
Koninklijke
Erepenning 
voor jubilerend
Frysk Selskip

4 11 11

Overweldigende
belangstelling voor
intocht Sinterklaas

Sint Maarten
viering 
met fraaie lampions
en veel kinderen

Makkumer Belboei

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Al jaren een 
vertrouwd adres!

No. 1314 - 18 november 2009

Krijgt Makkum een eigen skûtsje?

Makkum - Drie weken geleden kwam er een
voorwaardelijk einde aan die vraag. “It is noch net
sa fier mar it begjin is der”; zegt Mark de Witte.
Met nog vijf Makkumers (Gerard Bleeker, Klaas
Kuperus, Remco Leenstra, Gerrit Verbeek en Eeltje
Kuperus) behoort hij tot de initiatiefnemers van
een “ambitieus” plan om Makkum in de toekomst
te voorzien van een eigen skûtsje. Tijdenlang liepen
zij met die gedachten rond. Het bevreemde hen dat
zoiets nog nooit in een watersportdorp als Makkum
tot stand is gekomen. Een skûtsje behoort toch ook
bij Makkum en volgens hen zijn er genoeg lief-
hebbers in het dorp die een dergelijk initiatief een
warm hart toe dragen. Bovendien is een skûtsje
ook nog eens een toeristische trekpleister.

Na een lange zoektocht vond mede initiatiefnemer
Gerard Bleeker bij de Gebroeders Los een geschikt
casco van een skûtsje. “Se hat in moai kontsje”,
aldus een stralende Klaas Kuperus. De gebroeders
Los hadden het skûtsje gevonden in Delft waar
het als woonark werd gebruikt. Ondanks diverse
pogingen van de gebroeders had de oude bewoon-
ster maar geen zin om de woonark te verkopen.
Na verloop van jaren kwamen de gebroeders met
een idee. Ze kochten een vervangende woonark.
De vrouw ging akkoord en de koop werd beslecht.
Het woongedeelte werd door Los gesloopt en een
kale romp van het schip bleef over. “Los woe der
in wedstriidskûtsje fan meitsje”, zegt Remco
Leenstra, “mar rûnen tuskentiids tsjin in oarenien
oan”. Het skûtsje is gebouwd in 1904 en kreeg
toentertijd de doopnaam “Hoop op Zegen”. Nu is
het schip in handen van de zes Makkumers die al
veel affiniteit hebben met de zeilsport. De plannen
zijn volgens Gerard Bleeker niet te ambitieus.
“It skip moat fanôf de boaiem opboud wurde en

dat hat fansels in protte tiid nedich”. Maar het
enthousiasme is volop aanwezig en de heren zijn
ervan overtuigd dat het een succes zal worden.
Deskundig vakman Eeltje Kuperus bevindt zich
onder de gelederen van de huidige eigenaren
evenals zijn schoonvader Gerrit Verbeek die
medeoprichter geweest is van het skûtsje De Súd
Westhoek Starum. De beide nestors zijn jarenlang
bemanningslid geweest van het Wâldseiner skutsje.
Gerrit Verbeek 37 jaar als swurdeman en Eeltje
Kuperus 26 jaar als fokkenist. In die jaren zijn ze
3x kampioen geworden. Als doelstelling heeft de
bemanning gesteld mee te doen onder de
Makkumer vlag aan de IFKS wedstrijden. Het
schip is inmiddels door de sleper “Diesel” van
André Feenstra vanuit Harlingen naar Makkum
gehaald en ligt het aan de Grote Zijlroede. Kooi
Makkum is bereid gevonden een deel van haar
loods beschikbaar te stellen, zodat in het voorjaar
het schip op het droge kan worden gehaald voor
de verdere verbouwwerkzaamheden.

Om de financiën in goede banen te leiden zal een
Stichting onontbeerlijk zijn. Waar mogelijk zal
deze Stichting subsidiebronnen aanboren. Een
werving van donateurs en bemanning staat  in de
planning, maar eerst moet een nieuwe naam
worden bedacht. Makkumers die een toepasselijke
naam voor het schip weten kunnen deze mailen
naar makkumerskutsje@gmail.com of even een
briefje sturen naar de Bleekstraat 5 in Makkum.
De eigenaren zullen uit de inzendingen een naam
selecteren en deze aan het schip geven. De bedenker
van de naam mag het schip uiteindelijk dopen met
een fles beerenburg. Van de verdere ontwikkelingen
zult u op de hoogte worden gehouden door de
Belboei.
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 22 november
Van Doniakerk  
9.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser, 
laatste zondag van het kerkelijk jaar

R.K. Kerk 
10.00 uur Gez. viering te Bolsward, 
pastoor J.v.d. Wal en Pastor G. Kamsma

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J. v.d. Brugh, Heerenveen
19.30 uur ds. C. Helderop, Purmerend Zangdienst 
m.m.v. Mannenkoor ‘De Flevosanghers’

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

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770 

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 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

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 Tandheelkunde, 
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” Makkum
* De Voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901

www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
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

Je moeder blijft je moeder
Zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
Omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
Dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
Maar in je ogen blinkt een traan.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, laten wij u weten dat na
een tijd van afnemende gezondheid van ons is
heengegaan, ús leave mem, beppe en oerbeppe

Froukje de Boer-van Kalsbeek
* 31 mei 1921 † 11 november 2009

Cornwerd Makkum

Sinds 12 augustus 1998 
weduwe van Melle de Boer.

Gaast: Dooitze en Doetie

Gaast: Jitse en Magriet

Gaast: Johanna en Sjoerd

Makkum: Berber en Willem

Heeg: Douwe en Tineke

beppe-en oerbeppesizzers.

Correspondentieadres: Boerestreek 16
8757 JS Gaast.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben 
maandag 16 november j.l. plaatsgevonden 
te Gaast.

Wanneer je oud wordt
de jaren verstrijken
dan merk je pas goed
dat je krachten gaan wijken
je wilde nog zo graag
maar je kon niet meer
en juist dat niet meer kunnen
dat deed vaak zo zeer.

Beppe Froukje we zullen je missen...

Sipke 
Kimberley

Melle & Willy
Tim-Willem

Willem

Na een hechte vriendschap van 45 jaar 
is overleden mijn vriendin en buurvrouw

Froukje de Boer-van Kalsbeek

Mijn herinneringen aan haar blijven 
onuitwisbaar.

Akke de Boer-Wolthuizen

De Geep 33
Makkum, november 2009

Tige bliid en gelokkich binne wy 
mei de berte fan ús jonkje 

Douwe
Douwe is berne op 26 oktober 2009

René en Sytske Meekma
Verlengde Oostend 22
8748 AR Wytmarsum
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Dubbelvla, 1 liter................................................1.59
Goudse Jong Belegen Kaas, 500 gram..............................4.49
Corned Beef, 100 gram......................nu 25 cent korting

van de Warme Bakker

Kadetten.......................................................nu 5+1 gratis

Handsinaasappels, net 2 kilo..............................................1.99
Witlof, 500 gram.........................................................80 cent
Appelsientje Sinaasappelsap, literpak...................nu 79 cent

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 19/11 t.e.m. wo. 25/11
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Agenda
woensdag 18 november
Makkum – Leden Gymnastiekver. DES komen
langs met oliebollen, gebakken met een uniek
nieuw baksysteem door Echte Bakkerij Kluft

donderdag 19 november
Makkum – Café-Restaurant De Zwaan 20.00 uur 
Algemene ledenvergadering
Badmintonvereniging Makkum

vrijdag 20 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
soos in het restaurant

Makkum – Café-Restaurant De Zwaan 20.00 uur
Najaarsvergadering Kaatsverenging Makkum

zaterdag 21 november
Workum – Sporthal De Rolpeal 20.00 uur
Herfstconcert m.m.v. Brassband Cresendo 
- Workum, Fanfare Studio - ’t Heidenskip en
Harmonie Hallelujah- Makkum

dinsdag 24 november
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
kaartclub in het restaurant

woensdag 25 november
Makkum – Doospgezinde kerk 9.15 – 11.45 uur 
org. NUT departement Mediteren en creëren,
docent Monique Makum

donderdag 26 november
Makkum – Bibliotheek 20.00-22.00 uur 
NUT Lezing “Familieopstellingen”

Inbraak clubgebouw
Makkum - De politie onderzoekt de inbraak in
een clubgebouw aan de Klipperstraat. In de nacht
van vrijdag op zaterdag werd van het gebouw
een raam geforceerd. Vervolgens werd uit een
kassalade een klein geldbedrag weggenomen.
Een 30-jarige inwoner van Makkum deed aangifte.
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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

Koninklijke Erepenning voor jubilerend Frysk Selskip

* v.l.n.r. Voorzitter Doekele Abma, burgemeester Theunis Piersma, in Frysk kostuum Anneke Kuipers-
Tolsma die het bondinsigne kreeg, zij heeft dertig jaar deel uitgemaakt van het bestuur, en Renze Pieter
Yetsenga, ook in Frysk kostuum.

Arum - Afgelopen zaterdag was het feest in Arum
het Frysk Selskip bestaat 100 jaar en dat is met een
reünie gevierd in “De Gekroonde Leeuw” in het
dorp. De reünie is door een tachtigtal belang-
stellenden bezocht, ’s avonds werden de festiviteiten
voortgezet met optredens door de  ‘jongerein’ en
het bestuur. Ja zij wisten dat de burgemeester zou
komen. Maar de verrassing was des te groter toen
burgemeester Theunis Piersma de Koninklijke
Erepenning kwam uitreiken. Het Frysk Selskip
Arum is opgericht op 15 maart 1909. Het oor-
spronkelijke doel was het bevorderen van de Friese

Taal in woord en geschrift. Het Frysk Selskip is
een bloeiende vereniging die al honderd jaar lang
elk jaar een toneeluitvoering uitvoert in het dorps-
café De Gekroonde Leeuw. Daarnaast is het Sel-
skip actief bezig de jeugd van Arum en omgeving
warm te maken voor het toneel. Tweemaal deze
dag is de feestrede uitgesproken door het oud-lid
Renze Pieter Yetsenga uit Groningen. Er was een
tentoonstelling en een dvd, met een samenvatting
van de laatste twintig jaar ‘krite-útfieringen’. Het is
een dag geworden van sfeer en plezier, waarop men
in het dorp met veel genoegen kan terugblikken.

Makkum - It Nut departement Makkum organis-
searret op sneon 28 novimber o.s. de foarstelling
“Fan de stêd en it libben“ fan Tryater yn de sport-
hal Maggenheim.

Hoe’t Jan A. en Marijke G., ûnderweis nei Aly B.,
yn in drokke strjitte Eelco V. tsjinkamen, dy’t drok
beljend mei Arnold D., krekt op de bus stapte mei
Tamara S., wylst Nynke H. op motor lâns skeurde.
De sân spilers fan it splinternije ensemble fan Tryater
geane yn ‘e hjerst in nije útdaging oan. Regisseurs
Jochem Stavenuiter (bekend fan it mimeselskip
Bambie) en Ira Judkovskaja (ús artistyk lieder)
meitsje in miks fan bewegingsteater, ymprovisaasje
muzyk en de moaiste teksten út de wrâldliteratuer.
Dêrby stiet de grutte stêd – in echt grutte stêd, in
metropoal - sintraal. As in metafoar foar it libben.
Geastich, lyrysk en romantysk. Fiel de dynamyk fan

de stêd. Pak it ritme fan it libben. Stean noait stil.
Kínst net stilstean, want it libben moat libbe wurde.
Wês thús dysels, mar beskermje dysels foar it libben
bûtendoar. Fielst de ûnrêst fan de maatskippij. Mar
fiel ek de waarmte fan dyn  freonen, fiel de oan-
hinklikheid fan dyn bern, fiel de druk fan dyn baas
en los op yn de massa. De grutte stêd: Dêr kloppet
it hert. Dêr libbest! Regy Jochem Stavenuiter en Ira
Judkovskaja. Spilers Jan Arendz, Aly Bruinsma,
Arnold Dijkstra, Marijke Geertsma, Nynke Heeg,
Tamara Schoppert, Eelco Venema.

Foarferkeap: by slachterij Brattinga yn Makkum of
by Fokje Lutgendorff, till. 06-1222 9896
Plak yn sporthal Maggenheim, oanfang 20.00 oere,
seal iepen fanôf 19.15 oere. 
Tagongsprizen normaal  12,50 / 
freonen  11,25 / 65+/CKV:   10,-

Tryater - Fan de stêd en it libben

Makkum – Zondagavond 22 november a.s. om
19.30 uur zangdienst in de Baptistenkerk, C.
Lenigestraat 10. Als spreker voor deze avond werd
ds. C. Helderop uit Purmerend uitgenodigd om een
korte overdenking te houden. Ds. Helderop koos
als thema: “Van Feest tot Feest”. Ook neemt ds. zijn
grote vriend, de accordeon weer mee. Ds. Helderop
mag zelf graag zingen of met ons wat liederen of
koren oefenen. Als medewerking voor deze avond

zijn er de Flevosanghers dit mannenkoor hoopt ook
een aantal liederen voor ons te zingen. De samen-
zang is weer onder leiding van br. A. Couperus. De
toegang is vrij, maar er is een collecte voor de
onkosten voor deze avond. Maar na afloop is er
koffie of thee en tijd voor een gesprek met elkaar.
Wij nodigen u hier ook graag voor uit om deze
avond mee te zingen en te luisteren.
Zangcommissie Workum/Makkum.

Zangdienst
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

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

Versgesneden soepgroente
1 zak voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.40

Heerlijke Kiwi gold
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . 1.75

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

* Mw.Anneke Kuipers-Tolsma.

Arum – Op sneon 14 novimber sil it great feest
wêze yn it doarp Arum. Leden, âld-leden, famylje
en freonen sille dit meielkoar yn reünysfear
betinke. It alderearste jierferslach begjint sa:
“Doe’t de skouboarch to Harns ôfbaernde wie
der Nut to Arum en wie de sprekker Sjouke de
Zee fan Deinum. Fansels die hy syn wurd yn it
Frysk en dat foldie de minsken sa goed, dat hja
praetten ôf dat der in Krite ‘Arum’ fan it Selskip
foar Fryske Tael en Skriftekennisse komme soe
en dat gie oan. Sa set de earste skriuwer fan it
Frysk Selskip, master Douwe Schaap, út ein. De
oprjochtingsgearkomste is op 15 maart 1909 en
dêr wurdt in krite bestjûr keazen: Frans Abma,
Eeltje Kooistra, M. Feitsma, juffer Rypma en
master Schaap. De oprjochting fan it Selskip
komt net út ‘e loft fallen. Healwei de 19e ieu is
der yn en om Arum al fan alles geande op it mêd
fan resitearjen kolleezjes, rederykers en sa mear,
mei nammen lykas Borger, De Korenbloem,
Ons Genoegen, Simon Stijl en DITO (door
inspanning tot ontspanning). Arum stiet yn ‘e
provinsje Fryslân bekend as it âldste Selskip.
It doarp hie troch de Arumer dichter fan It
Heitelân, Johannes Linzes van der Burg, ek al
oansizzings krigen fan it gebrûk fan ‘e Fryske taal.

Yn 1913 wurdt it reglemint fan it Selskip goed-

kard, úteraard net sûnder tûkelteammen. It Frysk
Selskip hat ta doel de Fryske sprake te befoar-
derjen en gesellige gearkomsten te hâlden. Sa
begjint it allegearre, ek al is der yn dy earste jier-
ren nochal wat strideraasje oer de namme
Selskip of Krite. Dat hat it meast mei de sinte-
raasje en de ôfdracht te krijen. As Pieter Jelles
Troelstra syn ‘meeting’ hâldt yn Fryslân en yn ‘e
greide fan ‘Welgelegen’ steande op in boerewein
de Arumers tasprekt, kriget de Krite/Selskip besyk
fan him en dêrnei is dy tonger aardich fan ‘e loft.
Ein 1915, midden yn ‘e tiid fan de mobilisaasje
liket it Selskip op stjerren nei dea. Mar der steane
lokkich minsken op dy’t de fakkel oernimme
wolle. Oargelist Wubbenus Jacobs (it Arumer
muzykkorps draagt syn namme) wurdt oerrompele
mei de fraach de nije skriuwer te wurden. Der
hawwe mear djiptepunten west, bygelyks tusken
1926 en 1930, doe’t de aktiviteiten súver stil leinen.
Sa wurdt der yn 1930 in saneamde trochstart
makke mei master Wilkeshuis, Lucie Suierveld-
Bruinsma en Murk Hidma. Der wurdt omraak
toanielspile en men giet ek op en út. Sels yn ’e
jierren 40-’45 stiet men op ’e planken. Master
Dijksma spilet yn dit alles in wichtige rol. Der
wurde yn al dy jierren prizen woun, de karkom-
misjeleden binne kritysk en myld tagelyk. Yn’e
rin fan ’e tiid is it in gean en kommen fan regis-
seurs. Inkele nammen: Joh. van Zandbergen,
Tjitte Piebenga, Piet Broersma, Berend Reinalda.
By jubilea fan ’e pleatselike ferienings, lykas
keatsferiening ‘Willem Westra’en foutbalferiening
Arum, wurdt der meastentiids in ienakter spile.
Sa no en dan wurde der ek Fryske lessen jown
yn it Doarpshûs. Om de holle boppe wetter te
hâlden is der gauris aksje fierd. Heal Fryslân is
fan koeken fersjoen. Lokkich binne der in protte
oantinkens bewarre bleaun.

Tidens it hûndert jierrich jubileum sil der grif
stil stien wurde by al dy minsken dy’t it Selskip
in waerm hert ta droegen, lykas eartiids Johanna
Terpstra, dy’t 50 jier meispile hat. Yn ’e feestre-
de komme de kwaliteiten en eigenaardichheden
fan de aktive toanielspilers foarby. Ald lid Renze
Yetsenga (no yn Grins) is der drok mei dwaande
om der wat moais fan te meitsjen. It hjoeddeis-
ke Frysk Selskip Arum is in libbene feriening,
wer’t jong en âld oan meiwurket. Wichtige nam-
men fan spilers F.S. Arum fan de lêste 30 – 40
jier wiene Tine Tolsma-Kuipers† en Jelle
Bosch†. Ek spilen jierrenlang mei Lammert Joh.
Hilarides en Anneke Kuipers-Tolsma. Sy krigen
in bûnsspelde.

1909 - Frysk Selskip Arum 100 jier – 2009
Feestrede fan âld lid Renze Pieter Yetsenga

Makkum – Familieopstellingen is een heel
boeiend onderwerp. Het gaat over familiesystemen
en dynamieken die onbewust grote invloed op ons
leven kunnen hebben. Familieverhalen kunnen
soms lang doorwerken. Ze vinden vaak onbewust
hun weg naar de volgende generatie(s). Hier-
door kunnen volgens Bert Hellinger, de grond-
legger van de familieopstellingen, verstrikkingen
in het familiesysteem ontstaan, waardoor wij
soms gevoelens of lasten met ons meedragen die

niet bij ons horen, maar waar we onbewust wel
mee verbonden zijn. De lezing wordt verzorgd
door Ytje Akkerman. Als therapeute heeft ze zich
verdiept in grotere gehelen, verbanden. Daar
behoort het familiesysteem ook toe. Samen met
haar man heeft ze een eigen praktijk in Workum.
Voor meer informatie kijk op hun website
Fascia.nl Op donderdagavond 26 november om
20.00 tot 22.00 uur in de Bibliotheek te Makkum.
De kosten bedragen  5.- per persoon.

NUT Makkum verzorgd op donderdag 26 november:
Lezing “Familieopstellingen” in samenwerking met de bibliotheek
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Stichting 
Kinderopvang

Zuidwest
Friesland

St. Kinderopvang Zuidwest Friesland 
zoekt een gastouder in Witmarsum

Voor een jongetje van 1 jaar.
Gemiddeld 2 middagen per week,

op woensdag, donderdag of vrijdag.

Heeft u belangstelling?
Bel vrijblijvend voor meer info het 

gastouderbureau in Witmarsum.
Tel. 0517-53 31 00

“Kerst-Zing-Mee“ 2009 
in k.c. Het Anker
Makkum - In verband met de uitbreiding van de
sporthal tot multifunctioneel centrum, wordt de
21e Kerst-Zing-Mee op 13 december 2009 in het
kerkelijk centrum ‘Het Anker’ Buren 17 gehouden.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda, nadere
informatie volgt. U bent van harte welkom namens
St.Goed Nieuws Makkum.

HaFaBra  Herfstconcert
in ‘de Rolpeal’
Workum - Zaterdag 21 november organiseert
muziekvereniging Studio uit It Heidenskip een
zogenaamd HaFaBra-concert in sporthal “de Rolpeal”
te Workum. HaFaBra is de afkorting van de drie
orkestvormen Harmonie, Fanfare en Brassband.
De deelnemende korpsen zijn Harmonie Hallelujah
uit Makkum o.l.v. Nynke Jaarsma, Fanfare Studio
uit It Heidenskip o.l.v. Marten Miedema en
Brassband Crescendo uit Workum eveneens o.l.v.
Marten Miedema. Tijdens dit concert kunt u genieten
van de verschillende specifieke klanken en muziek-
keuzes van elk orkest. Voor jong en oud is een aan-
trekkelijk programma samengesteld. De liefhebber
van blaasmuziek krijgt de gelegenheid om de variatie
van de verschillende orkesten op één avond te
beleven. Vanaf 19.30 uur is de zaal open met koffie,
thee of fris, aanvang concert 20.00 uur. Toegang  5,-
kinderen gratis.

Jaarlijkse collecte 
voor Multiple Sclerose
Vanaf 23 november zullen de vrijwilligers van het
MS Fonds regen en wind trotseren om met de
collectebus langs de deuren te gaan. Multiple Sclerose
is de meest invaliderende aandoening onder jonge
mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het
nog niet mogelijk om MS te genezen. Het MS
Fonds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben
met coaching, voorlichting en financiering van
wetenschappelijk onderzoek.
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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!

Bazaar/braderieën vrouwenvereniging Makkum
goed voor bijna 5800 euro

Makkum – De bazaar van de H.V.G. vrouwen-
vereniging Makkum  was op dinsdag 3 november
j.l. weer een succes. Er waren o.m. mooie artikelen
te koop voor de komende feestdagen. De op-
brengst mocht er zijn  met   4012,70. Met de
braderieën meegeteld van de afgelopen zomer-
avondmarkten was het eind resultaat  5793,95.
De eerste prijs van de verloting ging naar de
familie Vestergaard in Denemarken. Twee prijs

was voor de familie Koornstra op de Gearen en
de derde prijs voor familie Buma in Exmorra.
Hoofdsponsor van de geslaagde bazaar was
mevrouw Annie Wijngaarden, zij wordt hartelijk
bedankt voor de medewerking. Het draaiend rad
is ’s avonds als sluitstuk een geweldige attractie.
Het bestuur bedankt een ieder die de bazaar
bezocht heeft  en zijn/haar medewerking hieraan
heeft gegeven, allen hartelijk dank.
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Sint & Kerst - November & December Actie 2009

Makkum - In November en December zal er door de O.V.M. gedurende de Sint

en Kerst maanden November-December 2009, diverse acties op touw worden gezet. 

PuzzelActie

Van 18 november t/m 23 december zal er zes weken lang in de Makkumer Belboei,

doormiddel van een woordpuzzel "spreuk van de week" in deze advertentie,

aandacht aan de Sint en Kerst maanden November-December 2009, worden

besteed.

Net als vorig jaar zal er ook nu wekelijks één prijs worden getrokken. Het is een

weekpuzzel met als thema "spreuk van de week". Onder de juiste inzendingen

wordt elke week een winnaar getrokken en de prijs zal bestaan uit waardebonen

t.w.v. 50,00 euro welke door de O.V.M beschikbaar worden gesteld.

De prijswinnaars zullen t.z.t. bericht ontvangen van de O.V.M. In januari worden de

prijswinaars uitgenodigd om de prijzen in ontvangst te nemen. 

Los elke week uw prijsvraag op en stuur uw oplossing naar 

Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr. 44700, 88754 ZZX MMAKKUM. 

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de

PuzzelActie commissie van de O.V.M. tel. 0515-231578.

Uw ooplossing mmoet oop mmaandagochtend vvoor 111.00 uuur bbij oons bbinnen zzijn.

Prijsvraag vvan ddeze wweek:

In de advertenties op de pagina hiernaast staan letters afgebeeld in een zwart

blokje, deze letters moet u in goede volgorde zetten, zodat u een zin krijgt.

Oplossing:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . .Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wilt uu dduidelijk uuw ggegevens iinvullen. (puzzel nnr. 11 // BBelboei nno. 11314)
Los ddeze wweek uuw pprijsvraag oop een sstuur uuw ooplossing nnaar;
Ondernemers VVereniging MMakkum AAntwoord nnr.  44700 88754 ZZX MMAKKUM.
Gaarne ddit uuitknippen een oopsturen bbvb oonze ddank PPuzzelActie ccommissie vvan dde OO.V.M.  

er par 

ijze

V.M. 

aat n

OOn d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g  M a k k u m
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Sintwilledei zaterdag 28 november

Opening- en sluitingstijden december
Sinterklaas vrijdag 4 december 9:00-21:00 uur

11e KKrystwilledei zaterdag 12 december 16:00-20:00 uur

Kerst donderdag 24 december 9:00-21:00 uur

u h

is weke prleu
aat.

De O.
n g

et om
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* De medewerksters van Unicef op donderdag 
19, vrijdag 20 en zaterdag 21 november in de 
Coop supermarkt. Donderdag 26, vrijdag 27 en
zaterdag 28 november in de Jumbo supermarkt
en vrijdag 11 december in de bibliotheek aan-
wezig zijn om kaarten en kadootjes te verkopen

* Tryater 28 novimber o.s. de foarstelling Fan 
de stêd en it libben spilet yn Makkum

* dizze foarstelling nominearre is foar de AVRO 
Toneel Publieksprijs 200-2010

Scholier
werkt aan profielwerkstuk
Makkum - Ik ben een scholier van 17 jaar en zoek
voor mijn profielwerkstuk een aantal honden die
lijden aan gedragsproblemen of ongewenst gedrag.
Het gaat er hierbij alleen om dat ik een keer langs
kom of met u mee ga om de hond uit te laten
zodat ik ook het probleem kan waarnemen. Dan
wil ik ook aan u vragen of u voor mij een vragen-
lijst in zou willen vullen zodat ik de informatie
ook kan gebruiken in mijn werkstuk. Ook is het
erg fijn als er ook iemand wil reageren die juist
een perfect opgevoede hond heeft zodat ik het
daar mee kan vergelijken in mijn werkstuk.
Misschien dat ik er een oplossing voor kan
vinden en dan zou ik die graag met uw akkoord
en uw aanwezigheid uitproberen. Ik hoop dat u zou
willen reageren op het nummer 06-50541857.

Wist u dat...



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 18 november 2009

Overweldigende belangstelling voor intocht Sinterklaas

Makkum - Het was weer spannend of Sinter-
klaas wel op tijd in Makkum aan zou komen.
Enkele Pieten waren er al wel en een tovenaar
presteerde het om nog voordat Sinterklaas er
was een Pietje weg te toveren. Dit gebeurde op
het Plein waar een echt opwarmfeest was.
Uiteindelijk kwam het ondanks het slechte weer,
de regen, de storm en allerlei tegenslag, zoals
het overboord slaan van pakjes, toch nog goed.
De boot kwam precies op tijd vanaf het
IJsselmeer de Makkumer haven binnen varen.
Er waren verschillende pakjesboten, die in de
nabijheid van de Sinterklaas boot voeren. Echte
stevige sleepboten, maar ook een houten kotter-
tje. Sinterklaas en zijn Pieten waren dolgelukkig
dat ze de Makkumer kinderen weer zagen.
Eenmaal op het Plein konden alle kinderen de
Sint en zijn Pieten goed zien. Daar was ook
burgemeester Theunis Piersma aanwezig om de
goedheiligman met zijn zwarte Pieten op harte-
lijke wijze te verwelkomen in de havenplaats
van Wûnseradiel. De plaatselijke harmonie en

drumband Hallelujah zorgden voor een sfeervolle
muzikale omlijsting bij de intocht. De Pieten
wisten nog niet dat er een Pietje ontbrak.
Gelukkig hadden ze allemaal een nummer en
wat bleek, nummer 13 was niet aanwezig. De
tovenaar werd uit het publiek gehaald en met
behulp van de professor Piet kon het jonge
Pietje toch weer mee naar alle feesten. De hele
middag waren er nog allerlei leuke programma’s,
waar Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek
brachten of bij aanwezig waren. In de Prins
waren de kleinste kinderen. Het (kinder) wagen
gehalte was hier groot. Dit lijkt dus goed voor de
toekomst. In k.c “Het Anker” waren de andere
kinderen verdeeld over twee groepen. De jongste
groep luisterde naar een echte verhalenverteller
en de grotere kinderen gingen door het luisteren
naar een verhaal, waarin cijfers voor kwamen,
bingo spelen. Een druk programma voor ieder-
een maar gelukkig blijft Sinterklaas en zijn
Pieten nog wel een tijdje in Makkum en volgen
er vast meer Sinterklaas feestjes.

Sint Maarten viering met fraaie lampions en veel kinderen

Makkum - De viering van Sint Maarten is deze
keer van start gegaan in de Kerk die naar deze
heilige genoemd is. De Katholieke kerk van
Makkum. Heel veel kinderen kwamen met hun
ouders naar de kerk. Hier werd een verhaal verteld
en de kinderen kregen een mandarijn. Om te laten
zien hoe mooi de schijnsels van de lampions kun-
nen zijn werd zelfs het licht in de kerk uitgedaan
en was er alleen de verlichting van de lampions.
Alle kinderen gingen daarna naar buiten en daar

stond de drumband van Hallelujah en Sint Martinus
op zijn paard. Een rit door het centrum en alle
kinderen gingen met vriendjes of vriendinnetjes,
of met de ouders langs de deur, om daar hun
liedjes te zingen en natuurlijk een versnapering
in hun tasje te laten glijden. Het is heel bijzonder,
maar ieder jaar duiken er weer nieuwe liedjes op.
Veel tradities dreigen verloren te gaan. Sint Maarten,
wat niet overal in Nederland gevierd wordt, lijkt
nog stevig in onze cultuur te zitten.
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Tjerkwerd - Op 21 en 22 november begint bij
Atelier Wijngaarden een expositie van vnl. Friese
schilders. Het werk is afkomstig uit een particuliere
collectie die in het atelier en de aangrenzende
ruimte wordt tentoongesteld; de collectie is aange-
vuld met werk van Wijngaarden zelf. Friese kunste-
naars als o.a Klaas Koopmans, Sjoerd de Vries,
Abe Gerlsma en Jan Mankes maar ook niet Friezen als

o.a.v. Dulmen Krumpelmann en Cornelis Raaphorst.
De expositie is behalve op 21 en 22 november ook
nog het weekend daarop (28 en 29 november) te
bezichtigen van 13.00 tot 18.00 uur. Alle werk is te
koop.
Gerrit Wijngaarden, Waltaweg 25,
8765 LM, Tjerkwerd, tel. 0515-579323
www.gerritwijngaarden.nl gerritwijngaarden@live.nl

Expositie uit particuliere collectie

25 Jaar Makkumer Belboei, Vrijwillige bijdrage,
Korting Kerst- Nieuwjaarswens

Makkum - Het einde van het jaar is in zicht:
Sint is in Makkum aangekomen, de kerstballen
liggen weer in de winkels - schappen, en misschien
het begint zelfs te vriezen. Wat  u ook gewend
bent is dat u rond deze tijd een acceptgiro van
ons in uw bus krijgt en weer uw Kerst- Nieuw-
jaarswens  mag bedenken - kunt plaatsen.

Zoals elk jaar vragen we u om een gift om de
Makkumer Belboei te laten bestaan. (Zie de
acceptgiro in deze krant) De acceptgiro is voor-
bedrukt dus u hoeft alleen uw bedrag, uw bank
of gironummer in te vullen. Vergeet vooral niet
uw naam en adres en handtekening te vermelden.
Overmaken via telebankieren  is natuurlijk ook
mogelijk. Mocht u vragen hebben over de gift via
de acceptgiro dan kunt u terecht bij de admini-
stratie: Mw. Corrie Koornstra  tel: 0515 231778.

Voor de Kerst en Nieuwjaarwensen welke in de
editie van 23 december zullen verschijnen, loopt
het dit jaar anders. De Makkumer Belboei
bestaat 25 jaar. Om dit niet aan u voorbij te laten
gaan hebben wij de volgende actie voor u
bedacht: Een korting op uw Kerst- Nieuwjaars-
wens van 10%, deze zijn over enkele weken
weer in deze krant te lezen.

Met een oplage van 4500 kranten - in de dorpen:
Allingawier, Arum, Cornwerd, Dedgum, Exmorra,
Ferwoude, Gaast, Idsegahuizen, Kornwerderzand,
Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schraard,
Witmarsum, Wons en Zurich - is het handig om
een ieder goede feestdagen te wensen, ook bent
u er zeker van dat u via deze weg niemand zult
vergeten. Komt u ook uit een van deze dorpen en
wilt u meer informatie neem contact met ons op: 

Alie Klein; 06-53740318, 
E-mail: h.klein31@ kpnplanet.nl of  
Theo Adema; 0515 - 231 401 of  06-53542243,
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl. 
Vaste  deelnemers van de Kerst - Nieuwjaars-
wens kunnen deze mailen naar één van boven-
staande adressen.

Voor meer info en meedoen aan deze actie kunt
u t.z.t. een flyer tegemoet zien in deze krant, dus
let op de informatie in de Makkumer Belboei. 
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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

WINTERBANDEN

complete sets

winter 
controle beurt 

nu bij ons

HET IS BIJNA ZOVER!!
WINTER! KERST!

Denkt u om het afdekken van
uw tuinplanten en bloembollen?

Voorkomen is beter 
dan bevriezen.

Nu weer nieuwe voorraad 
KAMERPLANTEN

Straks: Kerstbomen weer duurder.
Maar niet bij:

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

VV Makkum
zaterdag 21 november
Leeuw./zwaluwen 1 - Makkum 1 14.00 uur
Makkum 2    - Zeerobben 2 12.00 uur
Foarut C1 - Makkum C1 11.00 uur
Woudsend E1  - Makkum E2 10.15 uur
Scharnegoutum E3 - Makkum E3 9.00 uur

NeVoBo
vrijdag 20 november
20.15 uur
Makkum C1 MC 1 - Beo C1 MC 1
20.15 uur 
Makkum 3 DS 3 - NOK 1 DS 1
20.15 uur 
Makkum B1 MB 1 - ANO B1 MB 1
21.30 uur 
Makkum 2 HS 2 - Staveren 1 HS 1
21.30 uur
SWW 4 DS 4   - Thuishotel DBS 6 DS 6

PSV De Halsbânruters
Pingjum - Ruben Siemensma met Queenie ging
voor de 1e keer naar een springconcours en was
gelijk de eerste parcours foutloos in het 2e par-
cours hed hij 3 strafpunten. Toch voor de 1e keer
3 winstpunten in het B springen cat.C. 

Muriël Stienstra ging Met Rozenlaan’s Daisy naar
Warga om daar uit te komen in de klasse L2 cat.E.
Zij reed een winstpunt bijelkaar met 190 punten. 

Irene Zijlstra ging met pony Vegas naar Gersloot
om daar uit te komen in de klasse L1 Zij won in
de 1e proef de 2e prijs met 191 punten en in de
2e proef de 1e prijs met 200 punten samen goed
voor 3 winstpunten. Zij heeft haar punten in de
klasse L1 bijelkaar en mag nu L2 starten.

Sharona Vallinga ging met haar paard Versace naar
Koudum op 7 november en won daar de 2e prijs
in de klasse M2 met 182 punten 1 winstpunt. 

Susanne Huurman ging met Rymke v.d Greid-
pleats naar Franeker dit weekend en won daar de
3e prijs met 197 punten wat haar 2 winstpunten
in de klasse L1 opleverde. Wiepkje Fennema met
Lipkje van Bommelsteyn behaalde haar 1e winst-
punt in Franeker met 180 punten. Annemarie
Wietsma ging ook naar Franeker met Schelte -
Evert K en reed in de klasse L2 202 punten bij-
elkaar goed voor de 1e prijs en 2 winstpunten.
Met Samyra v.d Binnenvelder reed zij een nette
proef in de klasse L1 wat een 5e prijs opleverde
met 192 punten 1 winstpunt. Zij mag nu in de
klasse L2 uit komen.

Sanna v.d Heide ging met Bennie naar st.
Nicolaasga en won de 6e prijs in de klasse M1
met 181 punten 1 winstpunt. Met Minke v.d
Blokken reed Sanna in Franeker een winstpunt
met 180 punten.

Voetbalprogramma

Sporthal
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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

Badkledingdag 
op ddinsdag 224 nnovember 
en ddinsdag 229 ddecember.

Reserveer ssnel wwant vvol=vol!

www.leliehof.nl

voetbal - Makkum en Balk in evenwicht
Makkum - Op een winderig sportpark ‘De Wilgen’
boekte eerste elftal van de voetbalvereniging
Makkum afgelopen zaterdag een knap resultaat in
en tegen Balk. Na een 1-0 achterstand bij rust
knokte het elftal van trainer Sjouke de Bos zich na
de thee naar een 1-1 gelijkspel. Voor aanvang van
de competitie werd Balk gerekend tot 1 van de
favorieten voor het kampioenschap. Uit de stand,
voorafgaand aan de wedstrijd, was al af te leiden
waarom de ploeg dit seizoen enigszins teleurstellend
presteert. In 9 wedstrijden werd slechts 11 maal
gescoord. Ook in de wedstrijd tegen Makkum bleek
dat Balk scorend vermogen ontbeert. Hoewel het
een aantal uitgespeelde kansen kreeg kwam het
enige doelpunt van de thuisclub voort uit een
dubieuze vrije trap. Makkum begon de wedstrijd
zonder een drietal vaste krachten. Vooraf was al
bekend dat de geblesseerde Jan Hiemstra niet van
de partij zou kunnen zijn. In de warming-up bleek
rechtsback Niels de Boer niet fit genoeg terwijl
storingsmonteur annex voorstopper Teake Elgersma
vlak voor de aftrap door zijn werkgever werd weg-
geroepen. Met name de afwezigheid van Elgersma
bleek een forse aderlating. Als gevolg van zijn
absentie verhuisde Piter Genee van de linksback
naar de voorstopperpositie waardoor Makkum de
wedstrijd noodgedwongen moest starten met 2
andere vleugelverdedigers. Met name voor rust
speelden de twee onverwacht in de basis startende
krachten onder de maat waardoor de thuisclub keer
op keer via de vleugels kon aanvallen. 

Toch was het Makkum dat binnen de minuut een
levensgrote kans kreeg de score te openen. Na een
door hemzelf opgezette een-twee met Feike
Melchers kwam Menno Bijlsma oog in oog met
keeper Lootsma van de thuisclub. In plaats van
direct af te ronden probeerde Bijlsma de keeper te
omspelen wat jammerlijk mislukte. Balk bleek niet
geschrokken en toonde aan waarom het voetballend
tot een van de betere ploegen van de derde klasse
wordt gerekend. Het technisch vermogen en positie-
spel van de thuisclub waren met name de eerste
helft van een hoger niveau dan de gasten. Toch

moest er voor de thuisclub een vrije trap aan te pas
komen om de score te openen. Die werd door
scheidsrechter De Zeeuw gegeven nadat Andre
Lindeboom de bal verkeerd raakte en keihard
‘terugspeelde’ op doelman Theo Nota. Deze kon
moeilijk anders dan de bal in het drukke straf-
schopgebied klemvast in de handen pakken.
Scheidsrechter De Zeeuw twijfelde even maar
besloot, hoewel van een bewuste terugspeelbal geen
sprake was, toch een indirecte vrije trap aan de
thuisploeg toe te kennen op 8 meter van de
Makkumer goal. Met enig geluk was het aanvoerder
en spits Johannes Altena, vorig seizoen nog spelend
als inschuivende laatste man en op die positie veel
beter tot zijn recht komend, die met enig fortuin de
1-0 aantekende. 

Net als in de eerste helft was het Makkum dat na de
thee de eerste kans kreeg. Hoewel kans met het
straffe windje in de rug was het Willem van der
Velde die de bal op 40 meter van de goal voor de
voeten kreeg en verwoestend uithaalde. Helaas
voor Makkum spatte de bal via onderkant van de
lat het veld weer in. Toch kwam de ploeg na een
kwartier spelen op gelijke hoogte. Na een geniale
actie van Daniël Kleiterp die vanaf zijn favoriete
linkerkant wat tegenstanders dolde en op de achter-
lijn twee spelers het bos instuurde was het Jesse
Adema die de voorzet op maat van Kleiterp simpel
kon binnentikken. Even leek Makkum wat meer
grip op de wedstrijd te krijgen maar naar mate de
wedstrijd vorderde was het toch weer Balk dat net
als voor rust de wedstrijd dicteerde. Ondanks de druk
die Balk met name het laatste kwartier uitoefende
bleef Makkum echter overeind. Keeper Nota moest
nog enkele malen handelend optreden en deed dat
bekwaam terwijl de jonge laatste man Jelle van der
Velde door zijn inzicht vaak een sta in de weg
bleek voor de Balkster aanvallers. 

Aanstaande zaterdag speelt Makkum in de tweede
ronde van de beker in Leeuwarden tegen de lijstaan-
voerder van de tweede klasse A, Leeuwarder
Zwaluwen. Aanvang van de wedstrijd14.00 uur.

Cornwerd - Op zaterdag 14 november ging
Marieke Lombaard met Dwight naar Franeker, zij
kwamen uit in de L1-dressuur, nette proef goed
voor 193 punten en een 4e prijs. Ook in de L1
startte Sabien Mollema met Zharr Royal, een mooie
proef 206 (!) punten en een 1e prijs. Later zadelde
zij Urbanus om aan de start te verschijnen in de L2-
dressuur, ook zeer verdienstelijk, 193 punten en
een 2e prijs.

Zondag 15 november in Sneek. Sabien Mollema en
Urbanus vertrokken naar Sneek, dat deze combinatie
in vorm is bewijst de uitslag: 1e proef: 193 punten
en een 2e prijs, de 2e proef: 209 (!) punten en een
2e prijs.

Ook zondag 15 november was er een springwedstrijd
in Cornwerd, voor diverse leden een ‘thuiswed-
strijd’, er werden 2 parkoersen gesprongen, het 1e
parcours bij de B-pony’s/B-springen verscheen
Yara de Vries met Speedy aan de start, een foutloos
parcours en een stijl van 52 punten, goed voor een
1e prijs. Ook bij de B-pony’s reed Eline de Boer

met Amarins Cynthia een foutloos parcours met
een stijl van 50. Bij de D-pony’s/B-springen kwam
Hannah Kuiper met Cuba Libre aan de start, een
foutloos parcours met een stijl van 49 en 1e prijs.
In het L-springen kwam Lydia van Emmen met
Celon bij de D-pony’s aan de start, foutloze rit en
een 2e prijs. 

Het 2e parcours bij de B-pony’s/B-spingen eveneens
een foutloze rit voor Eline de Boer met Amarins
Cynthia stijl van 47 punten en een 1e prijs. Ook
een foutloze rit en een stijl van 52 punten voor Iris
Hoekstra met Nacara, goed voor een 1e prijs, zij
kwamen uit in het B-springen bij de D-pony’s. Bij
de E-pony’s/B-springen verscheen Anna Strikwerda
met Tamonda, foutloos en een 1e prijs. In het L-
springen/D-pony’s kwam Hannah Kuiper met
Fast & Furious aan de start, een foutloze rit en een
1e prijs.

Bij de paarden kwam Melanie Heijnen met Perrita
uit in het BB-springen, een foutloze rit, een stijl
van 42 punten en een 1e prijs.

De Waardruiters
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TE KKOOP

Klipperstraat 15
MAKKUM

Goed onderhouden
tussenwoning met

achtertuin.
Gunstige prijsstelling.

Vraagprijs:
 129.500,00 k.k.

3 zits kubus bank, beige met keerbare kussens
l. 215 br. 85 h. 80 cm i.p.st.  200.-; Leren jas
mt. 54 kleur bordeaux  20.-, tel. 0515-575756

Sterke mooie Kinderbox, weinig gebruikt;
Campingbedje met toebehoren + ligstoeltje;
Heren winterschoenen mt 45, tel. 0515-575878

Sportstep links + rechts gang met computer
 10.- tel. 0517-850157

Computertafel grijs metaal h. 78 br. 61 d. 58 cm.
 25.-, tel. 0515-575756

2 Fietsrekken voor op de auto; Gelderse pot-
kachel op gas, tel. 0515-575878

Schoolbord, CBS De Ark, tel. 0515-231561,
vraag naar Jannie Tuil

Map met pergamano patronen; 3 mappen met
borduurpatronen; map met patronen Kerst,
tel. 0515-231311

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

GRATIS AF TE HALEN



50+ mensen voor karakterportretten i.v.m.
studie, tel. 06-42638193

Jonge Cyperse kater met witte sokjes en wit
befje, tel. 0515-231147

Maandagmorgen op de hoek Aakweg/
Botterstraat in Makkum een leesbril, deze
kan afgehaald worden op Botterstraat 15 in
Makkum.
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GEZOCHT

GEVONDEN

AANGELOPEN

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

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

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

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

VDBLES TAXICENTRALE

ZORGVERZEKERING 2010: VANAF  90,85 PER MAAND

Bij GROS financiële partners kunt u ook terecht voor een zorgverzekering met een scherpe premie en
een uitstekende dekking.

- Basisverzekering vanaf  90,85 per maand
- Aanvullende verzekering vanaf  8,68 per maand
- Aanvullende tandverzekering vanaf  11,17 per maand

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie!

Aanvullende voordelen:
- Reguliere tandartskosten tot 100% vergoeding. - Zeer ruime vergoeding bril/montuur.
- Fysiotherapie tot 100% vergoeding. - Vlotte afhandeling declaratie.
- Alternatieve geneeswijze tot 100% vergoeding. - Wachtlijstbemiddeling.

- Gegarandeerde acceptatie.

Collectiviteitskorting op aanvraag.

Geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op met GROS financiële partners. Onze medewerkers adviseren u graag.

GROS financiële partners, Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Tel: 0515-232704, Fax: 0515-233133, E-mail: info@grosfp.nl

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

Zangdienst
22 november

Baptistenkerk Makkum
Ds. C. Helderop

m.m.v. De Flevosanghers
aanvang 19.30 uur
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