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Bonne Sietzema plaatst eerste Makkumer Vacuümcollector

Makkum - Voor thermische duurzame energie
door middel van vacuümbuizentechniek kunt u
nu ook terecht bij Sietzema Bouw die onlangs haar
eerste project realiseerde bij familie de Witte, de
Gearen 6, in Makkum. Zeven jaar is Bonne
Sietzema nu alleen actief in de bouwwereld en
kwam bij toeval met vacuümcollectoren in aan-
raking. “Ik bin in ienmansbedriuw mar dêrfoar ha
ik wurke bij Nieuwenhuis&Bouma yn Peinjum.
Ik ha in brede kennis fan de bou en ik bin spesja-
lisearre yn tegelsetten. De minsken fernuverje
harren dan ek dat ik no samar ynienen ek yn fer-
waarming doch”.

Na een intensieve studie van de materie raakte
Sietzema steeds meer overtuigd van de grote
voordelen die deze vorm van energieopwekking
te bieden heeft. Gepassioneerd spreekt hij over
zijn project op “de Gearen”. Het thermische
rendement van de vacuümbuizen ligt veel hoger
dan die van de ‘conventionele’ vlakkeplaat-
collectoren. De montage van de collectoren is
eenvoudig en de onderhoudskosten zijn zeer laag.
Ook bij weinig zonlicht is er thermisch energe-
tisch rendement en er is reductie van CO2. De
zonnewarmte die via de vacuümcollectoren op
het dak wordt gewonnen, zorgt primair voor
warm tapwater. De ruimte tussen de binnen- en
buitenbuis is vacuüm, heeft een isolerende wer-
king en voorkomt warmteverlies. Daarnaast heeft
de vacuümbuiscollector een efficiënte warmte-
overdracht en een hoog rendement, omdat het
water direct door de buis stroomt. Bijkomend
voordeel van dit type collectoren zijn de estheti-
sche mogelijkheden. Het zijn geen eyecatchers
en doordat het rendement hoger is, kan de
oppervlakte aan collectoren op het dak beperkt

blijven. Daarbij hoeven de collectoren niet onder
een hoek gemonteerd te worden waardoor ze mooi
uit het zicht blijven. Bovendien is specifieke
plaatsing op de zuidkant van de woning niet nood-
zakelijk.

De techniek met vacuümbuizen wordt in
Nederland nog niet veel gebruikt en staat nog
een beetje in de kinderschoenen. In Duitsland en
Azië is de vacuümbuistechniek al langer in
zwang. Volgens Sietzema hangt er in Nederland
nog wat een negatieve sfeer om heen en dat is
niet terecht. “It rendemint is sa grut dat ik der
sels fan skrokken bin”. Vooralsnog is de subsidie-
regeling verlengd t.e.m december 2009 maar de
nieuwe energieopwekker biedt volgens hem
genoeg toekomstperspectief voor een subsidieel
vervolgtraject. Zo kunnen de collectoren ook
een duidelijk economisch voordeel bieden aan
allerlei bedrijfsgebouwen die dagelijks worstelen
met hoge energiekosten.

Er is veel denkwerk aan het project vooraf
gegaan en urenlang heeft hij zitten rekenen om
tot een passende constructie te komen voor de
familie de Witte. Het systeem is koppelbaar
voor verschillende projecten. Apparatuur zoals
een vaatwasser of houtkachel kunnen aan het
systeem worden gekoppeld. De mogelijkheden
zijn legio en de uitbreidingen kunnen staps-
gewijs worden gerealiseerd. Voor Makkum heeft
Sietzema een primeur te pakken. Voor hem is
het een uitdaging geweest en hij heeft respect
voor de familie de Witte die de investering heeft
aangedurfd. “We sitte yn ‘e hjerst en dit is yde-
ale tiid om it út te testen. De resultaten bliuwe
boppe ferwachting”.

* Duurzame energie door middel van vacuümbuizentechniek  
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 1 november
K.C. Het Anker
9.30 uur ds. J. van Olffen, jeugdkerk/koffiedrinken

R.K. Kerk 9.30 uur pastor H. Bücking

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br.D. Tamminga, Makkum + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, gez. avondmaaldienst  

woensdag 4 november
K.C. Het Anker
19.30 uur pastor G. Visser, Dankstond voor gewas en arbeid

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 van Asperen, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353             
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

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. 0517-
533336, tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

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

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

Dolgelukkig en supertrots zijn wij met
de geboorte van onze zoon en broertje

Damian

Geboren op 16 oktober 2009 
om 5.23 uur te Sneek

4570 gram – 54 cm

Erik, Monique en Thirza Kooij
Wûnsstelling 29, 8754 LA  Makkum

tel. 0515 - 543581

Wodan

Hoera iedereen mag het horen 
want mijn broertje is geboren.

Hij is lief en klein 
en zijn naam zal Niek zijn.

Bente

Supertrots en gelukkig zijn wij 
met de geboorte van onze zoon

en mijn broertje.

Niek
Niek is geboren op 17 oktober 2009 

Hij weegt 5000 gram en is 54 cm lang

Jochem Smink & Marijke Hogeterp
Grote zus van Bente

Plattedijk 57  8531 PD Lemmer
Tel. 0514 564667

"En het regent zonnestralen……."

Mees is geboren

Datum: 21 oktober 2009
Tijd: 04.37 uur

Gewicht: 3710 gram
Lengte: 52 cm

Zoon en broertje van:
Rimar  IIja  Britt Goudberg

Nienke van Hichtumweg 50 
8448 SG  Heerenveen

Tel: 0513 - 627182
Mob: 06 - 135 22 710

donderdag 29 oktober
Makkum – Café-Restaurant “De Zwaan” 
20.00 uur Jaarvergadering Volleybalvereniging
‘Makkum’

vrijdag 30 oktober
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
soos in het restaurant

dinsdag 3 november
Makkum -  K.C. “Het Anker” Jaarlijkse Bazar
H.V.G. vanaf 15.00 uur met ’s avonds Rad van
Avontuur en uitslag verloting

woensdag 4 november
Makkum – K.C. Het Anker 14.00 uur 
voor leden en niet-leden van de ouderen bonden
zal Notaris Detmar een inleiding houden over o.a.
“Hoe zit het allemaal met testamenten en erf-
recht?”

* a.s. vrijdagavond de kaartverkoop voor de 
Eighties Disco van 7 november start om 
20.30 uur in de gelagkamer van de HRCPrins!

* Wees erbij want op=op!!!

Voor het goede doel
De collecte voor de Brandwonden Stichting heeft in
Makkum  1092.22 opgebracht. Dankzij de collecte
kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar
activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke col-
lecte-organisator dankt de Brandwonden Stichting
alle collectanten en gulle gevers voor hun bijdrage
aan de “strijd tegen littekens”.

Bazar H.V.G.
Makkum – Op dinsdag 3 november houdt de
vrouwenvereniging haar jaarlijkse bazar, in K.C.
“Het Anker”. De aanvang is om 15.00 uur. Er zijn
veel eigen gemaakte cadeautjes. Ook kan men raden
op mooie geschenken. Er is pauze van 18.00-19.00
uur. Daarna is er het Rad van Avontuur, waarvoor
altijd grote belangstelling is. Na afloop van de bazar
volgt de uitslag van de verlotingen. Komt u ook
even meedoen, uw aanwezigheid wordt heel erg op
prijs gesteld!

“Ik en de Notaris”
Makkum – Natuurlijk weten we allemaal dat je bij
de notaris een koopakte van een huis kunnen laten
passeren. Maar hoe zit het allemaal met testamenten
en erfrecht? Op woensdag 4 november om 14.00 uur
in K.C. “Het Anker”, verzorgd Notaris Detmar,
voor leden van de gezamenlijke ouderenbonden
een interessante middag waar al deze zaken aan de
orde komen en er natuurlijk vragen kunnen worden
gesteld. Ook niet leden zijn van harte welkom.

Wist u dat...

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Zacht & Luchtig, literpak...................................................1.39
bakje Witte Druiven, 500 gram..........................................1.49
Kipfilet Tuinkruiden, 100 gram..............25 cent korting
Honig Macaroni + Mix...........................................samen 1.39
Hak Rode Kool met Appeltjes, pot 720 ml...................nu 1.19
Tuc Zoute Koekjes Naturel, 100 gram.......................69 cent
Page W.C. Papier, 8 rol.........................................3.19 nu 2.49
Honig Deense Rundvleessoep, 6 bordenpak..van 1.29 nu 0.89

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 29/10 t.e.m. wo. 4/11
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Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 24 november
is er een foto expositie van Doris Tichelaar. Met foto’s
van onder andere het Friese was, natuur en bloemen

Makkum – Zorgcentrum Avondrust, tot en met 21 januari
2010, borduurwerken van mevr. M. Vos uit Wons. Deze
zijn te bezichtigen op de eerste verdieping

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 winkel-
openingstijden. Ook op afspraak eventueel ’s avonds. Bij
H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info
tel. 0515-233780

Makkum – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere woens-
dagmiddag (bij voldoende deelname). Vertrek 13.00 uur
vanuit de haven van Makkum. Met proeverij op de terug-
weg. Info en opgave via H.K.Z. Makkum “de Keramiek-
shop”, tel. 0515-233780

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere don-
derdag (bij voldoende deelname). Voor info van vertrek-
tijden 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 tijdens de herfst-winterperiode
geopend op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur. Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot 31 oktober
mevrouw Lize Bouma met prachtige aquarellen. Open:
dinsdag tot en met zondag van 10.00 – 17.00 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

Uit eigen regio
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

A F H A A L M E N U
v o o r  O K TO B E R
 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

Veertig jarig jubileum van Friese CPB afdeling Makkum 

* v.l.n .r. mevr. J. Jaspers, mevr. F. Ruiter, mevr. D. Werkhoven, mevr. H. de Witte, mevr. H. Cuperus, mevr.
A. Cuperus, mevr. Sj. Alkema, mevr. B. Anema en  mevr. L. van der Heide. Op de foto ontbreekt mevr. K. Miedema.

Bolsward -  Op zaterdag 31 oktober tot en met
zondag 1 november gaan de leden van Muziek en
Showband Hollandia Bolsward het record voor vlag
draaien verbeteren. Het record staat nu nog op 24 uur
en staat op naam van een andere groep. De leden van
Muziek en Showband Hollandia willen op zaterdag
31 oktober vanaf 11.00 uur t.e.m minimaal zondag
1 november 13:00 uur de vlag draaiende houden en
zodoende dit record proberen te verbeteren.
Zaterdag 31 oktober is het zover, Showband
Hollandia zal het record vlaggen draaien verbeteren.
Waar 2 jaar geleden een andere vereniging het
record van 24 uur zette en op die manier een flink
berdrag binnen haalden is het nu de beurt aan
Showband Hollandia om het record te verbreken.
De verschillende secties van de vereniging zijn
allemaal met verschillende dingen bezig. Zo zijn
de colorguard’s deze winter weer druk bezig met
de Nederlandse kampioenschappen. Hiervoor is
natuurlijke geld nodig voor kleding /vlaggen /en
andere attributen en naast het oefenen in eigen

clubgebouw een groter oefenruimte. Zo ontstond
het idee om het record aan te vallen en daarmee een
flink sponsor bedrag binnen te halen. Van zaterdag
31 oktober 11.00 uur tot zondag middag 13.00 uur
zal er in het clubgebouw van Show-band Hollandia
aan de Nanne Reynstraat 16  8701 CG in Bolsward
een vlag draaien. Het doel is het nieuwe record van
26 uur neer te zetten. Tijdens deze poging zal er tal
van activiteiten zijn. Zo zijn er verschillende optre-
dens van onder andere Lady, s hardware. Een slag-
werk workshop en verschillende spelletjes. Ook zullen
de (aller kleinsten) cadets een solisten concours
houden en laten zien wat zij allemaal hebben
geleerd op vlag en pompon en dans en ook mee-
helpen het record te vestigen. Als de avond valt zal
er een Halloween feestavond zijn om de meiden van
de colorguard’s die de nacht draaien op te peppen. 
Een ieder is welkom om de band te komen steunen,
de optredens te komen bekijken of mee te doen aan
de workshop of spelletjes. Er wordt een kleine entree
gevraagd om zo de vereniging nog meer te steunen.

Showband Hollandia Bolsward dag / nacht van de vlag

Makkum - Het 40 jarig jubileum van de CPB
afdeling Makkum is vorige week woensdagavond
gevierd in Kerkelijk Centrum “Het Anker”.
Speciaal aanwezige gast op dit jubileum avond was
de voorzitter van het hoofdbestuur van de Friese
CPB mevrouw R.Osinga-Steen.

Voorafgaand aan de broodmaaltijd werden eerst de
dames van het eerste uur in het zonnetje gezet.
Mevrouw Sjoukje van der Weerdt-Tolsma, die de
feestavond leidt, nodigt de dames uit om even naar
voren te komen, waarna ze een feestelijke corsage
krijgen opgespeld. Daarna gaan de leden genieten
van een heerlijk verzorgde broodmaaltijd. Onder-
tussen wordt er gezongen door de aanwezigen en
mevrouw Hinke de Witte-Zoodsma, lid vanaf het
eerste uur,  vertelt over het ontstaan van de vereniging
met een paar leuke anekdotes. Zoals gewoonlijk
komen eerst de huishoudelijke zaken aan de orde
en worden ook de notulen voorgelezen van de eerste
vergadering. Als onderwerp werd toen behandeld:
“De blaas de baas”, compleet met uitvoering van
praktische oefeningen voor de bekkenbodem spieren,
dit werkte ook danig op de lachspieren.

De avond wordt voortgezet met een feestelijke pro-
gramma, waarin de heer Johan Veenstra, schrijver
uit Nijeholtpade, vertelde uit eigen werk, vanzelf-
sprekend in het Stellingwerfs. Voor de heer
Veenstra was het voorgaande aanleiding om zijn
programma aan te passen en een verhaal te beginnen
over Minne die “de geit moet verstekken”. De toon
voor de feestelijke avond is gezet en opnieuw worden
de lachspieren goed getraind. Als de heer Veenstra
zijn vertelling uit eigen werk besluit met een “ero-
tisch” verhaal over de Stellingwerver Chippendales,
kan de voorzitter de vergadering daarna afsluiten.
De Friese CPB afdeling Makkum is een bloeiende
vereniging met ruim 60 leden. De maanden sep-
tember tot en met april wordt er iedere maand een
vergadering gehouden, waarin Ontmoeting, Ont-
wikkeling en Ontspanning centraal staan. Naast
deze vergaderingen zijn er tal van andere activiteiten,
waaraan de leden mee kunnen doen. Het lidmaat-
schap is  25,- en voor bijzondere activiteiten wordt
een eigen bijdrage gevraagd. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. 
Inlichtingen bij mevrouw E. van Asperen,-Wuyts,
de Wijting 6 (tel: 0515-231499)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie snijbonen     
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 1.00

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . . . . 1.00

Turbana bananen        
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . . . . 1.00

Zoete witte druiven
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 1.00

Heerlijke nieuwe oogst Elstar appelen, 
handperen en 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

Vele vroege vogels fladderen uit in Makkum

Makkum - De Ondernemers Vereniging Makkum
(OVM) vond dat het van start gaan van de
wintertijd wel even extra aandacht mocht hebben.
Vele middenstanders besloten mee te gaan doen
aan de actie “vroege vogels”. Vanaf 06.00 tot
09.00 uur waren er in verschillende winkels
leuke acties. Een gratis krant, of een lekker hapje,
samen met een fikse korting op allerlei verschil-
lende zaken. Hoe vroeger de klant aanwezig was,
hoe hoger vaak de korting. Ook was het mogelijk
een gratis knip beurt, massage of een pedicure te
krijgen. Het was heel vroeg, maar een gratis
bakje vers gemalen koffie was niet te versmaden
bij de Eerste Rang. Ook de bibliotheek en Bent
deden mee en waarom niet eens proberen een
gratis leesdiner mee te maken. Als u zaterdag in
de loop van de dag gapende mensen tegen kwam

betekende dit dat zij ’s ochtends heel vroeg hun
inkopen in Makkum gedaan hadden. Opvallend
was dat de meeste winkeliers er ’s middags nog
heel kwiek uit zagen. Of dit ook nog het geval
was toen de winkel dicht was, is niet bekend.
Waarschijnlijk hebben velen, eenmaal bij de warme
kachel wel even zitten knipperen met de ogen.
Niet alle deelnemers kregen even veel klanten over
de drempel, maar wie weet een volgende keer
wel. Een leuk initiatief en ook nog de mogelijk-
heid zoals bij Jelle de Boer schoenen het geval
was, om er een eigen invulling aan te geven.
Het samen iets organiseren heeft absoluut een
positieve uitstraling en misschien komt er in de
toekomst nog wel eens zoiets, maar dan bijvoor-
beeld tot 24.00 uur in plaats van vanaf 06 tot 09
uur. Aan de actie namen 24 ondernemers deel. 

Witmarsum - Zeven gemeenten in Noordwest
Friesland willen samen met de agrariërs in hun
gemeente aan de slag met duurzame energie.
Daarom wordt er een enquête gehouden onder
de agrariërs. Vraag is hoeveel belangstelling is
er voor duurzame maatregelen en welke vragen
en behoeften er leven. Vervolgens gaan experts
samen met de agrariërs plannen maken om energie
te besparen en op energie op te wekken. 

Het project duurzame energie heeft als werkge-
bied de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel,
Harlingen, Littenseradiel, Bolsward, Nijefurd en
Wûnseradiel. Het doel van dit project is het sti-
muleren van de reductie van het verbruik van
gas, water en elektra op landbouwbedrijven in
Noordwest Friesland. Dat kan door middel van
het besparing van energie en het opwekken van
duurzame energie op een bedrijfseconomisch
verantwoorde manier. Deze maatregelen kunnen
bijdagen aan de reductie van broeikasgassen.

Landbouwers in dit gebied zullen binnenkort

een enquêteformulier in de bus krijgen om de
behoefte en de interesse in duurzame energie te
peilen. Als vervolg op de enquête zal informatie
verstrekt worden. Samen met experts kunnen
dan plannen gemaakt worden voor nieuwe duur-
zame energieprojecten en wordt er gekeken hoe
landbouwers op een duurzame manier met hun
energie om kunnen gaan.

Agrariërs kunnen een belangrijke rol vervullen
in het opwekken van schone duurzame energie
in de toekomst. Biogas uit mest en restproducten,
zonne-energie, windenergie, allemaal kansen
voor de landbouw om een bijdrage te leveren
aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De
mogelijkheden om energie te besparen op het
eigen bedrijf worden door de stijgende energie-
prijzen steeds interessanter. Veel maatregelen
kunnen binnen 5 jaar worden terugverdiend.
Informatievoorziening over duurzame energie-
opwekking op het eigen bedrijf en maatregelen
om het huidige energieverbruik te verminderen
zijn de speerpunten van het project.  

Agrariërs aan de slag met energiebesparing en
duurzame energieopwekking
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36e Visserijdagen
Workum groot succes !
Workum - Ondanks het niet mogen vissen op
paling zijn de visserijdagen van Workum een groot
succes geworden. In totaal waren er negenen-
twintig schepen. Zevenentwintig schepen visten
met snoekbaarsnetten om de breilepel en twee
schepen gingen Dwarskuilen. De vissers hebben
een felle strijd geleverd ten einde  de meeste en
beste vis aan te voeren. Op woensdag bij de eer-
ste visafslag werd al duidelijk dat er een aantal
in de kopgroep zaten. Dit werd nog duidelijker
toen de schepen zaterdagmorgen binnen liepen.
Om klokslag 13.30 uur kon burgemeester Boek-
hoven van de gemeente Nijefurd de Breilepel
uitreiken aan Bennie Postma van de LE 8. Hij
wist Aalt van den Hul met de KP 41 en Jelle
Kaptijn met de UK 118 voor te blijven.

De 36e visserijdagen van Workum gingen maan-
dag 19 oktober van start onder goede weersom-
standigheden. Dit bleek snel anders te worden.
Op dinsdag en woensdag stond er een dikke
Z.O. wind. Veel vissers die naar Den Oever,
Medemblik, Breezanddijk waren gegaan, hebben
daardoor twee dagen verwaaid gelegen. Dit was
ook wel aan de aanvoer bij de visafslag van
woensdag te merken. Er werd goede vis aange-
voerd waaronder bot, baars en snoekbaars.
Doede Bleeker wist hiervoor goede prijzen in de
wacht te slepen. Dit staaltje vakmanschap reali-
seerde hij ook op de afslag van zaterdag. Door
de goede prijzen van de aangeboden vis werd de
pijn van het niet meer op paling mogen vissen
enigszins verzacht, het blijft echter een behoor-
lijke aderlating dat er niet op paling gevist
mocht worden. De vissers van de Visserij-
vereniging Workum staan volledig achter het
besluit van het bestuur solidair te zijn met de
beroepsvissers.

Naast de uitreiking van de breilepel werd de
Kanjerprijs uitgereikt aan Jeen Schirm met de
LE 4. Hij wist een prachtige karper van 16 pond
binnen te brengen. Een goede tweede was Jelle
Kapteijn met de UK 118 die een prachtige
snoekbaars van 13 pond in zijn netten had. Bij
de visserijdagen van Workum wordt er tevens
gelet op de veiligheid en het best toegeruste
schip voor de zeilende visserij. Dit jaar waren er
3 schepen die gelijk eindigde met elk 36
waarderingspunten, te weten; Piet Bouma met
de ST 48, Douwe Schirm met de LE 10 en Jeen
Schirm met de LE 4.

In zijn slotwoord kon voorzitter Karel Helder
terug zien op een goed verlopen week vissen,
geen ongelukken, goede kwaliteit vis en vooral
veel plezier op de schepen. Met Scheepswerf de
Hoop als ontvangstlocatie en de gemeenteborrel
van Nijefurd achter de kiezen gingen de deel-
nemende vissersschepen tegen 14.00 uur huis-
waarts. Velen hadden nog een behoorlijk rit voor
de boeg.

Uitslag Breilepel (beste visserman onder zeil)
1 LE 8, Bennie Postma 499 pnt
Best verzorgde vissersschip
1 ST 48, Piet Bouma 36 pnt
Kanjerprijs
1 LE 4, Jeen Schirm 16 pnd karper
2 UK 118, Jelle Kapteijn 13 pnd snoekbaar
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www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Bazar H.V.G.
Dinsdag 3 november 

in k.c. “Het Anker”
aanvang 3 uur, pauze van 6-7 uur,

daarna Rad van Avontuur 
en uitslag van de verlotingen.

Op werf  K & M Yachtbuilders volop bedrijvigheid

(eigen foto)
* De BKF-kraan bezig met het draaien van het casco, na het klaren van de klus kan de afbouw beginnen

Makkum – Vrijdag is op de werf van K&M
Yachtbuilders een aluminium casco van 70 voet
zeiljacht gedraaid. Het vaartuig is gebouwd door
de vakmensen van K&M. Het vaartuig heeft een
lengte van 21,35 meter, een breedte van 5,85 meter
en een gewicht van ongeveer 10 ton. Er moest
een BKF-kraan aan te pas komen, om deze
zware klus te klaren. Het lukte niet met de eigen
kraaninstallatie. Het bedrijf bouwt aluminium

custum-built-zeiljachten. In eerste instantie voor
particulieren, maar ook voor andere werven.
Na het DSB debacle is het tijd voor positief eco-
nomisch nieuw. Gelukkig zij er ook bedrijven, die
goed draaien en dat mogen de mensen ook weten,
zegt men bij K&M Yachtbuilders. Op de werf is
volop bedrijvigheid, zes zeiljachten in aanbouw
en nog drie getekende orders voor nieuwe jachten,
waarvan de bouw nog moet starten.

Makkum -  De 'maiden voyage' heeft dit schip al
gemaakt. En niet gelijk de minste. Het eigenaar-
koppel koos ervoor om een week na oplevering
los te gooien van de kade bij K&M Yachtbuilders
in Makkum en zeil te zetten richting het hoge
Noorden, namelijk Spitsbergen. Tochten naar
koudere gebieden stonden hoog op het verlang-
lijstje van de eigenaren, dus het voorsteven van
het schip is van extra dik aluminium gemaakt,
zodat een doorgang door ijs geen probleem is
voor deze Bestevaer. Een ontwerp van Dykstra
& Partners Naval Architects staat natuurlijk altijd
garant voor een mooi en goed zeilend schip.
Dankzij o.a. de lange waterlijn heeft deze stijl-
steven dan ook uitstekende zeilkwaliteiten. De
eigenaar wilde een praktisch, stoer, veilig maar toch
eenvoudig schip, en dat is de 'Albatros' geworden.

Interieur
De 'Albatros' is duidelijk de grotere zus van de
'Bestevaer 2' en de recent opgeleverde Bestevaer
49ST 'Katharos'. Echter is de interieurstyling
verschillend van de andere schepen. De eigenaren
hebben gekozen voor een tijdloos en gezellig
interieur. De salon voelt aan als een woonkamer.
De houten kastjes en deuren kleuren prachtig bij
de zandkleurige bekleding van de bank en de
eikenhouten vloer. Het geheel wordt opgefleurd
met gekleurde kussens en schilderijen. Leuk en
opvallend detail zijn de Makkummer aardewerk

tegeltjes achter de diesel gestookte potkachel in
de salon.  's Avonds is er verlichting dankzij de
energiezuinige LED lampjes in het plafond en de
LED leeslampjes. Overdag valt direct licht binnen
door twee patrijspoorten en grote dekluiken.

Exterieur
Met de 'Albatros' heeft K&M Yachtbuilders
wederom een onbeschilderd aluminium schip
afgeleverd. Eeuwe Kooi, eigenaar van K&M
Yachtbuilders: "Dat eigenaren steeds vaker voor
een onbeschilderde romp kiezen, geeft aan dat
onze aluminium rompen erg strak gebouwd
zijn."  Het dek is relatief eenvoudig gehouden:
geen teak, maar anti-slip verf, met als voordeel
dat het licht en praktisch is. Het stuurhuis is wit,
het dek is lichtgrijs. Het klassiek gevormde  stuur-
huis heeft houten afwerkinglijsten en de opval-
lende zwarte band op de romp vlak onder het
vrijboord geeft het schip een stoere en robuuste
uitstraling. Subtiel is de gestileerde tekening van
een albatros op de zijkant van het schip.

Hamburg Hanseboot
Dit jaar gaat K&M Yachtbuilders met de
'Albatros' naar Hanseboot in Hamburg. In de
buitenhaven (Sandtorhafen) vlak tegen het oude
centrum is ze van 24 oktober t.e.m 1 november
te bezichtigen. Voor meer informatie kunt u kijken
op www.kmy.nl.

Bestevaer 55ST "Albatros" - Eenvoud is kracht
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* Onderhoud en reparatie van uw auto 

* airco service ;onderhoud en reparatie, 

* Uitlijncomputer voor een complete 4 wiel uitlijning.

* testapparatuur voor motordiagnose.

* Apparatuur voor APK,viergastest en roetmeting.

* Remmentestbank voor controle van de remmen.

* Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie,

* cruisecontrol,alarm etc

* Ruit reparatie en vervanging.

* Schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.

* Breed assortiment onderdelen en accesoires.

* Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.

* Bovag Mobiliteits garantie.

* Dealer  powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.

* Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,

nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.

* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht   

plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor U op.

uniGar Horjus

Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

NoRules voor het laatst 
in Ferwoude

Ferwoude - Aanstaande zaterdag 31 oktober
treedt de populaire top 100 band NoRules voor
het laatst op in het dorpshuis de Djippert te
Ferwoude. NoRules stopt namelijk na dit jaar
met optreden. Maar zaterdag komen ze nog één
keer het dak van de Djippert afspelen!

NoRules heeft zo een beetje alle feesttenten van
Friesland in de afgelopen 10 jaar gezien. Met
muziek voor jong en oud zorgen zij er voor dat
het, overal waar zij hun gezichten laten zien,
een enorm feest wordt, dat niet snel zal worden
vergeten. Plezier staat voor NoRules bovenaan
het prioriteitenlijstje. Op het podium van NoRules
is altijd wel wat te zien! Met verschillende
showelementen zorgt NoRules altijd voor een
doldwaze avond. NoRules vult de avond met
“Golden Oldies”, Top 40 muziek, Nederlands-
talige muziek, Friestalige muziek, feestmuziek,
Rock&Roll, springmuziek en “meeblèrmuziek”. 

Het beloofd dus een gezellig avondje te worden
in de Djippert. Vanaf 21.30 uur zijn de deuren
geopend. Tot ziens op aanstaande zaterdag in de
Djippert te Ferwoude, met voor de laatste keer
NoRules.

Lezing 
over natuurgeneeskunde
Makkum – Op donderdag 12 november a.s.
geeft Jacqueline Noordmans een lezing over
onderwerpen uit de (energetische) natuurgenees-
kunde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur,
duurt tot ongeveer 21.30 uur en vindt plaats in de
Doopsgezinde Kerk, Bleekstraat 11 te Makkum. 

Jacqueline Noordmans heeft sinds 9 jaar een
praktijk in natuurgeneeskunde en bewustwording.
Ze geeft lezingen en cursussen en bij gelegenheid
doceert ze natuurgeneeskundige onderwerpen op
de middelbare school. Ze zal informatie geven
over: de bijzondere tijd waarin we leven, welke
klachten en symptomen hiermee samenhangen,
kinderen van deze tijd, hooggevoelige kinderen,
hun gedrag en hoe ouders hier mee om kunnen
gaan, wat een healing inhoudt, de Liquid Light
remedies. Deze remedies zijn inmiddels ook
bekend bij enkele artsen, psychologen en psy-
chiaters vanwege hun bijzondere werking. Op
deze avond is er tevens gelegenheid om de licht-
remedies te ervaren. 

De toegang is  5.-. Graag opgave voor maandag
9 november. e-mail: info@jacqn.nl tel. 0515-
332111 website: www.jacqn.nl

(eigen foto)

GARAGE  HORJUS  AL MEER DAN 
30 JAAR EEN BEGRIP IN MAKKUM 

Het is weer tijd voor het plaatsen van de winterbanden! 
Heeft U nog geen winterbanden??

Bel nú voor een scherpe aanbieding voor uw auto!!
Garage Horjus zuiderzeeweg 7  8754 gk  Makkum. 0515-231318

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Na vijf jaar weer collecteren voor Diabetes fonds

* Vorige woensdagavond kwamen de collectanten hun collectebus ophalen in k.c.“Het Anker”

Makkum – Voor het eerst is er sinds vijf jaar
weer een collecte gehouden in Makkum voor het
Diabetes fonds. Er waren deze jaren onvoldoende
collectanten. De heer Henk Miedema uit Sneek
is regiocoördinator Diabetes fonds en zet zich
met al zijn energie in voor het Diabetes fonds.
Onlangs heeft een oproep in de Makkumer
Belboei een geweldig resultaat opgeleverd. Dit
is in een uitstekende samenwerking met leerlingen
van de Friese Poort in Sneek tot stand gekomen.
In de week van 1- tot en met 7 november gaan
26 collectanten uit Makkum met de collectebus op
pad, in Makkum is Hieke Adema collecteleider.

De regiogrens van de heer Miedema is de lijn
Sneek, Harlingen naar Leeuwarden en door naar
Lemmer. Hij probeert jongeren in zijn vrijwilligers-
werk te betrekken. Het geeft mij veel voldoening
zegt Henk Miedema dat ook jonge mensen
begrijpen dat zij maatschappelijk kunnen bijdragen
en  dat ook zij medeverantwoordelijk voor een
sociale samenleving. Henk is nu anderhalf jaar
actief als regiocoördinator voor het Diabetes
fonds. In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen
mensen de ziekte Diabetes, in de volksmond
suikerziekte. Voor achtergrond informatie kunt u
terecht op www.diabetesfonds.nl 

”samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied op”

Zing mee...
Samenzang van bekende geestelijke

liederen zondagavond 1 november a.s.
in de grote zaal van ”Avondrust”

Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542126 / 231618

Actie kerkenwerk 
rommelmarkt
Makkum – Jaarlijks organiseert de P.K.N. een
rommelmarkt, waarvan een deel van de
opbrengst naar een doel gaat. Een ander deel is
bestemd voor het eigen kerkenwerk. Heeft u
spullen die u niet meer nodig heeft of wel kwijt
wilt, dan is één telefoontje naar Titia van der
Heide, 0515 – 232834 al voldoende. Er wordt
een afspraak gemaakt en de spullen worden
z.sp.m. opgehaald. 

Alvast bedankt voor uw medewerking om de
rommelmarkt in het voorjaar te doen slagen.

Stichting tot Nut geeft 
 1000 voor project
Schoolshirts
Witmarsum - Het bestuur van Stichting tot Nut
heeft het verzoek om een bijdrage in de kosten
van het project Schoolshirts gehonoreerd. De
stichting draagt maarliefst  1000 bij. Zij wordt
hiertoe in de gelegenheid gesteld door de
Friesland Bank. Men is heel blij met de royale
bijdrage en verwachten de t-shirts nu snel te
kunnen bestellen. 

OBS De Utskoat Witmarsum, 
De Floraliacommissie

In speciale lessen over seksualiteit en relaties:
Extra aandacht voor tienerzwangerschappen op VMBO-scholen
Leeuwarden - VMBO-scholen in Friesland
besteden de komende maanden extra aandacht
aan de consequenties van een (onbedoelde)
zwangerschap bij tieners. Het doel hiervan is
het aantal onbedoelde zwangerschappen onder
jongeren in de provincie Friesland te verminderen.
Jaarlijks worden bijna 7.000 meiden in Nederland
onder de 20 jaar onbedoeld zwanger. Van hen
wordt ongeveer een derde uiteindelijk moeder.
Ondanks dat dit aantal de laatste jaren daalt, is
de problematiek waar ze mee te maken hebben in
veel gevallen gecompliceerd. In Friesland worden
jaarlijks ongeveer 200 tieners onbedoeld zwanger.

Vrijwel alle VMBO-scholen verzorgen in de
onderbouw lessen over relaties en seksualiteit.
Hierbij komt onder andere het voorkómen van
een onbedoelde zwangerschap aan de orde. Als
aanvulling op deze lessen in de onderbouw werken
de scholen de komende maanden met het les-
pakket ‘Zwanger.. en dan?’, speciaal ontwikkeld
voor het 3e en 4e leerjaar van het VMBO. De
lessen hebben als doel een bijdrage te leveren
aan het voorkómen van onbedoelde zwanger-

schappen door een reëel beeld te schetsen van de
consequenties die de zwangerschap met zich
mee brengt. Jongeren die wel te maken krijgen
met een onbedoelde zwangerschap krijgen door
de lessen meer informatie om een zorgvuldig
besluit over de zwangerschap te kunnen nemen
en waar ze terecht kunnen voor verdere onder-
steuning.

Programma voor docenten: 
De Fiom, een landelijke organisatie op het
gebied van onder meer tienerzwangerschap- en
ouderschap heeft het lespakket ‘Zwanger… en
dan?’ ontwikkeld. Dankzij een subsidie van de
gemeente Leeuwarden als centrumgemeente
van Friesland, kan dit lespakket nu gratis onder
alle VMBO-scholen in Friesland verspreid
worden. Ook biedt het pakket een programma
voor docenten om ze voor te bereiden op het
werken met dit lespakket. Hierbij wordt ook
aandacht besteed aan wat de school aan begelei-
ding wil en kan bieden als een leerling zwanger is
en welke mogelijkheden er zijn voor consultatie
en verwijzing naar externe instanties.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl
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Attentie!!   
Bericht Makkumer Huisartsenpraktijken 

Vaccinatie mexicaanse griep

Als u in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepprik dan komt u dit
jaar ook in aanmerking voor de vaccinatie tegen de mexicaanse griep.
Ook zwangeren in de laatste helft van de zwangerschap kunnen de
prik halen. Er zijn 2 vaccinaties nodig

De eerste ronde wordt gegeven op
woensdag 11- en donderdag 12 november a.s. 

tussen 16.00- en 17.00 uur.

Attentie !! op eerdere uitnodiging staan de data 
4- en 5 november vermeld, deze komen te vervallen!!

Praktijk dr. Dierick Brouwerssteeg 7
Praktijk dr. Steenhuizen Kleine klipperstraat 11a

Eerste hulp bij 
kinderongelukken 
Bolsward - Op maandag 23 november as. start
om 19.30 uur de cursus Eerste hulp bij kinder-
ongelukken. Dit is een praktijkgerichte cursus
voor ouders en verzorgers van kinderen van 0
tot 7 jaar, waarin uitgebreid wordt ingegaan op
spoedeisende eerste hulp bij ongevallen. 

Kinderen onderzoeken de wereld om hen heen,
maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen
van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig
afhankelijk van de reactie van de ouder of ver-
zorger. Hoe reageert de ouder of verzorger bij-
voorbeeld als een kind hete thee over zich heen
krijgt? Onderzoek heeft uitgewezen, dat juiste
hulp direct na het ongeluk van levensbelang is
voor het kind. In de cursus komen o.a. aan de
orde: hartstilstand, valpartijen, beknelling, ver-
stikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking,
onderkoeling, bloedingen, bijtwonden en elek-
triciteitsongevallen. Daarnaast wordt ook veel
aandacht besteed aan praktische oefeningen met
gebruik van speciale poppen en dia’s. De cursus
bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur en één
bijeenkomst van 2 uur. De eerste twee bijeen-
komsten worden gegeven door een ervaren
ambulanceverpleegkundige en de laatste avond
door een consulent van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel 0515-461234, of mailen: info@
thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Informatieavond voor ouders
van (a.s.) jonge ouders
Niet alleen jonge ouders zitten met veel vragen,
ook bij ouders van deze (aanstaande) ouders leven
er veel vragen. Voor ouders van jonge ouders is
vaak weinig ruimte om deze vragen te stellen.
Daarom organiseert de Fiom op dinsdag 3
november een informatie avond speciaal voor
ouders van (aanstaande) jonge ouders. 

Op deze informatieavond zullen gastsprekers
van het jongerenloket en een (groot-) moeder
hun verhaal doen over hun ervaringen met jonge
ouders en als moeder van een jonge moeder. Zij
zullen ingaan op vragen die betrekking hebben
op praktische zaken als rechten & plichten als
(groot-) ouder, erkenning & gezag en financiële
mogelijkheden, maar ook op belevingsaspecten
zoals je rol als (groot-)ouder, de toekomst van je
kind en kleinkind en reacties van de buiten-
wereld. Er zal ruim de gelegenheid zijn om hier
op in te gaan en vragen te stellen.  Kom dinsdag
3 november van 20.00-22.00 uur naar Fiom bureau;
Harlingerstraatweg 9, Leeuwarden. 

Aanmelding of vragen: 
Fiom bureau Leeuwarden (058-2160111 
of leeuwarden@fiom.nl)
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Adverteer in de Makkumer Belboei

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

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

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Gespreksavond over de toekomstige positie wandelroute
de “Gouden Halsband” 

(foto: Gitta Overmaat)
* Afgelopen zomer was het prachtig weer om mee te wandelen

Pingjum - Op donderdag 29 oktober a.s.vanaf
20.15 uur zal er onder auspiciën van de vereniging
Dorpsbelang Pingjum een gespreksavond plaats-
vinden in Eetcafé De Hollandse Kus over de
toekomstige positie van de oude binnendijk en
wandelroute “de Gouden Halsband“ rond Pingjum.
Dit mede in het licht van de nota “Oude paden
nieuwe wegen” van de provincie Friesland waar-
bij in een meerjarenplan de uitbreiding van fiets
en voetpaden worden bepleit en diverse mogelijk-
heden worden onderzocht en aangedragen. Het
belang om een cultuurhistorisch monument als
de Gouden Halsband te behouden en geschikt te
maken als wandelroute wordt de insteek van deze
avond. Voor de nabije dorpsgemeenschappen kan
het herstel van deze wandelroute een belangrijke
ontwikkeling zijn en een mogelijke impuls ook

voor de lokale economie. De afgelopen zomer
hebben er een viertal zogenaamde simmerjûn-
kuierkes op en rondom de Gouden Halsband
plaatsgevonden o.l.v. Willem de Haan van de
vereniging Te Voet. Meer dan 300 wandelaars
hebben hier aan meegedaan die erg genoten hebben
van deze wandelingen, met de prachtige uitzichten
en de boeiend vertelde verhalen over de geschie-
denis van deze dijk door Willem de Haan. Het ligt
dan ook voor de hand dat de heer Willem de Haan
een inleiding zal gaan houden over dit gebied
wat hem en anderen zeer nauw aan hart ligt.
Iedereen met betrokkenheid bij dit onderwerp
wordt hierbij van harte uitgenodigd. 

Namens de vereniging dorpsbelang Pingjum
bent u van harte welkom.

Workum - De Warkumerwaard is een onderdeel
van het natuurmonument de Friese IJsselmeer-
kust, een 5000 hectare groot natuurgebied dat in
zijn geheel onder de Natuurbeschermingswet
valt. En dat laatste niet voor niets. Duizenden
vogels zoeken deze kust op om er te broeden,
voedsel te zoeken, te rusten en te overwinteren.
Op zaterdag 7 november kunnen belangstellenden
onder leiding van een gids van It Fryske Gea de
Warkumerwaard bij Workum verkennen. Een
unieke gelegenheid om dit gebied, dat niet vrij
toegankelijk is, te bezoeken. De excursie start
om 9.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.
Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen.
Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 6
november 12.30 uur via het kantoor van It Fryske
Gea, tel. (0512) 381448.

De Warkumerwaard: 
schelpenbanken, graslanden en ondiep water
Voordat de Zuiderzee in het IJsselmeer veran-
derde, lag hier ter hoogte van Workum een grote
kwelder, in tweeën gesneden door een diepe
noord-zuid lopende geul. Ten oosten van de geul

was de bodem klei-achtig, ten westen ervan zan-
dig. Na de afsluiting met de Afsluitdijk viel de
zandbank definitief droog. Er werd een zomer-
kade aangelegd. Zo ontstonden de binnenwaard
en de buitenwaard. De binnenwaard werd
grotendeels in cultuur gebracht en als grasland
gebruikt. De buitenwaard bleef onder invloed
van het IJsselmeerwater en werd een belangrijk
vogelgebied met een bijzondere, deels nog zilte
vegetatie.

Enorme aantallen vogels
Zowel de binnen- als de buitenwaard zijn
belangrijk voor vogels. Binnendijks krijgen wei-
devogels zoveel mogelijk aandacht. Hier wordt
ook ringonderzoek gedaan naar goudplevieren,
grutto’s en kemphanen. Langs het IJsselmeer
liggen zeven schelpenbanken met daartussen
ondiepten die zo nu en dan droog vallen. Op de
banken vestigen zich kolonies van de kokmeeuw
en het visdiefje. Ook de plantenwereld langs de
banken is bijzonder. Achter de schelpenbanken
liggen natte, onbemeste graslanden. Kortom, de
Warkumerwaard is de moeite waard. 

Wandelexcursie op de Warkumerwaard
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Zaalkaatskampioenschap basisscholen Wûnseradiel

Makkum - Dinsdag 20 oktober j.l. vond in de
sporthal Maggenheim te Makkum het jaarlijkse
kaatskampioenschap voor basisscholen uit de
gemeente Wûnseradiel plaats. De organiserende
federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum startte
om 10.30 uur met bij de jongens 12 parturen en
bij de meisjes 7 parturen op de lijst. OBS De
Opslach uit Arum prolongeerde bij de jongens
de titel zaalkaatskampioen. Bij de meisjes nam
OBS De Utskoat uit Witmarsum de titel over van
CBS De Trijetine uit Schettens. Om 15.45 uur
waren alle door gemeente Wûnseradiel beschik-
baar gestelde prijzen uitgereikt.

Het winnende partuur kreeg pas in de finale enige
tegenstand van CBS De Ark Makkum maar ging
winnend over de finisch op de stand 5-4 6-2. De
finale werd bereikt na overwinningen op CBS De
Gielguorde Lollum (5-0 6-2), OBS It Iepen Stee
Makkum (5-1 6-0) en CBS JCP Salverdaskoalle
Wons (5-2 6-2). CBS De Ark Makkum kwam in
de finale na zeges op OBS De Opslach Arum II
(5-1 6-0) , CBS De Trijetine Schettens (5-0 6-0)
en een staand nummer in de halve finale.

De verliezersronde was iets spannender. OBS De
Opslach Arum II klopte CBS De Ark Makkum
III op 5-4 6-6, had daarna een staand nummer en
versloeg in de finale CBS De Oerdracht
Exmorra op de stand 5-3 6-4. CBS De Oerdracht
zegevierde over CBS It Skûlplak Burgwerd (5-4
6-0) en in de halve finale over CBS De Ark
Makkum II (5-4 6-4).

Uitslag jongens:
1. OBS De Opslach Arum 

Johan Hibma, Patrick Kramer 
en Fedde Okkinga

2. CBS De Ark Makkum 
Tom Algera, Simen Bootsma 
en Jochem Strikwerda

3. CBS JCP Salverdaskoalle Wons 
Klaas Pier Folkertsma 
en Bauke Jan Feenstra

verliezersronde:
1. OBS De Opslach Arum 

Donnie Broeren, Wessel Kroeger 
en Jens Hilarides

2. CBS De Oerdracht Exmorra 
Albert Feenstra, Tsjalling Faber 
en Gerrit Terluin

Bij de meisjes kwam de verwachte finale tot
stand al had OBS De Opslach Arum een narrow
escape nodig. Na een staand nummer in de eerste
omloop was CBS De Ark Makkum met Loes
Attema en Evelien van der Land de tegenstander.
Na een 5-2 achterstand wist De Opslach met
veel pijn en moeite te zegevieren op de stand
5-5 6-4. Medefinalist OBS De Utskoat Witmarsum
bereikte probleemloos de finale na zeges op
OBS De Opslach Arum II (5-1 6-2) en CBS De
Ark Makkum II (5-2 6-2). In die finale was De
Utskoat net iets sterker dan De Opslach en won
op de stand 5-2 6-6.

In de verliezersronde klopte OBS It Iepen Stee
Makkum na een spannende strijd in de finale
OBS De Opslach Arum II op de stand 5-4 6-6,
nadat in de halve finale gewonnen was van CBS
De Trijetine Schettens (5-4 6-0).

Uitslag meisjes:
1. OBS De Utskoat Witmarsum 

Selma van der Molen, Sjoukje Stuiver 
en Anneke Smid

2. OBS De Opslach Arum 
Erica Kramer, Froukje Sinnema 
en Gabriëlla Akkerma

verliezersronde:
1. OBS It Iepen Stee Makkum 

Jelien de Jong, Anna Bosma
en Boukje Bosma

2. OBS De Opslach Arum 
Baukje Cornelisse, Jildou Hilarides 
en Baudien Veldman

* De winnaars v.l.n.r.Patrick Kramer, Fedde Okkinga, Johan Hibma, Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen
en Anneke Smid, met daarvoor de coaches.

(eigen foto)
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Voetbalprogramma
VV Makkum
zaterdag 31 oktober
Joure 1 - Makkum 1 14.30 uur
Be Quick D2 - Makkum 2 12.45 uur
Joure 4 zat - Makkum 3 13.40 uur
Makkum 4  - Woudsend 3 14.30 uur

Makkum B1 - IJVC B1 11.30 uur
Makkum C1  - AVC C1 10.15 uur
Bakhuizen C1 - Makkum C2 9.30 uur
Makkum D1  - Harlingen D1 9.00 uur
JV Bolsward D2 - Makkum D2 10.30 uur
Robur D2 M - Makkum D3 11.00 uur
Tzummarum D2 M - Makkum D4 M 9.00 uur
Makkum E1  - IJVC E1  10.30 uur  
Makkum E2    - Nieuwesch. E2 10.30 uur
Makkum E3   - Heerenveen E9 9.15 uur
Makkum E4  - Joure sc E11 9.00 uur
Heerenveen F4 G - Makkum F1 9.00 uur
Gorredijk F5 - Makkum F2 9.20 uur

NeVoBo
vrijdag 30 oktober
20.15 uur 
Vc Bolsward 8 DS 8 - SVW 4 DS 4
20.15 uur 
Makkum B1 MB 1 - Wisky B1 MB 1
21.30 uur 
Vc Bolsward 4 DS 4 - Oeverzwaluwen 2 DS 2
21.30 uur 
Makkum 3 DS 3 - Wisky 1 DS 1
21.30 uur 
Makkum 2 DS 2 - Action 1 DS 1

Springwedstrijden 
en dressuurproeven
Cornwerd - Zaterdag 17 oktober waren er
springwedstrijden in Franeker, Hannah Kuiper
kwam maar liefst met 3 pony’s aan de start, in
het B-springen startte zij met Cuba Libre, 1e
parcours 4 strafpunten en een stijl van 48,5, 2e
parcours foutloos en een stijl van 49, goed voor
een 4e prijs. Met Itabassi startte zij in het M-
springen, 2 keer foutloos goed voor een 3e en 1e
prijs, tevens behaalde deze combinatie de dag-
prijs als beste combinatie in het M-springen.

Zondag 18 oktober ging Daphne de Vries met
Fallingasate Dewi naar Molkwerum. Zij kwa-
men uit in de L1 en met 191 punten behaalden
zij een 2e prijs.

Zaterdag 24 oktober waren er dressuurproeven
te verrijden in Franeker, bij de B-pony’s startte
Gerbrich Bosma met Silverstone in de L1, 185
punten en een 1e prijs. Ook bij de B-pony’s reed
Eline de Boer met Amarins Cynthia in de L2,
181 punten en een 2e prijs. Daphne de Vries
kwam met Fallingasate Dewi aan de start in de
L1 D/E pony’s, 184 punten.

Makkum - Op een winderig en regenachtig
sportpark ‘De Braak’ heeft het eerste elftal van
de voetbalvereniging Makkum na een spannende
wedstrijd de tweede ronde van het KNVB-beker-
toernooi bereikt. Na een 2-1 ruststand won de
ploeg van de trainers Sjouke de Bos en Herman
Nota voor teleurstellend weinig toeschouwers
verrassend van het Koudumer Oeverzwaluwen
met 3-2. De statistieken gaven Makkum vooraf
niet veel kans de wedstrijd winnend af te sluiten.
Op basis van de ‘ClubIndeX’-score welke nauw-
gezet wordt bijgehouden door de website voetbal-
noord.nl bedroeg de kans precies 8% tegenover een
winstkans van 81% voor de gasten. Dat voetbal
gelukkig niet altijd op basis van statistieken is te
voorspellen bleek afgelopen zaterdag. Na de
afstraffing een week eerder begon Makkum de
wedstrijd een stuk agressiever dan tegen Water-
poort Boys. 

Toch waren het de gasten die de eerste 20 minuten
lieten zien dat de handelingssnelheid en het tempo
in de tweede klasse (waarin Oeverzwaluwen op
dit moment als vierde is geklasseerd) een stukje
hoger ligt dan in de derde klas. De ploeg uit
Koudum had het initiatief terwijl Makkum
moeite had de bal lang in bezit te houden. Zoals
bekend krijgt de ploeg echter, tegen wie het ook
speelt, altijd zijn kansen en enigszins tegen de
verhouding in kwam het in de 20e minuut op
voorsprong. Na een prima en snelle aanval over
de rechterkant was het Jan Hiemstra die een
knappe voorzet van Feike Melchers in de verste
hoek kopte. Lang kon Makkum niet van de voor-
sprong genieten. Binnen 2 minuten was het
alweer gelijk toen keeper Theo Nota kansloos
was op een schot van dichtbij na een door de
gasten mooi opgezette aanval over de rechter-
vleugel. Waar de verwachting was dat Oever-
zwaluwen na de gelijkmaker zou doordrukken
was er vanaf dat moment lange tijd sprake van
een redelijk gelijkopgaande strijd. Daarbij werden
door de thuisclub zoveel mogelijk direct de spitsen
gezocht terwijl de gasten het meer zochten in
combinatievoetbal. In de 35e minuut kwam de
thuisploeg weer op voorsprong. En hoe! Na een
slechte trap van de onder druk gezette Koudumer
goalie kwam de bal voor de voeten van aan-
voerder Jelle Hiemstra die bal vanaf 35 meter op
magistrale wijze in het doel krulde. Hoewel de
gasten voor het rustsignaal nog wel probeerden
aan te zetten was het Makkum dat via een scherp
uitgevoerde counter nog een uitgelezen mogelijk-
heid leek te krijgen de voorsprong uit te breiden.
Helaas voor Makkum nam de overigens uitstekend
leidende scheidsrechter Dreves een schandalig

vlagsignaal van de grensrechter van Oever-
zwaluwen over toen 2 spelers van Makkum na
een dieptepass vrije doortocht hadden op het
doel van de tegenstander.

In het eerste gedeelte van de tweede helft con-
troleerde de thuisploeg de wedstrijd en als
Oeverzwaluwen al een keer gevaarlijk doorkwam
stond daar altijd nog de betrouwbare en ook deze
middag weer prima keepende doelman Nota.
Toch moest diezelfde Nota zo’n 20 minuten
voor tijd de gelijkmaker toestaan. En niet geheel
verrassend kwam het doelpunt voort uit een stil-
staande situatie. Waar Oeverzwaluwen in de
tweede helft uit een corner al tweemaal dichtbij
de gelijkmaker was geweest was het de derde keer
wel raak. Op de kopbal van dichtbij was Nota
ook in dit geval kansloos. Het laatste kwartier van
de wedstrijd had alles wat een bekerwedstrijd zo
spectaculair kan maken. Spanning, twee voor
elke meter strijdende teams, 2 gele kaarten, kansen
voor beide ploegen en, niet onbelangrijk, de
winnende goal voor de thuisclub. Het was het
goudhaantje Kleiterp die, op een manier waarop
hij het patent lijkt te hebben, Makkum naar de
volgende ronde schoot. Aan de zijkant van het
veld dolde de prima spelende spits zijn tegen-
stander met een geweldige ‘panna’, passeerde
een tweede speler en verschalkte daarna de keeper.
Met nog een tiental minuten te spelen ging Oever-
zwaluwen over tot een alles of niets spelletje
maar ondanks de druk die ontstond kreeg
Makkum ook in die fase, weer via Kleiterp, de
beste kans. In een vrijwel identieke situatie als
bij zijn doelpunt mikte hij ditmaal rakelings
over. In de laatste seconden van de wedstrijd
kreeg Oeverzwaluwen nog 1 kans uit een door
laatste man Jelle van der Velde veroorzaakte
vrije trap op de rand van de zestien meter. Tot
opluchting van alles en iedereen van de thuis-
club was het doelman Nota die de toch niet
slecht ingeschoten bal klemvast in de handen
pakte. En toen scheidsrechter Dreves enkele
seconden later voor het laatst floot was het
gejuich van de spelers en begeleiding van
Makkum welhaast tot in huize Tassebajof te
horen. Laat Harkemase Boys maar komen! 

Het was sowieso een prima weekend voor de
vereniging. Ook Makkum 2, de B- en C-junioren
bereikten de volgende ronde van het bekertoer-
nooi. Aanstaande zaterdag speelt Makkum, alle
feestvreugde ten spijt, een misschien nog wel
belangrijkere wedstrijd als de ploeg het op sport-
park de Hege Simmerdyk voor de competitie
moet opnemen in en tegen Joure. 

voetbal - Makkum bekert verder na winst op Oeverzwaluwen

Sporthal

Pingjum - Zatetrdag 24 oktober werd er een dres-
suurwedstrijd gehouden voor paarden in Dronrijp.
Amanda Tulen kwam aan de start in de klasse B
met Aurora. In de 1e proef won zij de 1e prijs met
192 punten en in de 2e proef de 3e prijs met 189
punten samen goed voor 2 winstpunten. Amanda
heeft nu haar punten bijelkaar om in de klasse
L1 te kunnen starten. Sanna v/d Heide kwam met
Bennie uit in de klasse M1. In de 1e proef won
zij de 2e prijs met 185 punten 1 winstpunt en in de
2e proef reed zij een winstpunt met 180 punten.

Bij de pony’s reed Muriël Stienstra in
Buitenpost in de laatste buitenwedstrijd 2 nette
proeven in de klasse L2 met haar pony
Rozenlaan’s Daisy. In de 1e proef won zij de 1e
prijs met 192 punten 1 winstpunt en in de 2e
proef een winstpunt met 183 punten. Op de 1e
indoorwedstrijd te Sonnega won zij de 1e prijs
met 197 punten goed voor 2 winstpunten.

PSV De Halsbanruters
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TE KKOOP

Leerlooiersstraat 16
MAKKUM

Keurige 
halfvrijstaande woning

met royale uitbouw 
en tuin.

Vraagprijs:
 169.000,00 k.k.

3 Valkparkieten à € 10.- per stuk; 1 Parkiet
 5.-, tel. 0515-232745

Satellietschotel compleet met standaard, dia-
meter 1 m.  25.-, tel. 0515-232621

Kunstkerstboom 1.80 m. met ballen, piek en
lichtjes en nog diverse andere attributen
15.- alles tezamen, tel. 0515-231495

Zeer weinig gebruikte electr. Philips een per-
soons onder deken  20.-, tel. 0517-531824

Grote hometrainer met opduwbank compleet
met 14 gewichten  75.-, tel. 0517-531768
Witmarsum

Vaatwasmachine Bauknecht 1 jaar gebruikt
 200.-, tel. 0515-575415 / 022-4212245

2 Pers. grenen bedombouw + nachtkastjes;
Houten hobbelpaard, tel.06-21492254 

Judo pakken verschillende maten, tel 0517-
532107 na 6 uur bellen 

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

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 ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Holiday on Ice/IJsselhallen Zwolle
Zaterdag 28 november 2009  20:00 uur - Plaatsen op 1e rang!
Incl. entree volwassenen  70,00 p.p.

kinderen tot 12 jaar  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

w w w . t a x i v a n d e r b l e s . n l - w w w . k o u d u m t o u r s . n l

Staand schoolbord, Trasmolen, Makkum, tel.
06-13896493

Wie heeft ons gecastreerde katertje Ior gezien
in de omgeving van de Wijting. Hij is bovenop
zwart met een wit snoetje dat over z`n borst
volledig doorloopt naar z`n poten en hij heeft
een wit puntje aan z`n staart. Graag bellen
naar tel. 0515-856339 of 06-53241308

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

VERMIST

TE KOOP
Opel Astra Sedan 1.4 met benzinemotor. 

Kleur bordeaurood, bouwjaar 1995.
i.z.g.st. Km-stand 160.000.

APK geldig tot 2 januari 2010.
Ik ben de tweede eigenaar 
en vraag slechts  1350.-

Martine Posthuma de Boer, 
tel: 06 41189744 of 0515 231957
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