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Laatste loodjes MFC oplevering half november

Makkum - De laatste loodjes wegen nu eens niet
zwaar. Het multifunctionele centrum is bijna
klaar. Zo lang als de voorbereidingen duurden,
zo snel hebben Bouwbedrijf Van der Meer BV te
Sneek en Installatiebedrijf Lukkes te Arum de
bouw voltooid. Half november is de oplevering.
Daarna moet het MFC nog ingericht worden.

Het leggen van de vloerbedekking wordt een
Makkumer samenwerking: Feddie de Boer en
Rudy de Vries doen het samen. 
De officiële opening is op vrijdag 8 januari 2010.
Daarna is er het hele weekend een feest-
programma met voor elk wat wils. Houd de
Belboei in de gaten!  

Sinterklaas komt naar Makkum!

Hallo lieve kinderen,

11 November is de dag, dat ons lichtje branden
mag.... Op die dag zullen jullie vast met jullie mooi
gemaakte lampionnen bij alle huizen langs gaan
en Sint Maartenliedjes zingen! Als dit lichtjes-
feest is af gelopen.... is het nog 3 nachtjes slapen
en dan....hopen wij dat jullie weer een heleboel
Sinterklaasliedjes kennen en luidkeels laten horen
als wij met de boot in Makkum aanmeren!
Op zaterdag 14 november vanaf 14.30u hopen wij
aan wal te stappen in Makkum. Als alles goed
verloopt wordt de Sint daarna welkom geheten

op het plein. (als er onder tussen tenminste geen
gekke dingen gebeuren, zoals vorig jaar toen
een paar Pieten erg vreemd deden en eerst een
spuit moesten hebben om zich weer als een
echte Piet te gedragen) Vanaf half 4 is er een
programma van 3 kwartier voor kinderen van
verschillende leeftijden op verschillende locaties
in Makkum.

Dus hou die dag vast vrij, want de belevenissen
van Sinterklaas en zijn Pieten wil je toch zeker
niet missen??? 

Groeten vanuit n zonnig Spanje,
De Mailpiet
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Info Familieberichten
Kerkdiensten
zondag 8 november

Van Doniakerk 
9.30 uur Rommie Nauta gaat voor in ZWO dienst       

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger                           

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur Br. H.B. Tieleman, Ylst      

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward    

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 Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418                     
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

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” Makkum
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, 
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, 
is God, nu en altijd.

Psalm 73: 26

Dankbaar voor alle zorg, toewijding en liefde
waarmee hij ons altijd heeft omringd, laten  wij
u weten dat de Here tot Zich heeft genomen
onze vader en opa

Fedde Zantinge
* Appelscha † Gorredijk,           

12 september 1938 27 oktober 2009

gehuwd geweest met Sjoerdje van der Meer, 
† 15 april 2006

Peter-Jan, † 29 mei 1973

Jeroen en Els Zantinge
Julian

Onze dank gaat uit naar de verzorgenden van
Voltawerk Gorredijk voor de liefdevolle verzorging
en betrokkenheid.

Correspondentieadres: 
Baalder 31, 9202 MA Drachten

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de begraafplaats te Makkum.

God heeft mijn lieve Feddy
bij zich gehaald
een man zo liefdevol
met een  Hart van Goud
en een Parel van liefde

Feddy Zantinge
Rêst myn leafste
Yn  é holte fan Syn earm
dan sil ik  besykje 
om oan Syn oare hân
fierder te gean.

Annie
Y love you

22 oktober 2009 binne wy 
pake en beppe wurden fan

LISE RIXT ELZING
dochter fan Hendrik Elzinga en

Marije van Seijst en suske fan Jet

It adres fan Lise, 
har heit en men en Jet is 

De Lange Jacht 34
9244 HN Beestersweach

Bouwe en Reino Elzinga
Makkum















ô









Wij willen iedereen bedanken die ons
50-jarig huwelijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Fedde en Jelly Wiersma – Wieling

Makkum, november 2009

Voor jou
ontvouwt zich

een nieuwe morgen
een nieuwe dag
waarin je
leven mag!

Bedankt iedereen voor de telefoontjes,
bloemen, kaarten, tijdens de ziekte van
mijn vrouw Klaasje de Witte.

Hartelijk dank voor alles,
Groetend Siep de Witte, 
kinderen en kleinkinderen

Makkum, 02-11-2009
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Dubbelvla, 1 literpak..........................................1.39
Zeeuws Spek...........................per pakje 25 cent korting
Sijbonen Panklaar, 250 gram........................................nu 1.69

Nieuw

Verkade Dubbels, vanille of yoghurt, 300 gram.........99 cent

Heinz Sandwichspread, pot 300 gram..........................nu 1.29
flacon Dubro Afwas, 600 ml.................................1.69 nu 0.98

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 5/11 t.e.m. wo. 11/11
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Agenda
vrijdag 6 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
soos in het restaurant

Cornwerd – Doarpshûs “De Bining” 20.30 uur 
spilet foar eltsenien ‘Wiltsje fan Peasens’

zaterdag 7 november
Wons – Dorpshuis ’t Bynt 20.30 uur 
Byntrock met optreden verschillende bands

zondag 8 november
Bolsward – Martinikerk 15.00 uur
concertuitvoering Elias van Felix Mendelssohn
Bartholdy door de Oratoriumvereniging Bolsward
o.l.v. Pauli Yap.

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 7 november wordt weer
het oud papier opgehaald door de leden van
muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor
De Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het
papier goed gebundeld of in dozen aan de weg
te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en
kaatsveld.

NUT cursus commissie is
op zoek naar versterking
Makkum - Vind je het leuk om cursussen te
organiseren en wil je creatief meedenken dan
ligt er voor jouw een uitdaging bij ’t NUT cursus-
commissie. Als je geïnteresseerd bent kun je
bellen met Fennie van de Belt tel. 0515 231365
of mailen naar fvdbelt@hetnet.nl   
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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  N OV E M B E R

 Babi Pangang
 4 st. Sate Speciaal
 Tomaten-/Kippensoep
 Witte rijst
2 pers.   12.50

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

Vijf jaar Berends Body&Beauty

Makkum - Het is weer vijf jaar geleden dat
Annette Berends in haar salon aan het Hof 2 te
Makkum van start ging als schoonheidspecialiste.
Ook bij haar in de salon heeft de tijd niet stil
gestaan. Zo zijn er ieder jaar in de make-up nieuwe
trends en veranderen sommige ideeën over make-
up en verzorging. Om dit eens uitgebreid te laten
zien was er afgelopen zaterdag open dag met
allerlei workshops in de salon van Annette. 

Er was een nagelstyliste aanwezig om de nieuwste
trends en de verzorging van handen en nagels te
tonen. De nieuwste trends op make-up gebied
waren er en Annette had nu ook de huiskamer
aan haar salon toegevoegd om genoeg ruimte te
hebben om alles uitgebreid te laten zien. De
kleuren, die deze winter gebruikt worden, zijn
weer bijzonder mooi. Alle verzorgingsproducten
voor mooie nagels zijn van het merk Alessandro.

Voor de make-up is er nog steeds het bekende
merk Rosel Heim. De gezichtsbehandelingen zijn
natuurlijk aangepast aan het huidtype en een
speciale behandeling voor de tieners, die nog
wel eens last hebben van een onzuivere huid, is
tegenwoordig niet meer iets waar je geheim-
zinnig over hoeft te doen. Ook de jeugd is zich
bewust van een goede lichaam en huidverzorging.
De mannen schamen zich ook niet meer om eens
een grondige reinigings behandeling te laten doen.
Het verwijderen van ingegroeide baardharen en
het verwijderen van overtollige neus, oor en
wenkbrauw haren horen hier ook bij. Voor
zowel mannen als vrouwen een lekkere nek en
schouder massage en je voelt je helemaal fit
voor de komende winter. 

Voor verdere informatie is alles te vinden op de
site. www.beautymakkum.nl

Wons - Aanstaande zaterdag 7 november is het
weer Byntrock in Wons. Een avond live muziek
met de bands: Bagger, Emote en Skuorpapier.
De zaal is open vanaf 20.30 uur. Vol = Vol.

Bagger is een band uit het noorden van
Friesland en hun muziek kan het beste omschreven
worden als “BAGGERROCK”. De teksten zijn
in het Liwwadders, gaan overal en nergens over en
zijn meestal recht voor zijn raap. Check voor meer
informatie: www.myspace.com/baggerrock

Emote Wie tijdens de kroegentocht in Makkum
ze heeft gemist of niet is geschrokken, nu de kans

om ze (weer) te zien! De band Emote speelt uit-
sluitend eigen werk met als genre, Grunge. In de
sound zijn invloeden van bands als Nirvana,
Smashing Pumpkins, Bush, Failure en Reuben
terug te horen. Check voor meer informatie:
www.emote-music.nl

Skuorpapier heeft na een pauze van drie jaar de
draad weer opgepakt. En hoe! De bezetting van
de band is met een zangeres versterkt en ze
spelen nog steeds onvervalste top 40 muziek.
Dus voor de degene die na de eerste twee bands
nog met beide benen op de grond staan kan er
gedanst worden.

Byntrock in ‘t Bynt te Wons

Makkum/Bolsward - SeniorWeb Wûnseradiel/
Bolsward geeft in november de volgende work-
shops 19 november Kennismaken met Internet
in de Bibliotheek te Makkum, aanvang 14.00 uur.
Op 26 november: Mappen en mappenstructuur
in de Bibliotheek te Bolsward, aanvang 14.00 uur.
Het doel van de workshops is een bepaald thema
te herhalen of verder uit te diepen. In principe

kan iedereen boven de vijftig jaar en ouder hier-
aan deelnemen, met dien verstande dat men over
kennis op minimaal niveau van de cursus
Windows en Word moet beschikken, zoals die
door Senior Web wordt gegeven. 
U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden
bij mevr. P.Tol. tel.05157-531554 e-mail:
konigjg@hetnet.nl

Computer-workshops 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Boerenkool
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.60

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

Zuurkool vers uit het vat
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.25

Mooie spruitjes    
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.40

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

Hou de Leugenbolle schoon

Makkum - De Leugenbolle bij de sluis van
Makkum is een karakteristieke plek. Het is een plek
van waar inwoners van Makkum commentaar
geven bij de schepen die door de sluis gaan. En
het is plek die regelmatig op de foto wordt gezet
door bezoekers van Makkum. Kortom, een plek
om met respect mee om te gaan.

We vinden het daarom erg jammer dat een deel
van de jeugd dat respect niet toont. De laatste

tijd gebeurt het regelmatig dat de Leugenbolle
wordt besmeurd met verf en dat er teksten op de
muur staan die echt niet door de beugel kunnen.
Daarom gaat de gemeente het toezicht op de
Leugenbolle verscherpen. Jongeren die worden
betrapt op het bekladden van de Leugenbolle
gaan we volledig aansprakelijk stellen voor het
schoonmaken van deze plek.

Het gemeentebestuur van Wûnseradiel.

INGEZONDEN
Weet waar je winkelt!
Nu de winter weer invalt is ons centrum weer
gezellig aangekleed met vele lichtkransen; één van
de activiteiten die jaarlijks worden gerealiseerd
door de gezamenlijke ondernemers in ons dorp.
Ondernemers die allemaal keihard werken om
zelf brood op te plank te krijgen, maar ook om
de Makkumers en de vele toeristen in het zomer-
seizoen een ruime keuze dagelijkse en niet-dage-
lijkse producten aan te bieden. Met hun winkels
zorgen zij voor leefbaarheid in het centrum van
Makkum, leefbaarheid die van groot belang is
voor het woongenot in een dorp.

Detaillist zijn in een dorp als Makkum is niet
eenvoudig; Makkum heeft slechts een klein ver-
zorgingsgebied en het inwoneraantal van het
eigen dorp blijft vrij constant op een relatief laag
niveau. De bestedingen van de vele toeristen die

Makkum met name in de zomer bezoeken zijn
dan ook broodnodig voor de meeste winkeliers.
Maar, ook de bestedingen van de Makkumers
zelf in het eigen dorp zijn erg belangrijk. Vooral
nu, in tijd van economische recessie, wordt uw
aandacht gevraagd. Alleen met elkaar kunnen
we een verdere verschraling van het winkelaan-
bod helpen te voorkomen. Op deze manier blijft
Makkum een levendige en aantrekkelijke woon-
en verblijfplaats.

Laat de aanbiedingen uit talloze folders die weke-
lijks op de deurmat ploffen eens links liggen, en kijk
wat er in eigen dorp allemaal aangeboden wordt.
Veelal dezelfde producten tegen dezelfde prijzen en
met betere service! Kortom: Weet waar je winkelt!

Thomas Groeneveld

Schraard - De maandelijkse Jamsessie start weer
op vrijdagavond  13 November in Bar Frisia in
Schraard. Alle talenten zijn van harte welkom
om er samen een gezellige muzikale avond van
te maken, we starten om 21.30 uur. Als je kunt
zingen, gitaar kunt spelen, drumt of op een key-
board speelt, dan is dit je kans om te laten horen
wat je kunt. Er is altijd een Jam-(t)huisband aan-

wezig die je kan ondersteunen of je plugt gewoon
in en doet mee gitaarversterkers, drumstel en
zanginstallatie zijn aanwezig. Ook voor bands is
er ruimte om een paar nummers of een setje aan
publiek te laten horen.  
Dus ben je muzikaal, kom langs en speel mee. Je
bent natuurlijk ook welkom om gewoon te komen
luisteren. Tot vrijdag 13 november gratis entree! 

Muzikanten opgelet – Jamsessie!  
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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 donder-
dag 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 Keramiek-
shop”. 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

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-
winterperiode geopend op woensdag en vrijdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info
www.decirkelexmorra.nl

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

Cursus Borstvoeding 
Sneek - Op donderdagochtend 10 december as
om 9:00 uur start Thuishotel weer met een cursus
Borstvoeding. De cursus bestaat uit twee bijeen-
komsten. De cursus is bedoeld voor a.s. moeders.
Straks, als het kindje geboren is, is het even
wennen met de baby. Het geven van borstvoeding
hoort hier ook bij. Jezelf voorbereiden op het
geven van borstvoeding geeft veel ondersteuning
en zelfvertrouwen als het eenmaal zover is. De
volgende onderwerpen komen aan de orde: diverse
manieren om de baby aan te leggen, hoe vaak
per dag leg je aan, wat zijn voor- en nadelen van
het geven van borstvoeding, het belang van rust
en ontspanning, lichamelijk contact met de baby,
stuwing, borstvoeding kolven, bewaren van
borstvoeding en teruggaan naar de werkkring.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u
bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Uit eigen regio
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Drie vriendinnen zetten zich in voor de kankerbestrijding
“Het leven is kort, dus maak er een feestje van”

v.l..n.r., Ymelda, Chantal en Simone

Apeldoorn/Makkum – Onder dit motto organi-
seren drie sprankelende jonge vrouwen zaterdag
7 november een weergaloos feest in Gigant in
Apeldoorn. Met als thema “Chicago! The Party”.
Chantal Simons (32), Simone van Essen (34) en
Ymelda de Boer (31) afkomstig uit Makkum.
Zakenpartners in de organisatie van dit evenement
en tevens vriendinnen, beginnen meteen te stralen
als ze vertellen wat de bezoekers te wachten staat.
Gasten zullen zich na een entree over de rode
loper wanen in het Chicago van de jaren vijftig,
met veel glitter en glamour, champagne, cocktails
en nog veel meer.De avond wordt sfeervol inge-
vuld met live muzikale optredens van onder andere
de 9-koppige band “The Groove” en DJ Funky
Feike. Als klap op de vuurpijl is er een muzikale
mysterie guest”. En zo kregen wij zaterdagmiddag
van de Makkumese Ymelda de Boer te horen dat
alle 500 kaarten zijn verkocht. 

De opbrengst van deze avond sensationele avond
doneren de organisatrices volledig aan KWF
Kankerbestrijding. Chantal Simons (32) vertelt:
“Ik keek begin dit jaar naar een inzamelingsactie
op TV. Daar hield ik zo’n onvoldaan gevoel aan
over dat ik dacht  “Ik moet zelf iets gaan doen”.
Ons doel is wel inzameling van geld voor onder-
zoek naar medicijnen tegen kanker, maar de avond
zelf moet vooral een feestje worden. Iets dergelijks

is, in elk geval in Apeldoorn, nog nooit georga-
niseerd. We bekijken het van de zonnige kant,
juist omdat we zelf heel goed weten dat je leven
zo voorbij kan zijn. Het is zonde als je niet met
een voldaan gevoel achterom kan kijken”. Net
als één op de drie Nederlanders kregen ook deze
vrouwen, direct of indirect, te maken met kanker.
Chantal vertelt openlijk dat zij zelf in december
een gezwel achter op haar tong moest laten weg-
halen. “Het kan iedereen overkomen, van nul tot
honderd”, zegt ze plotseling ernstig.

Simone (34) sinds zes jaar Chantal’s schoonzus en
Ymelda (31), sinds twee jaar Chantal’s buurvrouw,
steunden Chantal en haar jonge gezin tijdens de
zware periode rondom haar behandeling. Na een
laseroperatie eind juli hoopt ze dat alles achter
de rug is. Ze voelt zich fit. Toch moet ze de
komende vijf jaar nog wel elke twee maanden
terug naar het ziekenhuis voor controle. “Het
kan altijd terugkomen. Kanker is echt een sluip-
moordenaar”. Ze vertelt hoe haar ziekte haar bewust
maakte van de kwetsbaarheid van haar leven en
dat van haar dierbaren”. “Mijn kinderen zijn nog
veel te jong om hun moeder te verliezen en ik
hou veel te veel van de mensen om mij heen om
afscheid van ze te nemen. Tegelijk zijn zij ook de
reden dat je niet bij de pakken neer gaat zitten.
Je moet gewoon door!” 

Ymelda vertelt dat haar moeder al zeven jaar ziek
is door kanker. Ymelda: “Ze heeft letterlijk al
een paar keer de dood in de ogen gekeken. Door
haar wilskracht en positief denken is ze er steeds
weer bovenop gekrabbeld. Ik ben trots op haar!” 

Simone heeft de ziekte van Chantal en een paar
andere vriendinnen van dichtbij meegemaakt.
Chantal: Het is gewoon heel belangrijk dat het
KWF Kankerbestrijding onderzoek kan blijven
doen naar methoden om kanker te bestrijden,
zodat er meer mensen behandeld en genezen
kunnen worden. Simone: Daar willen we inder-
daad bij stil staan, maar wel op een heel positieve
manier.

Ymelda: Toen Chantal vertelde dat ze iets wilde
organiseren zagen wij dat meteen zitten. Tijdens
een avondje borrelen kwamen we op het idee
om een themafeest te organiseren. Toen zijn wij
eigenlijk meteen van start gegaan. Het organiseren
kost veel tijd en inspanning, maar we krijgen er
ook veel energie van. Hoewel het onderwerp
nog wel taboedoorbrekend is, zijn de reacties
overal erg positief.

(eigen foto)

Wist u dat...
* sinterklaas bijna weer in het land is ........

* u voor het huren van sint en pieten kleding bij 
Hoeksema kapper te Makkum terecht kunt

* u vanaf nu kunt reserveren voor een bezoekje
van Sint en Piet bij thuis, bij Hoeksema Kapper

* het gefladder van de Vroege vogels (OWM) op 
zaterdag 24 oktober jl. wederom een succes 
genoemd mag worden

* vandaag nog een verhaal hierover van een ‘uit-
wonende’ Makkumer, die neerstreek bij Feddie
Geertje de Boer van “Mode & Wonen” (familie)

* kunde Jan en Afke Volbeda op de vroege 
ochtend ’s morgens kwart over vijf paraat 
waren bij Feddie & Geertje, in pyjama en al. 
Zij hebben de ontbijttafel klaargezet en de 
Actiekraam bemenst

* buiten werd de terraskachel aangezet kou 
kleumen was er niet bij!

* o.a. freed ‘Wiltsje Pearsens’ spilet yn 
it Doarsphûs te Koarnwert

Zojuist verschenen
Exmorra – Van de hand van de heer Dirk Smoor
in Exmorra is kort geleden het Kinderboek
Adam, Eva en Charlotte verschenen. In het
begin van dit boek is Eva een meisje van 10 jaar.
In haar leven gebeuren wonderlijke dingen. Ze
praat ’s avonds met een onzichtbaar vriendinnetje
(Charlotte). Ze hoort haar broertje praten in de
buik van haar zwangere moeder. Verder is Eva
lenig, stoer en sterk. Het boek telt 127 pagina’s
in uitvoering paperback. Het is te bestellen via
de boekhandel.

Voor het goede doel
Wons – De collecte voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting heeft  174.61 opge-
bracht. Collectanten en gevers hartelijk dank.

Mededeling
Makkum – De zakelijke commerciële en verenig-
ingsadvertenties kunt u rechtstreeks aanleveren
bij acquisiteur Theo Adema. Redactioneel
nieuws en familieberichten (geboorte, jubilea,
overlijden, etc.) dient te worden toegestuurd aan
de redactie Andries Quarré. Wilt u er op letten
dat bij advertentieopdrachten de naam en het adres
voor de factuur vermeld worden. Alle overige
informatie kunt u wekelijks lezen in de Colofon.

Bolsward – Op zondagmiddag 8 november a.s.
geeft de Oratoriumvereniging Bolsward haar
jaarlijkse najaarsconcert in de Martinikerk te
Bolsward. Het concert begint om 15.00 uur.
Op het programma staat de uitvoering van het
oratorium Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Naast de Oratoriumvereniging Bolsward werken
als vocale solisten mee: de sopranen Heleen Koele
en Irene Heuvelmans, de alten Netty Otter en
Henny Venema, de tenoren Harry van Berne en
Ludwin Hiemstra en de bassen Frans Fiselier en

Peter Hogenhuis. De instrumentale begeleiding
wordt verzorgd door het Ensemble Conservatoire
uit Zwolle. De algehele leiding van het concert
is in handen van Pauli Yap.

Meer informatie op www.ovb-bolsward.nl of via
telefoonnummer 0515-573151 of 0515-572885.
Voorafgaand aan het concert geeft de heer Ebo
Reitsma een lezing over de Elias. Vanaf 12.00 uur
bent u van harte welkom in Het Concent, tegen-
over de kerk.

Najaarsconcert Oratoriumvereniging Bolsward
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Nederland Leest
Vrijdag 23 oktober is Nederland Leest gestart. Alle leden van de openbare bibliotheken
kunnen gratis het boek Oeroeg van Hella S. Haasse ophalen bij hun bibliotheek, zolang
de voorraad strekt. Op die manier zijn honderdduizenden Nederlanders gelijktijdig in de ban
van het boek. De lezers worden uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over Oeroeg.
Dat kan straks bijna overal en met bijna iedereen, maar in het bijzonder in de bibliotheek. 
Zaterdag 14 november, tijdens het literaire diner leidt Klaas Jansma, auteur en bekend
van Omrop Fryslân de discussie over Oeroeg in de bibliotheek van Sneek. 
Wilt u mee doen met de discussie en het literaire diner dan is opgave via de website of bij
uw bibliotheek noodzakelijk.

Romans:
Aspe, P.- Misleid; Berry, S.- Het Venetiaans bedrog (de belangrijkste nalatenschap is nog steeds
het grootste mysterie); Burgers-Drost, J.- Glimlach uit het verleden; Carrisi, D.- De souffleur (hij is
je altijd een stap voor); Candlish, L.- Pas op mijn dochter! (een paar dagen na de huwelijksreis doet
ze een verpletterende ontdekking); Claus, M.- Bolman & Bolman (wêrom hat er dy frjemde oanstriid
, wêr komt it wei?); Connely, M.- Ongrijpbaar; Dryden, A.- Rode oorlog (een angstaanjagende blik
op het nieuwe Europa); Griffiths, E.- Dodencirkel (een verraderlijk moeras geeft zijn geheim prijs);
Harvey, S.- De woestenij (de architect Jake is vijfenzestig en heeft alzheimer); Hoppenbrouwers,
F.- Zomereik (na de laatste IJstijd nemen twee stellen de uitdaging aan om als eersten te overwin-
teren in de Kempen); Lewis, P.- Perfecte familie (de geheimen, de leugens en het bedrog van een
rijke familie); Meer, V.v/d.- Zondagavond; Nesser, H.- De zomer van Kim Novak (een krantenbericht
doet een man na 25 jaar herinneren aan een moord); Peinkofer, M.- De vlam van Pharos (een
archeologe is op het spoor van de verdwenen bibliotheek van Alexandrië); Rozendal, A.- Hupsakee
en oare ferhalen; Soetewey, R.- Vrienden (wie kent zijn vrienden? Echt?); Verwoert, R.- Trouw(en)
(een huwelijksaanzoek met heisa); Vries, M.de.- De wetten van de tango (een jonge vrouw reist af
naar Argentinië om de stad van haar geliefde te leren kennen); 

Informatief
Bilker, J.- Fan duveldrek nei hoarnestreek (folksverhalen); Boomen, G. v/d.-  Ik wil de kluts kwijt (60
jaar huwelijk en 30 jaar mantelzorg); Dedekamp, I.- Handboek motormanoeuvres en ankeren;
Hawach, M.- Gebroken geluk (de heldhaftige zoektocht van een moeder naar haar ontvoerde kin-
deren); Isaacson, R.- De paardenjongen (een zoektocht van een vader naar de belevingswereld
van zijn autistische zoon); Kruyf, J.de.- Terschelling…ander land (een eigenzinnige reisgids); 
Velter, M.- Friese liefde (koken met streekproducten); Weijden, M.v/d.- Beter (het verhaal van zijn
ziekte en genezing);

Bibliotheek
Bibliotheeknieuws 

Vragen PvdA
over Scouting gebouw
Witmarsum - Aan het eind van de raadsverga-
dering had de PvdA een vraag over het scouting
gebouw in Makkum. De jeugdsoos en de peuter-
speelzaal vertrekken uit het gebouw aan de
Zeedijk en wat gaat er met de mensen van Scouting
gebeuren. Zij gaan in ieder geval niet naar het
nieuwe multi functioneel centrum. Er is al geruime
tijd overleg tussen de gemeente en de mensen
van Scouting. Eerst werd gedacht aan een nieuw
onderkomen nabij de ijsbaan, op het voormalige
cross terrein. Nieuwbouw hier zou  300.000
gaan kosten. Dit bedrag is te hoog en kan nooit
opgebracht worden. De locatie nabij de Zeedijk
is perfect en waarom zou met het oude gebouw
niet iets gedaan kunnen worden. De aankoop
van het gebouw van Maggenheim blijkt ook te
duur te zijn. Wel is contractueel vastgelegd dat
bij eventuele  verkoop de gemeente de eerste is
die hiervoor in aanmerking komt. Er is een
achterstallig onderhoud van  50.000 en de onder-
handelingen zijn  nu gaande. 

Er wordt over nagedacht om de ruimte van de
peuterspeelzaal en de jeugdsoos af te breken.
Hierdoor komt dan een groter terrein beschik-
baar en met de opknap beurt, waaronder nieuwe
toiletten en douches, zou scouting dan een prima
onderkomen kunnen krijgen. De buurt is
gevraagd of ze akkoord kunnen gaan met deze
eventuele plannen en zij zeggen absoluut geen
overlast van de scouts te hebben. Voor het gebouw
wat op een unieke locatie ligt en de scouts zou
heel aantrekkelijk zijn als de plannen voor het
huidige gebouw uitgevoerd kunnen worden.

Parkeerwachter ook 
buiten het zomerseizoen
aan het controleren
Witmarsum - Vanuit Makkum komen er veel
vragen ten opzichte van de handelswijze van de
huidige parkeerwachter. Ook mensen die een
vergunning hebben krijgen om verschillende
redenen tegenwoordig een bekeuring. De PvdA
was van mening dat alleen in de zomermaanden
fanatiek gecontroleerd zou worden. Dit is niet
het geval. De parkeerwachter is het hele jaar
actief. Hij is zowel in het dorp alsook nabij de
Holle Poarte actief. Wel zal het zo zijn dat er in
de wintermaanden minder actief gecontroleerd
gaat worden. Toch blijft hij ook in de maanden
buiten het vakantie seizoen actief. 

Met de uitbereiding van nieuwe parkeerplaatsen
op het Singeltje, zou het mogelijk moeten zijn
minder auto’s van vergunninghouders in de Kerk-
straat, Markt en Plein te parkeren. De toekomst
moet duidelijk maken of dit ook werkelijk het
geval is. Voor vergunning houders is het van groot
belang dat de kaart duidelijk zichtbaar achter de
ruit van de auto ligt. Dus ook voor mensen die
parkeren met de blauwe kaart is het opletten.
Gebruik hem ook in de wintermaanden.
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Voorlopig programma 11e Krystwilledeï

Makkum – Deze zal worden gehouden op het
Vallaat en de Voorstraat bij de sluis te Makkum
op zaterdag 12 december van 16.00 tot 20.00 uur.

Het voorlopige programma:
De 11e Krystwilledeï zal in het teken staan van
muziek div. koren en groepen zullen hier aan
meewerken. Er zullen ongeveer 35 kramen komen
in kerstsfeer,  met een gevarieerd aanbod o.a.
Gluhwein, hapjes en drankjes, verscheidenheid
aan kerst artikelen, kerstkleding en vele andere
kerstsfeer artikelen. Evenals voorgaande jaren
komt u de Kerstman in de arrenslee in het dorp
tegen. Ook de levende kerststal is weer aanwezig.
Voor de jeugd is er een kleurplaatwedstrijd, in
de eerst volgende MB meer hierover. Verder zal
het geheel worden afgesloten met een Vuurwerk
op het achterdijkje. 

Om dit 11e gebeuren te promoten en kenbaar te
maken zullen wij de kleurplaat en het definitie-
ve programma in een folder flyer en ook in de
diverse media presenteren. Om dit te realiseren
zullen hiervoor enkele leden van de commisje
bij u langs komen om een advertentie - sponsor-
bedrag te vragen wij rekenen net als vorig jaar
op uw medewerking.

Bent u geïnteresseerd in een stand of kraam of u
wenst meer info over deze dag, dan kunt u contact
opnemen met de Krystwilledeï commisje;  
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 BB Makkum,
0515-231401 of  06-53542243, 
of per e-mail adema.horeca@worldonline.nl
Marlies, 06-55570456, koornstra@kpnmail.nl 
Greetje, 0515-231243
Henny, 06-51507937 
Els, 06-10444921, lowe0022@gmail.com

Tevens komt De Makkumer Belboei bij vol-
doende interesse, op woensdag 9 december a.s.
uit met een speciale Krystwilledeï editie. Met
een oplage van ongeveer 10.000 – 15.000 stuks
met verspreiding in de Gemeente Wûnseradiel,
Gemeente Bolsward en Gemeente Nijefurd. De
advertenties zullen dan over twee kolommen
geplaatst worden, zodat er een aantrekkelijk
geheel ontstaat. Dit geldt ook voor advertenties
van onze contract-adverteerders. De kosten zul-
len in verhouding met de grootte van de adver-
tentie worden berekend, conform het contract.
Voorbeeld van de kosten, een advertentie in de
normale Belboei, formaat hoog 94x65 mm. is
 35,00, voor in de Krystwilledei editie is dit
pm.  80,00

Heeft u een advertentie of ook als u iets anders
dan gewoonlijk wilt doen, dan vernemen wij dit
graag, neem dan contact op met: 
Theo Adema tel. 0515-231401, 06-53542243, 
per e-mail: adema.horeaca@worldonline.nl, of 
Andries Quarré tel. 0515-231687 
of per e-mail: a.quarre@hetnet.nl. 
I.v.m. de verspreiding verzoeken wij u om het
advertentie- en of redactiemateriaal inzake deze
editie ruim van te voren aan te leveren.

De acquisiteur zal trachten om bij alle Potentiële
adverteerders langs te gaan, mocht hij niet bij u
langs zijn geweest, neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met Theo Adema. Hij is bereikbaar
via telefoon 0515-231401, fax 0515-233390 of
e-mail: adema.horeca@worldline.nl 
Hij zal u graag vrijblijvend informeren over de
mogelijkheden en kosten. Al het materiaal moet
vóór 25 november worden aangeleverd!

Witmarsum – Op donderdag 5 november a.s.
zal het Kerkplein te Witmarsum afgesloten zijn
voor alle verkeer in verband met werkzaam-
heden aan het hoofdriool. Doorgaand verkeer

kan worden omgeleid via de Gysbert Japiksweg.
De bushalte zal die dag worden opgeheven en
mogelijk verplaatst.

Rioleringswerkzaamheden Kerkplein
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Nieuwe contracten voor De Vries Scheepsbouw Makkum

Makkum - Afgelopen maand heeft De Vries
Scheepsbouw Makkum twee grote refitprojecten
in de wacht gesleept. Gezien de momenteel
moeilijke markt waarin de Friese werf opereert,
beleefde De Vries Makkum daarom een bijzon-
dere maand.

Het eerste project betreft een volledige verbouwing
van een jacht dat in 1964 is gebouwd op het
moederbedrijf van De Vries in Aalsmeer. Het
betreft hier een echte klassieker. Het jacht is des-
tijds gebouwd in samenwerking met “Cantieri
Riva” in Italië onder de merknaam Caravelle.
Deze werf in Italië is nu nog steeds bekend om
hun luxueuze mahoniehouten speedboten.

Het bijzondere aan dit refitproject is het feit dat het
een zogenaamd leerlingenproject is. De werf is
hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan
met diverse onderwijsinstellingen in Friesland. In
het totaal gaat het project ongeveer acht maanden
duren en biedt het werkgelegenheid aan twintig
tot vijfentwintig leerlingen. Tevens heeft de Friese
werf plannen voor een eigen bedrijfsschool. De
werf wil hiermee enerzijds het belang onder-

strepen van technische beroepen en wil ander-
zijds als werkgever ook iets te bieden hebben
aan jongeren die enthousiast zijn voor het vak.
De techniek, maar dus ook de jeugd, heeft ten-
slotte de toekomst!

Daarnaast werd er deze week een contract getekend
met een Amerikaanse opdrachtgever voor het
verlengen van een veertig meter motorjacht. Ook
dit jacht is destijds gebouwd bij De Vries in
Aalsmeer. De eigenaar heeft, ondanks de zwakke
dollarkoers, gekozen voor de werf in Makkum.
Dit vanwege zijn hoge eisen aan kwaliteit en
levertijd. Het jacht wordt aan het eind van het
jaar in Makkum verwacht en zal voor de zomer
van 2010 weer aan de klant worden opgeleverd.

Naast deze twee nieuwe projecten heeft de werf
een goedgevulde orderportefeuille op het gebied
van nieuwbouwjachten. Zo ligt er op dit moment
ook een achtentachtig meter nieuwbouwproject
in de Makkumer hal (oplevering zomer 2010) en
heeft de werf nog een tweetal andere projecten
(88 meter en 99 meter) in de pijplijn. Hiermee is
de werf van werk verzekert tot en met 2013.

(eigen foto)

Makkum – Op 4 juni jl. zijn de woningcorporaties
Welkom (Bolsward) en Nieuw Wonen Friesland
(Leeuwarden) gefuseerd. De nieuwe organisatie
die is ontstaan, krijgt vanaf 1 januari 2010 een
nieuwe naam en een nieuw gezicht. Met ingang
van het nieuwe jaar gaat de fusieorganisatie
verder onder de naam: elkien. De nieuwe naam
staat voor: met elkaar, voor iedereen. De naam
‘elkien’ heeft een verbinding met de Friese
woorden, ‘elk ien’(ieder één) en ‘elkien’(iedereen).
De naam past bij de nieuwe organisatie en dat-
gene wat we uit willen stralen. Als organisatie
die midden in de maatschappij staat, willen wij
goede woonruimte bieden aan iedereen die dat
nodig heeft. Voor onze corporatie betekent
wonen echter meer dan alleen een woning. Dit

meer zit bijvoorbeeld in een veilige en prettige
leefomgeving; voorzieningen in dorp en stad
zoals winkels, scholen of zorgvoorzieningen, en
ontmoetingsplaatsen als dorpshuizen en wijk-
centra. Wonen is voor ons sterk verbonden met
leven. Wij voelen ons betrokken bij mens en
maatschappij en zetten ons daar waar wij kunnen
in voor een beter woon- en leefklimaat in Fryslân,
met elkaar, voor iedereen.

Elkien is actief in de stad Leeuwarden en de
gemeenten Wymbritseradiel, Wûnseradiel.
Bolsward, Littenseradiel, Sneek, Boarnsterhim,
Opsterland en Smallingerland. De organisatie
telt 210 medewerkers en verhuurt ruim 18.000
woningen.

Nieuwe naam woningcorporaties Welkom en
Nieuw Wonen Friesland



Makkum - Om verschillende redenen zijn we
nogal eens in Makkum. We komen dan meestal
op vrijdag naar Fryslân en op zaterdagmorgen is
het in een gelijkmatig tempo aan het weekend
beginnen. Deze keer was dat toch anders, want
een paar dagen ervoor kregen we van Feddie en
Geertje te horen dat er van ons verwacht werd
dat we op zaterdagochtend 24 oktober om zes uur
fris en monter - slaperig gezicht was toegestaan
- in de winkel moesten staan om de eerste klanten
te begroeten. Actie vroege vogels…! De uitsmijter
was dat we bij voorkeur in een ludieke pyjama
de ontbijttafel voor onze rekening mochten nemen.
Een gezellig en onderhoudend gesprek voeren
over de laatste stand van de palingvangst of de
prestaties van Makkum 1, en dan heb ik het over

voetballen. In samenspraak met mijn eega is er
nog een mooi, eerder gebruikt, nachthemd uit
een koffer getoverd, compleet met slaapmuts en
knuffel. Ik stond voor gek, maar ja je doet wat
voor het goede doel. In de winkel was dankzij de
aanwezigheid van hulptroepen mijn taak inder-
daad beperkt tot de ontbijttafel. Dus om scherp
kwart over vijf kon ik me nog gemakkelijk op
tijd bij de rest van het personeel voegen. 

De drukte om zes uur was niet overdreven, maar
later werd het toch wel gezellig. Zeker toen ik er
ook nog even op uit mocht om bij warme bakker
Kluft suikerbrood, krentenbrood en roggebrood
voor de ontbijttafel te halen en bij boekhandel
Coufreur de misschien wel beste ochtendkrant
van Nederland. Die laatste kon ik dankzij de
actie gratis meenemen en bij de bakker kreeg ik
vanwege mijn pyjama ook nog een slagroom-
schnit mee voor later bij de koffie. De pyjama is
niet zo warm, dus verder dan de boekhandel ben
ik Makkum niet in geweest. Maar volgens de
berichten was het hier en daar toch best wel
druk. Ik begrijp ook dat dankzij de actie van het
Pareltje er weer veel Makkumers bij de tijd is.
Het eerste wat ze mochten doen was de nacht
daarop het verkregen horloge een uur achteruit
zetten. We zitten weer in de wintertijd. Dat extra
uur gaf mij de gelegenheid om de korte nacht
ervoor weer te compenseren. 

Zondag waren we weer helemaal het heertje en
tevreden gingen we zondagmiddag de Afsluitdijk
weer over richting Waddinxveen. Als je naar
Makkum gaat ben je er altijd zeker van dat er wat
te beleven valt. Alleen jammer dat Heerenveen
verloor, anders was het weekend helemaal top
geweest…!

Een groet vanuit Waddinxveen 
van Willem Feike de Boer.
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Ervaringen van een 'vreemde' vroege vogel

Makkum/Workum - Omdat het de voorgaande
jaren zo’n succes was, gaan we ook dit jaar weer
met een groep met de World Servants mee.
World Servants is een christelijke organisatie die
sinds 1988 met inzet van honderden jongeren en
volwassenen bouwprojecten uitvoert in ontwik-
kelingslanden. In zo’n twee à drie weken tijd
helpen groepen jongeren en volwassenen mee
aan scholen, huizen en klinieken. Het doel van
World Servants is mensen vanuit het geloof in
Jezus Christus enthousiast te maken om zich
dienstbaar in deze wereld. Deelnemers maken
kennis met andere omstandigheden waar mensen
in leven, met een andere cultuur en met een vaak
andere geloofsbeleving. Het motto van World
Servants is: ‘bouwen aan jezelf door te bouwen
voor een ander’. Organisaties als Wilde Ganzen
dragen via World Servants ook bij aan het project.
Wij doen acties om bouwprojecten van World
Servants te steunen. Deze zomer zullen wij naar
Tanzania en Jamaica gaan, waar we zullen bouwen
aan een basis school en aan woningen. In totaal
willen wij dit jaar bijna 17.000 euro ophalen
voor dit doel.

Dinsdag 17 november is er in het Anker in
Makkum een speciale gemeenteavond over
World Servants. In de week erna hopen wij als
groep van seizoen 2010 te beginnen met onze
acties; de eerste actie in Makkum is een peper-
muntverkoop huis aan huis in week 49. In
december willen we een kerstkaartenactie hou-
den; iedereen die kerstpost heeft bestemd voor
adressen in Makkum en in Workum kan ons
bellen; wij zorgen er voor dat de post die tussen
1 en 13 december is aangemeld bezorgd wordt
tussen 14 en 20 december. Wij rekenen per 10
kaarten of brieven  3,50 en vijf  kaarten voor
twee euro; daarmee bent u goedkoper uit dan
met een kerstpostzegel! 

Voor Makkum kunt u bellen met:
Femke Dijkstra (0515-232365/06-40721230), 
voor Workum met Magriet of Marja de Vries
(0515-540013/06-227061555). 

Internet Achtergrondinformatie over World
Servants kunt u vinden op:
www.worldservants.nl. 

Acties World Servants groep Workum/Makkum
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

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

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

BeverDoeDag en DWEK-spel voor het eerst in Makkum
Makkum - Op zaterdag 7 november a.s. is de
enige scoutinggroep van Wûnseradiel: de Burdine
in Makkum, gastheer voor 2 regiospelen: de
BeverDoeDag en het DWEK-spel. De BeverDoe-
Dag is een Scouting regiospel voor alle Bevers.
Dit zijn kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar.
Het DWEK-spel is een Scouting regiospel voor
alle Dolfijnen, Welpen, Esta’s en Kabouters.
Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12. Het is voor
het eerst binnen Scouting Regio Fryslân, dat beide
leeftijdsgroepen tegelijk hetzelfde spel spelen,
op dezelfde plaats en op het zelfde moment. Het
is een postenspel met 99 posten waaronder 4
activiteiten, die de kinderen mogen doen. Zij gaan
in groepjes door het centrum van Makkum om
de seizoenen hun element terug te geven en de
verloren 9 te vinden. Het spel begint om 14.00 uur
en duurt tot 16.00 uur. Om 14.30 is het vertrek
naar het Centrum van Makkum en om 15.30 zijn
we weer terug voor de sluiting. Natuurlijk doen
de Welpen van Scouting Burdine zelf ook mee met
het spel. Bevers zijn er op dit moment nog niet
in Makkum, maar zijn er kinderen in de leeftijd
van 4 (je wordt vanzelf 5) tot 7 jaar die dit wel
leuk lijkt, neem contact op met het bestuur van
Burdine (06-22 308 496). Zijn er 5 belangstel-
lenden, dan gaan zeer binnenkort ook de Bevers
beginnen in Makkum! Het verhaal dat hoort bij
het spel dat gespeeld gaat worden is als volgt:

Pyrus en de verloren 9 van het wilde woud
Pyrus, een trolletje uit het Wilde Woud, is een
beetje dom geweest. Hij moest op de seizoensklok
passen maar omdat hij het koud had besloot hij
de zomer maar in november te laten beginnen.
Dat kan natuurlijk niet en de 4 elementen die over
de 4 seizoenen waken werden heel erg boos. Zo
boos dat ze tijdens een ruzie de seizoensklok
hebben laten vallen. Helemaal stuk. Alle Water.
Aarde, Lucht en Vuur door elkaar op de grond
en nu is ook nog eens de negen uit de klok zoek.
Dit kan niet. De seizoenen moeten weer hun
eigen element krijgen zodat ze geen ruzie meer
hebben. En die negen moet terug want anders
kunnen we volgend jaar geen 100 jaar scouting
vieren. Het zou toch te gek zijn dat scouting pas
9 jaar bestaat....(want zonder 9 kan er geen 99
bestaan) Pyrus vraagt zijn grote vriend Lange
doener wat te doen en zoals altijd weet hij er wel
wat op. Lange doener vraagt zijn vriendjes de
Bevers of zij de elementen weer goed willen maken,
zodat de 4 seizoenen ook weer gelukkig zijn en
de klok hersteld kan worden. Maar er is geen tijd
om die verdwenen negen te vinden maar ook hier
weet hij wel wat op. Hij vraagt zijn vrienden uit de
jungle, van dolfijnen eiland, bambilie en het land
van esta of zij opzoek willen gaan naar de verloren
negen zodat we volgend jaar 100 jaar scouting
kunnen gaan vieren. Maar welke negen is de juiste.

Arum - Je woont in Amstelveen en bent helemaal
weg van de ruimte en weidsheid van het Friese
landschap. Als er dan een mogelijkheid komt dat
je in Arum een ruime woning kunt betrekken, is
de keus niet zo moeilijk. Dit is wat er gebeurde
met Elisabeth Wentzel. In Amstelveen had zij al
10 jaar een bloeiende praktijk in Astrologie, Reiki,
Therapie en een Helende Reis. Na een groot
aantal studies is zij er van overtuigd dat ze de
mensen kan helpen. Eenmaal  gesetteld in Arum,
is de praktijk 1 augustus 2009  van start gegaan. 

Wat is Astrologie? 
Het kan de mens zowel op zakelijk, als het per-
soonlijke vlak een handreiking geven. Hoe sta ik
in de wereld, wat is belangrijk, waarom ben ik zo
ontevreden. Door middel van een totaal plaatje
kan daarin inzicht gegeven worden. De bewust-
wording van bepaalde zaken kan mede daardoor
in gang gezet worden. Voor iedere horoscoop is het
belangrijk dat je weet wanneer je geboren bent,
op welk tijdstip en waar. Op dat moment is de
stand van de planeten, de zon en de maan van
groot belang. Dit zijn de bouwstenen van de per-
soonlijke horoscoop. Dit kan keuzes in je eigen
leven een aanwijzing geven, maar ook hoe je
met een relatie en je werkzaamheden om gaat.
Veel mensen zullen zeggen, de horoscoop staat
wel in tijdschriften, maar dit zijn algemene
horoscopen en geen persoonlijke en zullen vaak

op verschillende manieren uitgelegd kunnen
worden. De persoonlijke horoscoop die Elisabeth
voor de cliënt maakt zal er anders uit zien. Aan
het eind van het jaar is iedereen vaak nieuwsgierig
hoe het nieuwe jaar er uit gaat zien. De huidige
tijd heeft vele onzekerheden in zich en Elisabeth
kan een jaar horoscoop voor u maken. 

Tevens geeft zij in haar praktijk Reiki, de natuur-
lijke geneeswijze. Het geven van Reiki ontspant
het lichaam en de geest en dat kan het zelfver-
mogende genezingsproces ondersteunen. Tijdens
een Therapie maakt Elisabeth gebruik van ver-
schillende unieke combinaties van de psychologie.
Deze therapie kan uitkomst bieden bij meerder
problemen, o.a. communicatie problemen en
andere persoonlijke ervaringen. De Helende
Reis is bedoeld om je te bevrijden van innerlijke
blokkades, die te maken met o.a. ziekte, angst,
depressie en verslaving. Dit alles is natuurlijk
veel uitgebreider dan hierboven vermeld wordt. 

Alle informatie is te vinden op de website van
Elisabeth Wentzel en als u interesse hebt gekregen,
ze is ook telefonisch altijd bereid om informatie
te geven of een afspraak te maken. 

Elisabeth Wentzel 
De Tille 5, 8822 WE Arum. Tel 0517-641107
www.ewwentzel.nl ew.wentzel@kpnplanet.nl

Elisabeth Wentzel: 
Astrologie, Reiki, Therapie en een Helende Reis
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Voetbalprogramma
VV Makkum 
zaterdag 7 november
Makkum 1 Mulier 1 14.30
Makkum 2 Drachtster/boys 3 12.30
Makkum 3 Scharnegoutum 2 14.30
Tzummarum 2 Makkum 4 14.30

Nijland b1 Makkum b1 10.30
Franeker c2 Makkum c1 10.30
Makkum c2 Vwc c1 10.30
Makkum d2 Oeverzwaluwen d2 9.00
Makkum d3 Nok d2g 10.15
Makkum d4 Stormvogels 64 d1 11.30
jvBolsward e2 Makkum e1 9.00
Woudsend e1 Makkum e2 10.15
Scharnegoutum e3 Makkum e3 9.00
LSC1890 e9 Makkum e4 10.30
Makkum f1 Nok f1 9.15
Makkum f2 Heeg f4 9.00

NeVoBo
vrijdag 6 november
20.15 uur 
Makkum 5 DS 5 - Heecherop 2 DS 2
20.15 uur 
Makkum A1 MA 1 - Heecherop A1 MA 1
20.30 uur 
Makkum DS 1  - VoVeSa DS 1
21.30 uur 
Makkum a HS 1 - VC Bolsward 2 HS 2

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Zaterdag 24 oktober werd er in
Franeker een dressuurwedstrijd gehouden voor
pony’s. Muriël Stienstra kwam in de klasse L2
cat.E uit met Rozenlaan’s Daisy. Zij reed een
nette proef wat haar de 1e prijs opleverde met
190 punten en een winstpunt.

Sporthal

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

Adverteer in de 

Makkumer Belboei

* 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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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

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 Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Pedicure mmet ddeclaratie vvoor
Diabetisch een RReuma ppatiënten
 23.50 per behandeling

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

www.leliehof.nl

Nieuw!

Nieuw!

voetbal - Nuttige overwinning Makkum op Joure
Joure - In het centrum van de ballonvaart van
Noord Nederland heeft het eerste elftal van de
voetbalvereniging Makkum 3 belangrijke punten aan
zijn totaal toegevoegd. Na een 0-1 ruststand won
de ploeg van trainer Sjouke de Bos in en van Joure
met 0-3. De overwinning was verdiend. Hoewel
Joure met name de eerste helft ook een aantal
prima mogelijkheden kreeg, was het Makkum dat
niet alleen meer kansen kreeg dan de thuisclub
maar er uiteindelijk ook effectiever mee om ging.
Vooraf waren er enige zorgen bij de technische
leiding van Makkum vanwege wat kleine blessures
en het ontbreken van laatste man Jelle van der Velde
vanwege een zwaar gekneusde teen. De zorgen
bleken on-terecht. Het centrale gelegenheidsduo
Piter Genee en Teake Elgersma speelde een prima,
solide wedstrijd. 

Op sportpark ‘de Hege Simmerdyk’, waar de thuis-
club ondanks amechtige pogingen het scorebord niet
aan de praat kreeg, was sprake van een wedstrijd
met 2 gezichten. In de eerste helft creëerden 2 met
open vizier strijdende ploegen een groot aantal
kansen maar werd slechts eenmaal gescoord. In een
wat minder spectaculaire tweede helft was er voor
de neutrale toeschouwer iets minder te genieten
maar werd wel vaker gescoord. De wedstrijd begon
voor Makkum uitstekend. Al in de derde minuut
was het de weer eens in de basiself startende Jesse
Adema die een door de Jouster defensie niet goed
ingeschatte bal oppikte en beheerst afrondde. Dat
de 0-1 tevens de ruststand betekende mocht een
klein wonder worden genoemd. Niet alleen Makkum,
ook de thuisclub kreeg voor de thee een aantal uit-
gelezen mogelijkheden te scoren. Gelukkig voor
Makkum keepte doelman Theo Nota ook zaterdag-
middag weer een degelijke wedstrijd. Met een aantal
prima reddingen wist Nota ‘de nul’ te houden en na
90 minuten zijn tweede ‘clean sheet’ van het seizoen
aan te tekenen. Aan de andere kant liet Makkum,
met name in het laatste kwartier voor rust, kans op

kans onbenut om de voorsprong uit te breiden. Niet
alleen keeper Regts van de thuisclub en de paal
stonden daarbij een aantal malen in de weg, ook had
Makkum pech dat de zwak leidende scheidsrechter
Stroetman een 100% penalty over het hoofd zag.
Vriend en vijand waren het er over eens dat de bal
na een overtreding in de zestien op de ook deze
middag weer uitblinkende spits Daniël Kleiterp op
de stip had gemoeten. Kenmerkend voor het zwakke
optreden van de leidsman deze middag was het uit-
delen van 3 gele kaarten wegens praten (waarvan 2
voor de thuisclub) en het op hooghartige toon toe-
spreken van verzorgster mevrouw Tassebajof van
Makkum op het moment dat zij zonder toestemming
het veld in kwam om een geblesseerde speler te
verzorgen. 

In de tweede helft duurde het lang voordat Makkum
de genadeklap uitdeelde. Pas nadat twee overdrijvende
luchtballonnen al enige tijd uit het zicht van de toe-
schouwers waren verdwenen en trainer Slump van
de thuisploeg een kwartier voor tijd zijn laatste man
naar de spitspositie dirigeerde besliste Makkum in
een tijdsbestek van 10 minuten de wedstrijd. Eerst
was het de ingevallen Feike Melchers die aanvoerder
Jelle Hiemstra wegstuurde. De eindpass van
Hiemstra was vervolgens op maat waarna de intikker
van Kleiterp de wedstrijd besliste. Even later was
het Kleiterp zelf die het voorbereidende werk voor
zijn rekening nam en was het Melchers die beheerst
de 0-3 eindstand op het niet werkende scorebord zette.

Door de overwinning is Makkum geklommen naar
de zevende plaats op de ranglijst met 5 punten voor-
sprong op de nummers 11 en 12, AVC en Bolswardia.
Aanstaande zaterdag speelt Makkum de ‘derby der
gemeente Wûnseradiel’ tegen Mulier. De ploeg uit
Witmarsum heeft 3 punten minder dan Makkum en
staat 1 plaats lager geklasseerd. Op sportpark ‘De
Braak’, waar veel toeschouwers worden verwacht,
wordt afgetrapt om 14.30 uur. 

* Hidde de Zee en Remko Slootweg (links)

Makkum - Het PIP-toernooi is een enkeltoernooi
en kent 2 voorrondes en een finaledag en wordt
via de KNLTB in Friesland georganiseerd. Dit
jaar hadden zich hiervoor in totaal 120 kinderen
in de leeftijd tussen 10 en 17 jaar aangemeld.
Van TV Makkum deden de volgende jeugdleden
mee: Mendel Molendijk en Ian Schouten in de
oudste leeftijdscategorie, Daniël Buxton, Iwan
Terdema. Hidde de Zee en Remko Slootweg in
de jongste groep t/m 12 jaar en Jasper Nijboer in
de categorie 13 / 14 jaar. Na de eerste ronde,
waar iedere deelnemer twee of drie wedstrijden
(hangt af van de poule grote) moest spelen, hadden

zich Mendel, Daniël, Hidde, Iwan en Remko
voor de 2e ronde geplaatst. Opnieuw werden de
deelnemers in poules ingedeeld. En wilde men
een plaats in de finaleronde moest men alle wed-
strijden winnen. Hidde en Remko wisten zich
hiervoor te plaatsen. 

Zondag, 25 oktober j.l., was het dan zover. Hidde
moest in de halve finale tegen Pascal spelen en
Remko tegen Werner, beide tegenstanders komen
uit St. Annaparochie en zijn voor de Hidde en
Remko geen onbekenden. Vooral Pascal is als
een zeer moeilijke tegenstander bekend en heeft
dit seizoen amper aan een wedstrijd verloren. Zo
ging de winst in de halve finale naar Pascal en
Hidde mocht om de 3e en 4e plaats spelen.
Remko kon van Werner winnen en moest dus nu
tegen Pascal om de 1e en 2e plaats spelen.
Remko heeft zijn best gedaan, maar de winst
ging uiteindelijk naar Pascal. Remko is dus
tweede geworden. Hidde wist het tot het laatst
spannend te houden. Maar met een 7-5 overwin-
ning is Hidde nu 3e geworden. Twee prijzen dus
voor jeugdleden van de Tennisvereniging Makkum.
Hidde en Remko gefeliciteerd met deze mooie
resultaten. 

Twee jeugdleden van TV Makkum in de prijzen 

(eigen foto)
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TE KKOOP

Kerkeburen 48
MAKKUM

Royale, keurige
woning met tuin. 

Geheel gerenoveerd
en zo te betrekken.

Vraagprijs:
 289.000,00 k.k.

1 Persoons 90 x 200 grenen ledikant, incl.
matras en latenbodem  25.-, tel. 0517-531371

Naaimachine Levenstein Amazone 535, weinig
gebruikt  50.-, tel. 0517-532586

Jerrycan Carboleum 20 ltr.  15.-, 
tel. 06-15416043

Mammoet skelter met 2 stoeltjes  125.-, 
tel. 0515-233850

4 Winterbanden compl. met velgen.z.g.a.n.;
Opel zafira. 195/65 R-15 91 H. pr.n.o.t.k.,
tel. 0515-232264

Zee mooie jonge zebravinken van 2009,
kweek NR 6qua, zowel als koppel of enkel te
koop  5.- per stuk, tel. 06-31595237

Crosstrainer  50.-; Hometrainer  50.-, 
tel. 0517-850157

Fan Pake en Nenda: Kinderzitje met scherm
voor aan het fietsstuur. Zeer weinig gebruikt
 15.-; Rieten ovale hondenmand, afm. 93 bij
72 cm  10.-, tel. 06-51097606

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



2 Toegangskaarten voor Hour of Pour kerst-
concert in de Bethelkerk te Drachten op 16
december,  28,50 per stuk of bied, tel. 0515-
231148

Groot konijnen hok voor binnen  10.-, 
tel. 0517-531371

3 Dikke trottoirbanden 1mx20cmx8cm, 
tel. 0515-233226

Alle soorten geboortekaartjes voor de verzame-
laar, tel. 06-15416043

Ik ben Silvanna Adema en ben op zoek naar
een caviabak. Wie heeft er nog een staan en
wil deze graag verkopen? tel. 0515-231175

Op 5 december Sint met z’n vrolijke Pieten;
info Hoeksema Kapper, tel. 0515-231651 of
0515-233016

Zwarte sjaal op de Rondweg Makkum, ik wil
deze heel graag terug. Zus lenters, tel. 0515-
231730
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Zoekertje
TE KOOP

VERLOREN

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

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

TE HUUR
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