen:
1. Jouke Hilt.
2. Douwe de Vries.
3. Ronie van Olffen.
15- tot 18-jarigen:
1. Willem Hilt.
2. Jasper Hiemstra.
3. Okke de Jager.
Daarnaast was er nog een aanmoedigingsprijs, die
na een korte stemming door de leiding en de Stam
werd toegewezen aan Robin van Malsen.

Nieuw!

Pedicure met declaratie voor
Diabetisch en Reuma patiënten
 23.50 per behandeling

Medische massagematras

Nieuw!

20 minuten voor  10.00
o.a. voor artrose, reuma en migraine.

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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Open dag Manege Boeyenkamp te Cornwerd
Cornwerd - Hippisch Centrum Boeyenkamp
organiseert op zondag 11 oktober een gezellige
open dag. Van 13.30 tot 18.30 uur wordt een
gevarieerd programma aangeboden voor jong en
oud, voor ruiter en geen ruiter. Natuurlijk kunnen
geïnteresseerden de gehele middag kennismaken
met de activiteiten van de manege. Altijd al eens
op de rug van een paard willen zitten of op de menwagen dan moet u zeker een kijkje komen nemen.
Bezoekers wacht een afwisselend programma en
een kijkje achter de schermen van deze gezellige
manege. Ook de clubs presenteren zich; als eerste
de LR en PC de Waardruiters, Menclub Yn’e
Beage, Dameszadelgroep Fleurop en de Voltige
vereniging. Zo kunnen de kinderen ponyritjes
maken of op het springkussen, worden er vele leuke

en leerzame demonstraties en shows gegeven en
er is een informatiestand. Ook hebben we dit jaar
een heuse 2ehands paardenspullenmarkt! Dus ben
je nog op zoek naar een cap, rijlaarzen of andere
paardenspullen, je zult het er allemaal vinden.
Neem je vriendin, vriend, neefje, moeder, vader,
buurman of je buurmeisje mee en kom 11 oktober
naar Hippisch Centrum Boeyenkamp. Ken jij
iemand die graag paardrijles wil nemen? Nodig
hem of haar uit en laat zien hoe fantastisch paardrijden is. En let op: Er worden gratis lessen verloot!
Iedereen is welkom op de open dag om kennis te
maken met het bedrijf, de medewerkers en de
paarden en pony’s. Boeyenkamp is gevestigd
aan de Sotterumerdijk 15 8753 JA te Cornwerd.
Tel: 0515 231315. Tot ziens bij Boeyenkamp!

Cornwerd – Op 6 september is Jacob van der
Heide met 2 paarden aan de start in Warga
geweest. Eerst reed hij Amourette in de L1, 1e
proef reden zij 198 punten (2e prijs) en 2e proef
200 punten (1e prijs) bij elkaar, daarna startte hij
met het Friese paard Pier, ook in de L1, 1e proef
197 punten (3e prijs) en 2e proef 189 punten (4e
prijs). Met Pier is hij hierdoor geselecteerd voor de
Kampioenschappen Friese Paarden te Kootwijk!

Afgelopen weekend was er een kringwedstrijd
in Koudum, hier zijn diverse leden aan de start
verschenen. Zaterdag was de beurt aan de pony’s,
Yara de Vries met haar pony Speedy startte in de
B-dressuur, de 1e proef reden zij 186 punten bij
elkaar en de 2e proef was goed voor 197 punten
(1e prijs). ’s Middags startte Daphne de Vries met
Fallingasate Dewi in de L1-dressuur, de 1e proef
184 punten (1e prijs) en de 2e proef 180 punten.

Op 12 september is Marieke Lombaard met haar
paard Dwight gestart in Haskerhorne. Zij kwamen
uit in de B-dresseur, hun 1e proef werd beloond
met 202 punten (1e prijs) en de 2e proef met 190
punten (3e prijs).

Zondag was voor de paarden, Marieke Lombaard
met Dwight in de B-dressuur, 1e proef 180 punten
en de 2e proef 189 punten (6e prijs). Nynke
Steigenga startte met Wancy L2-dressuur, 198
punten en een 3e prijs. Linda Hobius startte met
Samar B in de M1-dressuur, 1e proef 179 punten
en de 2e proef 181 punten en een 4e prijs.

Wietse Visser is met haar paard Syl afgelopen
week gestart in Warga, in de M1-dressuur en 2
winstpunten bij elkaar gereden.

Ook op zondag 20 september is Pauline Wielsma
met haar paard Hiskelien van Blessum gestart in
Hoenderlo, het NK dameszadelrijden! In hun eigen
rubriek L1 waren zij 1e met 211 punten. Met dit
resultaat werd zij uiteindelijk 3e in het dagkampioenschap! Een bijzondere prestatie. Allemaal
gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten/prijzen!

PSV De Halsbânruters
Pingjum - In Harich werd op 26 september de
laatste kringwedstrijd voor paarden gehouden
van dit jaar.Sanna van der Heide kwaam uit in
de klasse M1 met Minke van der Blokken en
reed 2 nette proeven, beide goed voor de 1e prijs
met 192 en 193 punten samen 2 winstpunten.
Met Bennie reed zij in dezelfde klasse en won in
de 2e proef de 4e prijs met 182 punten 1 winstpunt. Bobbie Ydema kwam met Artist uit in de

klasse L1. In de 1e proef won zij de 1e prijs met
198 punten 2 winstpunten en in de 2e proef de
2e prijs met 205 punten ook 2 winstpunten.
Jannie Strikwerda met Uniek-Dine behaalde in
de klasse L2 in de 1e proef de 1e prijs met 185
punten en in de 2e proef 180 punten samen
goed voor 2 winstpunten. Martina Bos kwam
met Zelda in de klasse L1 uit en behaalde 2
winstpunten met 180 en 184 punten.

Klaas Poepjes Elfstedentocht van 225 km geskeelerd
Makkum – Enkele weken geleden is men met
de ijsclub Bantega om 6 uur vertrokken, de weg
leidde naar Sloten, Stavoren, etc. dit in een peletonsverband met etens/rustpauze om de 35 km.
Het was een schitterende tocht met goede begeleiding, die de wegen voor de skeelers vrijhielden
en er was een perfecte verzorging. In totaal zijn
er 120 man gestart en er zijn er maar 7 afgehaakt

gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP
Antiek fornuisje schroom en emaille  50.-,
tel. 0517-532216
Paar skeelers z.g.a.n. met 5 wielen maat 37  25.Bodypump voor de borstspieren  15.-, tel. 0515231119
Nette herenfiets ‘Union’  100.-, tel. 0515-232721
Fraaie emaille gasbarbeque  75.-, tel. 0517-532216
Dwerg papegaaitje met verrijdbare kooi  50.-,
tel. 0515-232561

De Waardruiters

Op 13 september is Pauline Wielsma met 2 paarden
gestart in Wateren (Drenthe). Met Hiskelien van
Blessum startte ze L1, 186 punten en goed voor
een 6r prijs. Met paard Mindert v/d Terpen startte
zij ook in de L1, 1e proef 182 punten en de 2e
proef 183 punten (5e prijs).

Zoekertje

Er moest o.a. ‘gekluund’ worden over het
Barthlehiemerbrugje en zo nu en dan over grof
split zodat de voeten begonnen te branden er een
‘mooie’ blaar ontstond. Maar dat mocht de pret
niet drukken, het was desalniettemin een giga
mooie tocht. ’s Avonds om 19.00 uur keerde
men terug in Bantega en daar werd de trofee in
ontvangt genomen.

Schijnvuur inzet voor openhaard  35.-,
tel. 0517-532216
AANGEBODEN
Wie wil (in oktober) nog een weekje heel goedkoop
kamperen op een RCN-camping? tel. 0515-231903
GRATIS AF TE HALEN
Drie gezonde kittens 9 weken, tel. 06-50218140
GEVONDEN
Op de Weersterweg witte rijbroek maat 140 nieuw,
tel. 0515-232922
KINDERKLEDINGVERKOOP
Vanavond: kinderkledingverkoop in de Peuterspeelzaal, Gedempte Putten 24 te Makkum. Aanvang
19.30 tot 21.00 uur. We zien u graag vanavond!!

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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